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Bruk stemmeretten 
– til noe fornuftig!

Ved forrige valg oppfordret LO oss til å bruke 
stemmeretten. Selvsagt skal vi det, men ikke 
bare for å vise at vi benytter oss av demokratiets 
rettigheter og følger spillereglene. Vi vil bruke 
stemmeretten til å få gjennomført vår politikk. 
Vi støttet valget av et rød-grønt byråd i Oslo i 
2015 og mener at fagbevegelsen var sterkt delak-
tig i valgseieren.

Men dette er ikke en blind støtte. Vi mener at 
byrådets innsats og politikk må bedømmes ut fra 
hvorvidt situasjonen for våre medlemmer og van-
lige arbeidsfolk har blitt bedre eller ikke. Nå, etter 
fi re år i byråd kan vi faktisk si at byrådets politikk 
peker i riktig retning. Det velges fellesskapsløs-
ninger i stedet for liberalisering, og politikken 
legger vekt på at lønns- og arbeidsforhold skal 
forbedres. Innføring av eiendomsskatt har gjort 
det mulig å motvirke de borgerliges innstram-
ningspolitikk.

Når Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv får 
ordentlig fotfeste vil den være en gedigen mot-
kraft mot forslumming av byggebransjen og 
Oslos bygningsarbeidere kan være fornøyd med 
at ordningen er innført som innkjøpsordning for 
kommunens anskaffelser.

Søppeltømminga og en del andre tjenester er tatt 
tilbake til kommunal drift og forbudet mot kom-

munale barnehager er oppheva. Det er blitt gratis 
kjernetid i barnehagene og gratis AKS i enkelte 
områder.

Oslo er blitt miljøhovedstad og oslolufta er bltt 
bedre. Derfor støtter vi bilfritt byliv, men byrå-
det må sørge for at overgangen går så glatt som 
mulig og at ikke denne satsingen går utover HMS 
og muligheten for å utføre håndverkertjenester i 
sentrum på en ordentlig måte.

Vi støtter kommunale ordninger med ikke-kom-
mersiell boligbygging. Det må være mulig for 
alle slags folk å bosette seg i byen. Vi går imot 
«gjengs leie» i kommunale bygårder og mener at 
utbytte fra de kommunale leiegårdene må gå til 
oppussing og vedlikehold og ikke rett i bykassa.

Vi ser også til vår glede at søkningen til yrkes-
faglige linjer har tatt seg opp. Dette har også 
noe med hvilken politikk kommunen fører og vi 
er overbevist om at innføring av Oslomodellen 
sammen med læreplassgaranti og satsingen på 
«Yrkesveien» som strategi i ungdomsskolen har 
vært avgjørende for dette. Det er også økt satsing 
for å få fl ere faste ansatte og på heltid.

Når vi sammenlikner med den politikken regje-
ringa har ført er det ingen tvil om at Oslos poli-
tikk er den beste for arbeidsfolk. Vi trenger ikke 
skattekutt, nedskjæringer og privatisering. En 
slik politikk vil være uholdbar for vanlige oslofolk. 
Derfor må vi i fagbevegelsen også i år sette alle 
kluter til for å gjenvelge byrådet. Valgkampen be-
gynner rett over sommerferien. Der må vi bidra 
med alt vi har – ikke bare ved å stemme, men å 
aktivisere, mobilisere og overbevise andre.

Petter Vellesen 
leder Oslo Bygningsarbeiderforening

Fra 1. mai 2019

Av Petter Vellesen, 
leder Oslo Bygnings-
arbeiderforening

Regulering av grunnbeløpet (G) i 
folketrygda ble regulert fra 1. mai 
2019. Grunnbeløpet i folketrygda 
øker fra 96 883 til 99 858 kroner. 
Det er en økning på 2 975 kroner, 
som tilsvarer 3,07 prosent.

Årets trygdeoppgjør er gjen-
nomført etter gjeldende regler 
for regulering av grunnbeløpet 
og pensjoner. Tallgrunnlaget har 
vært drøftet med pensjonistene, 
de funksjonshemmede og 
arbeidstakernes organisasjoner. 

Alderspensjon under opptjening, 
uføretrygded og andre ytelser 
regulert gjennom grunnbeløpet, 
får en inntektsøkning på 3,07%
fra 1. mai, 3,2% årlig.

Alderspensjon under utbetaling 
blir økt med 2,3% fra 1. mai, 
2,4% årlig.

Per år: 6 x G 
= kr 599 148,00

Per uke: 6 x G : 52                  
= kr 11 522,08

Per time: 599 148,00 : 1950 timer        
= kr 307,26
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Bygningsarbeideren møtte representanter for 
to av de nye fagforeningene. Pål Aronsen er le-
der for Oslo Transportarbeiderforening. – Vi har 
i overkant av 3000 yrkesaktive i foreningen, sier 
han. – Organisasjonsområdet vårt er Oslo Akers-
hus og Buskerud, og vi organiserer folk på lager 
og terminaler, sjåfører av alle slag, bud, blant an-
net avisbud og taxisjåfører, i tillegg til folk som 
jobber på Gardermoen med å fylle bensin på fly-
ene og sånn.

– Vi har 1130 medlemmer i Oslo og Omegn Buss-
arbeiderforening. Det er bussjåfører og mekani-
kere på verkstedene, sier Petter Jørgensen og 
Morten Kvam, henholdsvis leder og nestleder i 
foreningen.

– Hvilke forventninger har dere til Fellesfor-
bundet?
– Vi håper og tror at det vil føre til større kapasitet 
og raskere og bedre saksbehandling, sier Pål.

– Vi har også sett at Fellesforbundet har et tyde-

lig og klart fokus på medlemmene, og at de selv-
sagt har ekspertise og arbeidsevne, sier Petter. 
– For å ta innleiekampanjen, som vi har vært så 
heldig å få ta del i, som eksempel:  Et lite forbund 
ville ikke kunne hatt folk og penger til å kjøre en 
så stor kampanje.

– Men dere har vel også hatt en smule skepsis 
til sammenslåingen?

– La oss heller si at vi har vært avventende, sier 
Petter. –Våre foreninger i Oslo har jo vært store i 
vårt eget forbund. Vi har kanskje vært litt redde 
for å «drukne» i mendgden.

– Men vi er ikke redde for å bli brukt i noe makt-
spill, skyter Pål inn. – Vi har heller ikke sett ten-
denser til det. Hittil har vi i hvert fallblitt hørt og 
tatt med på råd. Og vi har inntrykk av at overens-
komstene blir tatt godt vare på.

I tillegg til disse fagforeningene har vi Lastebilei-
ernes Forening og Norsk Havnearbeiderforening, 
som begge er landsomfattende foreninger, men 
med medlemmer i vårt område. Vi ønsker alle 
transportarbeidere velkommen til oss og tror det 
blir et fint amarbeid og styrking av krafta vår!

Som de fleste kanskje har fått med seg, har Norsk Transportarbei-
derforbund nå gått inn i Fellesforbundet med sine 20 000 medlem-
mer. Det betyr altså at Fellesforbundet i Oslo og Akershus har fått 
mange nye medlemmer og et par nye fagforeninger.

Morten Kvam, Petter Jørgensen og Pål Aronsen er klar for å ta fastt i Fellesforbundet.

Tekst og foto: Petter Vellesen

Velkommen 
til transport-
arbeiderne!

Etter at årets lønnsoppgjør er i havn i pri-
vat sektor får en rekke bransjer oppjus-
tert det som er absolutt laveste timelønn 
bedriften kan operere med.

Dette er den såkalte allmenngjorte lønna, 
som gjelder alle i en bransje – uansett om 
de har tariffavtale eller ikke. Det er den 
statlig oppnevnte tariffnemda som bestem-
mer hvilke deler av en tariffavtale som skal 
gjelde for alle – allmenngjøres.

• Fagarbeider skal ikke tjene under  
 209,70 kroner timen. Ufaglært med  
 minst ett års bransjeerfaring skal  
 ha minimum 196,50 og ufaglærte  
 uten bransjeerfaring 188,40. 

• Ungdom under 18 år skal tjene minst  
 126,50 i timen

Tariffnemda har videre bestemt at for ar-
beidere som har arbeid som krever at man 
overnatter borte fra hjemmet skal arbeids-
giver «etter nærmere avtale dekke nødven-
dige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets 
begynnelse og slutt». Arbeidsgiveren har 
også plikt til å sørge for at det er avtalt ord-
ninger for kost og losji, og hovedregelen er 
at bedriften skal sørge for dette. Der det 
ikke er tilfelle kan «betaling etter regning 
og lignende» avtales.
Det er også allmenngjort at bedriften skal 
stå for nødvendig arbeidstøy og verneut-
styr, tilpasset årstiden

De nye lønningene skal gjelde fra 1. juni.

Nye satser:

Dla wielu sektorów zakończyły się negocja-
cje stawek minimalnych. Oznacza to ze pra-
codawca nie może płacić mniej niż stawki 
minimalne w danym sektorze.
Jest to tak zwana płaca ogólna, która obowiązu-
je wszystkich w branżach - niezależnie od tego, 
czy mają układ zbiorowy, czy nie. Jest to pań-
stwowy układ zbiorowy, który decyduje, które 
części układu zbiorowego mają zastosowanie dla 
wszystkich - ogólnie zastosowanie.

Pracownicy budowlani:
• Pracownicy zawodowi nie powinni  
	 zarabiać	mniej	niż-	209,70	NOK	za	 
	 godzin,
•	 Niewykwalifikowani	z	co	najmniej	 
	 rocznym	doświadczeniem	w	branży	 
	 powinni	mieć	minimum	196,50	za		 	
	 godzin,	
•	 Pracownicy	bez	doświadczenia	w		  
	 branży	powinni	mieć	188,40	za	 
	 godzin,
•	 Pracownicy	poniżej	18	lat	muszą	 
	 zarabiać	co	najmniej	126,50	na	godzinę

Ponadto Rada ds. Taryfowych ustaliła, że w 
przypadku pracowników, którzy mają pracę wy-
magającą przebywania poza domem, pracodaw-
ca „po uzgodnieniu pokrywa niezbędne koszty 
podróży na początku i na końcu zadania”. Praco-
dawca jest również zobowiązany do zapewnie-
nia, że uzgodnienia dotyczące zakwaterowania 
i wyżywienia są przestrzegane, a ,,główną zasa-
dą’’ jest to, że firma musi to zapewni. 

Powszechną praktyką jest również dostarczanie 
przez firmę niezbędnej odzieży roboczej i sprzę-
tu ochronnego, dostosowanych do pory roku
Nowe	pensje	będą	obowiązywać	od	1	czerwca.

Nowe stawki:



BYGNINGSARBEIDEREN 2-2019  4

Bedriftsbesøk 
på Splitkons fabrikk på 
Åmot

Fra 1969 lå bedriften på Krøderen, ca. 10 mil nord-
vest for Oslo.  Splitkon-trappen var et av produk-
tene som fabrikken produserte i tillegg til stan-
dard limtre. Fremdeles lager Splitkon trapper, 
men nå ofte med massivtre. Frem mot tusenårs-
skiftet produserte Splitkon Limtre AS ca. 15000 m3 
ferdig limtre pr. år og hadde 2 skift fordelt på 45 
ansatte. Splitkon Limtre AS fusjonerte med Moel-
ven Limtre AS og Agder Limtre AS i 1999, og det 
nye limtreselskapet fikk navnet Mocon AS. Det 
gamle og ærverdige firmanavnet ble lagt dødt og 
Splitkon ble en del av Moelven konsernet. 

Limtreproduksjonen på Krøderen fortsatte imid-
lertid kontinuerlig frem til 2003 hvor produk- 
sjonen ble endret til kl-tre (massivtre). I 2004 
startet Morten L. Johansen med selskapet  

Tekst og foto: Rune Ask

Vi møter oftere og oftere byg-
geplasser hvor deler eller hele 
bygget utføres med massiv 
tre elementer. Dette har vært i 
markedet en del år, men er nå 
oftere og oftere å se ute på byg-
geplassene. Dette er jo såpass 
interessant at dette bør vi ta 
nærmere i øyesyn. Vi kontaktet 
fabrikken på Åmot i Buskerud 
og ba om å få komme på et be-
søk på fabrikken, og det fikk vi 
lov til. Vi ble tatt i mot av fa-
brikksjef Knut-Arne Johansen. 
Vi startet med litt historikk og 
litt fremtidstanker før vi fikk 
en omvisning ute i fabrikken. 
Det vi fikk se var mektig im-
ponerende industriproduksjon 
med topp moderne maskiner. 
Og sett i et miljøperspektiv, og 
det skal man jo gjøre i dagens 
samfunn, så våger jeg å påstå 
at dette er fremtiden for bygge- 
bransjen.

Limtre Holding AS opp et salgs- og prosjekterings- 
kontor for limtre i Drammen. Bedriften var et  
heleid datterselskap under Martinson AB i Sve-
rige, og alt limtre ble importert fra det svenske 
selskapet. Selskapet fikk navnet Martinsons  
Tre AS, og ekspanderte raskt, både i standard- 
markedet og i prosjektmarkedet. I starten av 2011  
ble Martinsons Tre AS overtatt av Limtre Hol-
ding og skiftet navn til Splitkon AS. Det gamle  
firmanavnet var således vekket til live igjen.  
Splitkon er i dag en bedrift i vekst som holder til 
på Åmot i Buskerud fylke, samt et utkappings-

Fra venstre: Helge Breistein, Knut-Arne Johansen, Kåre Berg, Trond Gundersen og Ivar Dahl Hansen.

Splitkon er i dag en 
bedrift i vekst som 
holder til på Åmot 
i Buskerud fylke.

I 1960 etableres Splitkon Limtre, som  
en avdeling under skifabrikken Splitkein 
i Hønefoss som var eid av Laila Schou 
Nilsen. 
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lager i Hommelvik i Sør-Trøndelag. Bedriften im-
porterer fortsatt limtre produsert i Nord-Sverige 
av Martinsons AB og har utvidet produktsorti-
mentet til også å omfatte S-bjelken, limtrepanel, 
limtre terrassebord og ikke minst; kl-tre.

BRUKTE SEKS UKER PÅ HALLEN 

Taket består av 1000 kubikkmeter med 12 cm 
elementer. Limtrekonstruksjonen er også på 1000 
kubikkmeter, mens veggene er på om lag 300 
kubikkmeter. Selve hallen ble satt opp på seks 
uker.  Produksjonslinjene er kjøpt inn fra sloven-
ske Ledinek, som har over 100 års erfaring innen 
utstyrsleveranser og utvikling for treindustrien 
globalt. I tillegg er det også mindre leveranser fra 
Italia og Tyskland. Sammen har de tre leverandø-
rene levert et komplett anlegg.  Hovedproduktet 
fra Splitkon-fabrikken på Åmot blir krysslimte 
plater. Annethvert sjikt legges i kryss 90 grader 
mot hverandre med lim mellom. Det betyr mas-
sivtre-elementer til konstruksjoner som er opp 

til 3,6 meter brede, 16 meter lange og i tykkelser 
fra 60 millimeter til 300 millimeter tykke. Her 
handler det om produksjon av ulike spennvid-
der på gulvdekker, yttervegger, innervegger og 
tak-konstruksjoner fra tre til ni sjikt. Kl-tre har en 
betydelig brannmotstand og en effektiv fuktsta-
biliserende funksjon der elementene eksponeres 
i innemiljø. Alt bygges opp fra standard norsk 
trelast som kommer til fabrikken fra en rekke  
lokale sagbruk. I den nyåpnede fabrikken kom-
mer trematerialene inn gjennom store porter i 
nordenden av bygget. Her er det styrkesortert og 
ferdig kappet trelast med fuktighetsprosent på 
10-14 prosent. Dermed er det ikke behov for ytter-
ligere tørkeprosess i fabrikken. Tvert imot er det 
store dyser som spyr ut fukt for å holde lokalene 
på riktig fuktighetsnivå. 

PRODUKSJONEN: 

Innmatingen av treplankene skjer automatisk 
fram til det såkalte fingerskjøtanlegget. Mate-
rialene blir fingerskjøtt i lange lengder, og hele 
prosessen er overvåket med fuktmålere. Her er 
det sensorer som snur materialene slik at årrin-
gene ligger samme vei på alle lamellene. Planken 
blir også lasermålt, slik at prosessen skal være 
optimal. Neste trinn er et helautomatisert kappe- 
anlegg der eventuelle skader blir kappet ut, før 

det går inn i fingerskjøtingen. Etter en kort mel-
lomlagring, der fingerskjøtene blir herdet, går 
materialene gjennom en høvel, blir fordelt til 
tverr- og langlamellene og deretter til liming av 
selve plata. Plata plasseres inn i ei presse inntil 
lim og herder har gjort jobben sin. Siste stopp på 
veien er en såkalt CNC-maskin som formaterer, 
tilpasser, skjærer og borer ut de ulike elementene 
i hver enkelt plate. CNC-maskinen er helautoma-
tisert og skifter selv mellom de ulike verktøyene i 
prosessen, forklarer fabrikksjef Johansen. 

Kl-tre (massivtre) – formstabilt og 
enkelt å montere 

Kl-tre er krysslimte skiver av trelameller (3 eller 
flere) som gir en svært stabil byggekomponent 
med høy stivhet og bæreevne. Kl-elementene kan 
produseres i store bredder og lengder og prefa-
brikkeres til ferdige vegg-, dekke og takelementer 
i fabrikk. De er effektive å montere og benyttes 
ofte som stabiliserende skiver i ulike bærekon-
struksjoner. Kl-tre har en betydelig brannmot-
stand og en effektiv fuktstabiliserende funksjon 
der elementene eksponeres i innemiljø. Produk-
tet har hatt en jevnt god vekst i Norge og Sverige 
de siste 10 årene, og vil fortsette den gode utvik-
lingen.

Det hender man må bruke litt spiker i produksjonen 
og da er den selvfølgelig laget i tre.

Selv kranbanen til traverskrana er laget i limtre. Imponerende.

Taket består av 1000 
kubikkmeter med 12 cm 
elementer. Limtrekon-
struksjonen er også på 
1000 kubikkmeter, mens 
veggene er på om lag 
300 kubikkmeter

Det nye fabrikkbygget på Åmot som sto 
ferdig i 2018 er på 8.700 kvadratmeter, 
og er et rent trebygg med limtre bæring 
og massivtre avstivende skiver og mas-
sivtre tak-konstruksjon. Volumet er på 
2.500 kubikk med treverk totalt.
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Den såkalte bemanningsbransjen seiler under 
falsk fl agg. Det er ingen bransje, men en metode 
for arbeidsgivere å holde seg med fl eksibel og bil-
lig arbeidskraft på. «Bransjen» bidrar hverken til 
jobbskaping eller jobbsikkerhet. Den bidrar bare 
med fl eksibilitet for arbeidsgiverne, som ikke 
trenger å forholde seg til vanlige ansettelses-, 
ferie-, sjukelønns-, permitterings- og oppsigelses-
regler. Bemanningsbyråene leier ut arbeidsfolk 
til erstatning for faste jobber. De skaper dermed 
et løsarbeiderregime som vi ikke har sett i norsk 
arbeidsliv siden 30-åra. Vi vil advare på det ster-
keste mot å tro at arbeidskraft bare er noe man 
kan skaffe seg i det øyeblikket man trenger den. 
Det er gjennom faste arbeidsplasser man skaffer 
seg kompetanse, utvikling, innovasjon og verdi-
skapning. Faste ansettelser får vi bare gjennom 
å ansette fast!

«Bemanningsbransjen» bidrar etter vår mening 
ikke til noe positivt hverken for bedriftene eller 
for samfunnet. Tvert i mot undergraver den vår 
tradisjon hvor faste stillinger er hovedregelen. 
«Bransjen» ber til stadighet om å bli behandlet på 
lik linje med andre bedrifter, men de har ikke vist 
seg tilliten verdig. Stadig gjør leiefi rmaer over-
tramp mot sine ansatte som aldri ville blitt tole-
rert i andre deler av arbeidslivet.

• Vi mener at bemanningsbransjen   
 bør forbys!

Innleie av arbeidskraft brer om seg i hele landet 
og i stadig fl ere bransjer, men det er i byggebran-
sjen fenomenet har vært mest vanlig og særlig 
utbredt er det i oslofjordområdet. Både arbeids-
givernes organisasjoner og regjeringen peker på 
at problemet er stort i dette området. Oslo Byg-
ningsarbeiderforening mener problemet er blitt 
så stort at viktige samfunnshensyn står i fare og 
foreslår derfor at 

• Forskriftsadgangen i aml §14-12 (5)   
 tas i bruk og at bemanningsbransjen 
 forbys i byggebransjen i området   
 rundt Oslofjorden

Stortinget vedtok i 2018 nye regler som skulle 
stramme inn på bemanningsforetakenes virk-
somhet. Bransjen har valgt å se helt bort fra dette 
og har i stedet gått inn for å omgå og undergrave 
stortingsvedtaket ved å tilby deltidsstillinger 
uten forutsigbarhet. Dette kan ikke Fellesforbun-
det og fagbevegelsen godta.  Vi må arbeide for at 
Stortinget står ved sitt vedtak og pålegger regje-
ringen å slå fast følgende: 

• At virksomheten har lønnsplikt 
 inntil arbeidsforholdet opphører
• At stillingsprosenten skal være det   
 man faktisk jobber
• At utleie på heltid betyr ansettelse 
 på heltid
• At arbeidstid og friperioder skal   
 angis skriftlig ved gjennomsnitts-
 beregning
• At deltidsstilling ikke skal hindre 
 ansatte å ta andre jobber utenom   
 angitt arbeidstid
• At Arbeidstilsynet gis tilsynsrett 
 med de nye bestemmelsene og rett   
 til bøtelegging av arbeidsgiver 
 så det svir

Bemanningsbyråene vil altså ikke oppføre seg 
som «vanlige bedrifter» og har også forsøkt å 
unngå å lønne sine ansatte i henhold til likebe-
handlingsprinsippet som ble innført i 2012. For å 
sikre at kravet om likebehandling kan håndheves 
foreslår Oslo Bygningsarbeiderforening at Felles-
forbundet arbeider for at det innføres regler om at

• Innleiebedriften plikter å gi beman-
 ningsforetaket/vikarbyrået og den   
 enkelte innleide arbeidstaker de nød-  
 vendige opplysninger for at vilkåret   
 om likebehandling skal følges

Vilkårene for innleie etter avtale med de tillits-
valgte er nå begrenset til å gjelde i virksomhe-
ter som er bundet av tariffavtale inngått med 
fagforening med innstillingsrett. Det er bra, men 
innholdet i en slik avtale må inneholde bestem-
melser om at 

• Innleide skal være fast ansatt i full   
 stilling
• At oppdragsbekreftelsen skal gjelde 
 i hele oppdragets varighet
• Den innleides lønn og arbeidsforhold   
 må være fastlagt i avtalen

Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbei-
derforening er også dypt bekymret over at den 
såkalte bemanningsbransjen opererer på stadig 
fl ere samfunnsområder, med myndighetenes vel-
signelse og medvirkning. Vi krever derfor at 

• Bemanningsbedrifter må ikke bli 
 opplæringsbedrifter
• NAV må ikke inngå samarbeidsavtaler  
 med bemanningsbransjen eller 
 formidle arbeidssøkende til 
 bemanningsbedrifter 

Til høsten er det landsmøte i Fellesforbundet. Det blir helt sikkert 
heftige diskusjoner om fl ere temaer, men en sak som kommer til å 
stå sentralt er kampen mot bemanningsbransjen. Mange av våre 
avdelinger har sendt inn forslag om tiltak mot denne bransjen. 
Mange av våre avdelinger har samlet seg om nedenstående for-
slag, som oppsummerer tiltakene bra:

FELLESFORBUNDETS
8.ordinære landsmøte

11.-16.10.2019

Bemanningsbransjen må bort!
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Nei til innleie i offentlig regi!

at hele prosjektet er basert på bruk av innleie! 
Elektromontørenes Forening, Heismontørenes 
Forening, Oslo Bygningsarbeiderforening og  
Rørleggernes Fagforening ville vise at vi var  
dypt uenige i denne praksisen og arrangerte  
4. juni en fanemarkering på byggeplassen.

Markeringa samlet 20 fagforeningsfaner og 80 
deltakere! Det var appeller ved Kai Otto Hel-
mersen, Elektromontørenes fagforening, Ingunn 
Gjerstad, LO i Oslo og Miroslaw Bartnik, Oslo 
Bygningsarbeiderforening

Her er Ingunn Gjerstads appell:

På Ås i Akershus bygges for tida nytt universitet, Norges miljø- 
og biovitenskapelige universitet, tidligere Landbrukshøgskolen. 
Det er en jobb til over 7 milliarder kroner. Det gjør det til ett 
av landets største offentlige byggeprosjekter med over 700 byg-
ningsarbeidere i sving.

Det har lenge vært kjent at det har vært utbredt 
leievirksomhet på prosjektet, og i mai kunne 
Elektromontørenes fagforening avsløre at store 

deler av elektrikerarbeidet gjøres av innleid ar-
beidskraft og at innleia er ulovlig! Det kommer 
fram at 70% av elektrikerne på prosjektet er 
innleid, at innleiebedriften ikke har tariffavtale 
med innstillingsrett og at mange av de innleide 
har uforutsigbare kontrakter med lav stillings-
prosent. Det er ikke å gå for langt når vi hevder 

Tekst: Redaksjonen
Foto: Bård Hamborg Bjerkeli

Kamerater! 
Når vi står her og protesterer for all verden 
er det mot dei tallrike angrepa på - og uthu-
linga av standardarbeidsforholdet som vi 
ser og ikke kan leve med.
Angrep som som rammer oss og altfor ofte 
våre arbeidskamerater som tilfeldigvis er 
født i et anna land.
Som rammer den møysommelig oppbygde 
velferdstaten som vi har slåss fram og som 
vi må kjempe for hver dag!
Vi står her mellom vakre bygninger med 
tradisjonsrik arkitektur og fagarbeid oppført 
og tegna omtrent på tida vår nasjon var ung 
og ny og stolt og hadde fått folkestyre som 
vi bygga ut med allmenn stemmerett etter 
hvert!
Bygninger som i dag huser studenter og 
deira lærere som sammen legger grunnlag 
for at vi kan få den nødvendige og rettfer-
dige omstillingen av vår levemåte.
Kamerater! 
Litt borti her satt Falsen og skreiv på grunn-
lova der også medbestemmelsen er kommet 
inn. Medbestemmelsen som er ein grunn-
stein i den norske arbeidslivsmodellen- i 
partsforholdet.
Hva vil vi ha? 
Vi vil ha bedre fordeling av makt på den vik-
tigste arena for makt som arbeidslivet er!
Vi vil ha stolte arbeidere i trygge, faste stil-
linger!
Noe viktig vi eier sammen i Norge er våre 
offentlige bygninger. Stat og kommune er 
ekstra viktige innkjøpere/oppdragsgivere. 
Her handles det for 450 mrd årlig i innkjøp-
bare fra det offentlige. Statsbygg er litt vårt 
- slik Coop er litt ditt og mitt. Vi vil derfor at 
Statsbygg skal være blant de mest seriøse. 
Vi vil at de skal ha best mulig standard 
og praksis. Klarer de ikke det er det nei til 
innleie i offentlig regi! Vårt svar på det som 
skjer her er å gå inn for forbud!
LO i Oslo vil forby bemanningsbransjen – vi 
har vedtak på å starte med byggeplassene 
rundt Oslofjorden. De fleste er fortsatt fast 
ansatt på heltid. Men frislippet av beman-
ningsbransjen og EUs vikarbyrådirektiv har 
skapt et lausarbeidersystem. Vi mener at 
arbeidsformidling må igjen bli en offentlig 
oppgave.
Kamerater! 
Vi krever at dette tas tak i prompte og 
ønsker velkommen til arbeidsfolk fra andre 
land under ellers like vilkår! 
Takk for ordet.
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Tekst og foto: Petter Vellesen

rar blir snytt for OTP. Dette utgjer 1,8 milliardar 
årleg dersom ein reknar at med ei normal årsløn 
skal ein arbeidsgjevar betale inn 9000 kroner til 
arbeidstakars pensjonsordning (i minimumsord-
ning – 2%). Norske arbeidstakarar blir med andre 
ord snytt for opp mot 2 milliardar pensjonskroner 
kvart år av arbeidsgivaren Det må vi kunne kalle 
akrim!

Korleis skal ein finne ut om bedriftene betalar 
inn OTP? Per i dag er dette ikkje lett. Det finnast 
ingen offentlege register over dette, og Finanstil-
synet - som har oppsynet med blant anna lovene 
om tenestepensjon - vil ikkje gje opplysningar om 

konkrete bedrifter (du kan derimot tipse Finans-
tilsynet dersom du meiner konkrete bedrifter 
svindlar med pensjonsordninga). Hovudentre-
prenør eller byggherre kan be om innsyn i doku-
mentasjon om tenestepensjon. Og dei tilsette kan 
sjekke om dei får pensjon frå bedrifta.

Dersom nokon (noverande eller tidlegare) ar-
beidsgivarar ikkje har betalt inn OTP for deg bør 
du straks ta kontakt med arbeidsgjevaren. Du 
må krevje at arbeidsgjevaren opprettar ei pen-
sjonsordning og betaler inn dei pengane dei har 
svindla deg for. Dette kan din lokale fagforeining 
hjelpe deg med.

1  Finn heimesida https://www.norskpensjon.no/
2  Logg inn med Bankid eller annan innloggingsmetode
3 Finn «Mine avtaler»
4  Her skal noverande arbeidsgivar stå oppført med  
 namn og leverandør (bank/forsikringsbyrå)
5  Tidlegare arbeidsgivarar står ikkje oppført med namn,   
 men som avtalenummer på eit «pensjonskapitalbevis»
6  Dersom du har fleire avslutta arbeidsforhold vil vite  
 kven som har betalt inn pensjon, kan du ringe pensjons- 
 leverandøren og få greie på dette

Gjer slik for å sjekke om du får pensjon:

Stiftelsen Byggfag

STOCKMANNS HAMMER
Kjenner du en varsler?

Eller en som bidrar til åpenhet og ytringsfrihet?
En som fortjener å bli satt pris på?

TA KONTAKT!
Stiftelsen Byggfag

Grønland 12, 0188 Oslo 
922 08 202

stiftelsen@byggfag.org 

Svindel og akrim

Lars Mamen er prosjektleiar 
i Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Mange tenkjer på arbeidslivs-
kriminalitet (akrim) som noko 
som skjer i det skjulte: I private 
heimar der handverkarar arbei-
der svart på kveldar og helger, 
skjulte bilverkstader der det 
svindlast med regnummer og 
EU-godkjenning og tar beta-
ling utan moms eller andre lys-
skye affærar.

Men akrim kan også foregå heilt ope, kanskje 
på same byggeplass der du arbeider? Den beste 
metoden for å finne ut dette på er rett og slett å 
snakke med folk – helst i ein kameratsleg tone 
der du viser interesse i personen du talar med og 
ikkje berre vil få greie på minsteløn, arbeidstid el-
ler skattetrekk. Mange utanlandske kameratar i 
byggjebransjen er ikkje klar over det norske re-
gelverket som regulerer arbeidslivet, og vil ofte 
vera takknemleg for informasjon du som fagorga-
nisert kan gje. 

Dette er ein strategi som eg nyttar i Fair Play 
Bygg Oslo og omegn – gje utanlandske arbeids-
takarar informasjon om sine rettar og pliktar som 
arbeidstakar. Slik kan dei sjølve bli i stand til å 
«krevje sin rett».

Fair Play Bygg Oslo har rekna ut at det er opp i 
mot 300 000 arbeidstakarar i Noreg som ikkje får 
tenestepensjon (OTP). Ettersom lova har ein del 
hol er det ikkje alle som har krav på OTP, men det 
er rimeleg å tru at meir enn 200 000 arbeidstaka-
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Jentene våre vil 

ha ordna forhold på 
byggeplassene!

I april var Atle Wedaa fra «Brakkeaksjonen i Ber-
gen», rørleggerne Caroline Bergh og Silje Søren-
sen og maler Ine Nordahl hos Statsbygg i Oslo for 
å fortelle om sine historier innenfor brakkeforhol-
dene i byggebransjen.

Jentene må gå forbi og imellom 10-talls menn for 
å skifte i et hjørnet innerst i brakka, eller på et 
toalett.

Historiene er mange; toalettdører som det står 
uheldige ting på om den ene jenta på bygget.

For rekruttering av flere jenter i byggebransjen er 
slike tilstander på brakkeriggen ganske sørgelig.
I 12år har jeg jobbet som maler, og jeg har aldri 
så langt i min karriere hatt egen brakke der hvor 
jeg kan trekke meg tilbake på slutten av arbeids-
dagen for å skifte til «sivilt», ta en dusj, eller hatt 
eget toalett.

Kampen for brakkeforhold sammen med brakkeaksjonen i Bergen, 
har vært medvirkende til at Statsbygg nå krever brakker for kvin-
nene på alle sine prosjekter. 

I Fellesoverenskomsten for byggfag 2018-2020 
står det:
«Det skal legges til rette for separate dame-herre-
garderober og toaletter der dette er nødvendig».

Den siste delen «…der dette er nødvendig» vil vi 
ha bort!

På større bygg er det også renholdere som job-
ber ettersom brakkene må vaskes, og renholdsfir-
maer vasker etterhvert som prosjektet blir ferdig, 
feks leiligheter før ferdigbefaring.

Så kvinneandelen på disse prosjektene er fler.
Også gutta på jobben syns det er mer appetittelig 
å spise på et rent sted, ha private rom å skifte i, og 
egne toaletter.

Dette er år to-tusen og nitten; på høy tid at hold-
ninger, standarder for likestilling og brakkefor-
hold tilfredstilles, på et helt nytt plan!

Tekst: Ine Nordahl
Foto: Brakkeaksjonen

Her er et typisk eksempel på jentenes skifteforhold, fra Horisont 
kjøpesenter i Bergen. Jenta som skifter her er jo heldig, hun har fått 
en isoporplate å stå på

Både Oslo Bygningsarbeider-
forening og Rørleggernes 
fagforeninger gjorde i vår års- 
møtevedtak som ga styrene 
mandat til å forhandle om 
sammenslåing av fagfore-
ningene. Bakgrunnen for 
vedtakene er at vi tror dette 
er nødvendig og riktig for å 
møte de store utfordringene 
i byggebransjen. Organisa-
sjonen trengs å styrkes for 
at vi kan fortsette med å ha 
et høyt aktivitetsnivå og for 
at vi skal øke vår gjennom-
slagskraft både i Fellesfor-
bundet og fagbevegelsen og 
mot myndighetene.

En forent bygningsarbeiderforening vil 
ha mange medlemmer som jobber på de 
samme byggeplassene og på den samme 
tariffavtalen. En slik forening vil ha en 
sterk økonomi, kan ha en stor arbeidska-
pasitet – ikke minst på den oppsøkende si-
den -  og vil kunne gi det samme tilbudet 
til alle. Som det heter i vedtaket: «Det er 
vår mening at byggebransjen er tjent med 
en sterk fagforening som kan øke aktivi-
tetsnivået ute på byggeplassene, øke or-
ganisasjonsgraden, løfte byggebransjens 
krav i Fellesforbundet og sørge for bygg-
fagenes nødvendige posisjon i forbundet.»
Disse «forhandlingene» er nå i gang. 25. og 
26. juni sparket foreningene i gang med 
et felles styreseminar på idylliske Kjehol-
men – Sporveisarbeidernes feriehjem i  
Oslofjorden. Om vi ikke «forhandlet» så 
mye, mener vi seminaret la viktige førin-
ger for hvordan vi vil drive fagforenings-
arbeidet videre i den retning vi ønsker – vi 
vil bli en kjempende forening som utfor-
drer makta og søker innflytelse. 

I løpet av høsten vil vi starte arbeidet med 
en felles handlingsplan, vi vil drive felles 
informasjonsarbeide overfor medlem-
mene og klubbene og vi vil se på hvordan 
vi kan lage økonomiske støtteordninger 
som kommer medlemmene til gode. Vi vil 
også se på de ansattes lønns- og arbeids-
forhold, og de ansatte vil bli tatt med på 
råd hele veien. Vi vil selvsagt informere 
medlemmene fortløpende, og om det er 
noen klubber som vil ha besøk av oss er 
det bare å si fra.

Avd 601, Tømrer og Byggfagforeningen 
har ikke noe mandat om å starte sam-
menslåingsforhandlinger fra sitt årsmøte. 
De deltok allikevel på seminaret. Det er 
vi glade for og ser på det som en styrke. 
Tømrer og Byggfagforeningen er når som 
helst velkommen til å bli med i en forent 
bygningsarbeiderforening.

Joachim Espe, Petter Vellesen

Skal to foreninger 
bli én?
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Kommunevalg 2019

Vi må vinne Oslo!

– Hvordan skal vi vinne valget i Oslo?

– Det er viktig å vise hva vi har oppnådd gjennom 
fire år med rødgrønt styre. Oslo under det forrige 
byrådet var jo høyresidas utstillingsvindu, hvor 
de hele tida ville ligge i forkant av privatisering 
og salg av offentlig eiendom for å unngå at de 
rike måtte betale mere skatt. Det sittende byrå-
det ble jo valgt med fagbevegelsens hjelp for fire 
år siden, og vi fikk jo med store deler av vår po-
litikk inn i byrådserklæringen. Mange mener jo 
faktisk at den erklæringen er en av Europas mest 
progressive sett fra arbeidsfolks synspunkt.

– Dette må du utdype litt.

– Mye av politikken til byrådet har virket demo-
kratiserende. De har for eksempel tatt tilbake ei-
erskapet til Hafslund og lagt ei linje for å fjerne 
profitt i velferden. Oslo kommune har også fått 
inntekter fra de som har mest, gjennom eien-
domsskatten, som er med på å styrke økonomien 

til de som har minst. Det har ført til billigere bar-
nehage og gratis aktivitetsskole for mange, og 
opprusting av idretts- og fritidstilbud til barn og 
unge.  Kort sagt er byrådet i ferd med å reversere 
mye av det forgjengerne etterlot seg, og i tillegg 
satser de nytt. Vi er for eksempel veldig fornøyd 
med Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv og 
satsinga på yrkesfag. Og vi må også si at vi har 
positive erfaringer med å påvirke byrådet i riktig 
retning. 

– Men for at denne politikken skal fortsette 
må jo byrådet gjenvelges. Hvilke konkrete til-
tak gjør dere?

– Vi er med på å fortelle folk hva partiene mener. 
På bakgrunn av fagbevegelsens ønsker og krav 
stiller vi partiene spørsmål om visse saker og så 
lager vi et spørsmål-og-svar-hefte som viser hva 
de forskjellige partiene står for. Ut fra de spørs-
målene kan jo folk gjøre seg opp sin egen me-
ning, men vi ber ikke folk bare om å bruke stem-
meretten, men om å velge side!

– Bompenger har jo vist seg å bli den største 
valgkampsaken foreløpig. Hva mener LO i 
Oslo om den saken?

Fellesforbundets avdelinger vil delta aktivt i kommunevalgkam-
pen. I Oslo vil mye av fagbevegelsens aktiviteter samordnes gjen-
nom LO i Oslo. Vi har truffet den nye lederen i LO i Oslo, Ingunn 
Gjerstad, og spurt henne om valgkampen.

Det rød-grønne byrådet i Oslo må gjenvelges, sier Ingunn Gjerstad, leder av LO i Oslo.

Tekst og foto: Petter Vellesen

– I utgangspunktet er vi for bompenger, men vi 
mener at det er alt for dårlig kunnskap om emnet. 
Derfor vil vi lage eget materiell med faktaopplys-
ninger og hvor vi prøver å få fram hva det egent-
lig innebærer. Vi oppfordrer alle til å sette seg 
inn i sakene sånn at vi kan få en opplyst debatt. 
Og hvis det viser seg at dette slår veldig sosialt 
skjeivt ut må vi jo se på hva som kan gjøres. 

– Hvordan skal dere spre dette materiellet?

– Et hefte og en flyer om bompenger tenker vi å 
spre via fagforeningene. Og vi vil ha en omfat-
tende utdelingsaksjon på kollektivknutepunkter 
og enkelte torg og plasser. Der skal vi stå tidlig 
om morgenen – vi henvender oss jo til arbeidsfolk 
som begynner tidlig på jobb – og enkelte etter-
middager også. Til dette trenger vi aktivister som 
kan tenke seg å stå en time eller to og dele ut lø-
pesedler og annet materiell. Det kreves ingen for-
kunnskaper annet enn at man har valgt den rød-
grønne sida. Sånne aksjoner er et utmerka sted å 
møte folk, både andre aktivister og «vanlige vel-
gere». Vi hører ofte fra folk at de føler en voldsom 
stolthet over å være fagorganisert og å være med 
på noe slikt. Så oppfordingen går til alle dere fag-
foreningsmedlemmer som vil at byrådet skal bli 
sittende: Bli med oss på utdelingsaksjoner.

(De som vil følge oppfordringen kan sende en 
mail til ingunn.gjerstad@lo-oslo.no )

Til høsten er det 
kommune- og fylkestings-
valg. Vi har spurt lederne 
av Oslo-partiene til 

Arbeiderpartiet 
Frode Jacobsen

SV 
Sunniva Holmås Eidsvoll

Rødt 
Siavash Mobasheri

om hva partiene deres 
mener om 3 saker som er 
særlig viktige for oss 
bygningsarbeidere: 
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Hvordan vil dere følge 
opp «Oslomodellen»? 

Arbeiderpartiet vil utvikle og forbedre Os-
lomodellen for et anstendig arbeidsliv, og 
jobbe for at den blir en nasjonal standard. 
I tillegg har vi i revidert budsjett foreslått 
100 000 kroner til Fair Play bygg, Fair Play 
Bygg, som undersøker arbeidsforhold på 
byggeplasser i Oslo og omegn. 

                   Oslomodellen har gitt et mer 
    seriøst arbeidsliv og stiller stren-
 ge krav til hvilke arbeidsbetingel-
         ser arbeidsfolk skal ha på arbeidsplas-
    ser når de bygger på oppdrag for kommu-
nen eller fylket. Gjennom nye standardkon-
trakter for innkjøp hindrer vi skatteunndra-
gelser, utnytting av arbeidskraft og sikrer 
bruk av lærlinger. 
Oslo SV ønsker å videreutvikle Oslomodel-
len i samarbeid med partene i arbeidslivet. 
Et område kan være når det gjelder regler 
for innleie. Her vil vi berømme Fellesfor-
bundet Avd. 605, Rørleggernes Fagforening 
for arbeidet med å avsløre de som bryter 
reglene. Et eksempel på dette var arbeidet 
med det nye hotellet til Petter Stordalen i 
Oslo, The Hub. I all hovedsak dreiede det 
seg om bedrifter som leier inn arbeidskraft 
uten at det fi nnes noen tariffavtale, eller 
som ikke har forhandlet med tillitsvalgte i 
fagforeningene før ansettelse.  
Oslo SV vil også utvide Oslomodellen til 
helse- og omsorgsbransjen. Innen helse- 
og omsorgssektoren strammes kravene til 
fast ansettelse inn, og leverandører skal 
som hovedregel ha fast ansatte, og kun 
unntaksvis benytte underleverandører og 
bemanningsbyråer. 
For Oslo SV er det viktig at kommunen 
fremover styrker innsatsen for heltidsstil-
linger også der kommunen selv er arbeids-
giver. 
 Andre kommuner og regioner/fylkeskom-
muner bør se til de byene som har innført 
modeller som sikrer et anstendig arbeidsliv 
og bruke det som inspirasjon. Det offentlige 
er en stor innkjøper av varer og tjenester og 
kan bruke sin innkjøpsmakt til å skape et 
bedre arbeidsliv. Kampen for et anstendig 
arbeidsliv er også kampen for å redusere 
levekårsforskjeller. Telemark og Skien, Oslo 
og andre viser at det er mulig å bruke lokal 
kampkraft og vilje til det bedre for lokal-
samfunn og arbeidsfolk.

Vi må sørge for at Oslo-model-
len etterleves, og at eventu-
elle brudd får konsekvenser. 
Kommunen må si opp kon-

trakter med bedrifter som bryter med be-
stemmelsene, og bedrifter som bedriver so-
sial dumping må anmeldes og svartelistes 
for framtidige oppdrag. Samtidig må Oslo-
modellen videreutvikles, og Rødt har blant 
annet programfestet at Oslo kommune skal 
bruke leverandører med tariffavtale. Et or-
ganisert arbeidsliv er en forutsetning for 
et seriøst arbeidsliv. Kommunen må også 
stille hovedentreprenøren til ansvar for at 
innleide arbeidere likebehandles med egne 
ansatte. 

                   Oslomodellen har gitt et mer 
    seriøst arbeidsliv og stiller stren-
 ge krav til hvilke arbeidsbetingel-
         ser arbeidsfolk skal ha på arbeidsplas-
    ser når de bygger på oppdrag for kommu-

Hvordan kan vi forene 
innbyggernes behov 
for et bilfritt byliv og 
tilrettelegging for hånd-
verkere avhengig av bil?

Alle bygg innenfor Ring 1 skal ha en losse/
lastesone innen 50 meters avstand. Det skal 
være egne p-plasser for næringsdrivende 
innen 200 meter fra alle bygg. Vi vil utvikle 
digitale løsninger så næringsdrivende kan 
få informasjon om når og hvor plasser er le-
dige, og bestille plassene de trenger. 

                  Oslo SV har i byråd vært med 
                 på å gjøre en rekke grep i sentrum 
         for å legge bedre til rette for vare-
     levering. Når vi har fjernet ordinær 
    gateparkering i sentrum, har det vært for 
å frigjøre areal for byliv, varelevering, næ-
ringsparkering og HC-parkeringsplasser. 
I vinter ble resten av de ordinære parke-
ringsplassene innenfor Ring 1 omdisponert 
til nye formål, bl.a. til næringsparkerings-
plasser (parkering for varebiler og hånd-
verkere), enkelte nye laste-/lossesoner og 
HC-parkeringsplasser. Næringsparkering 
er en ny kategori for parkering som dette 
byrådet har innført, for å gjøre det enklere 
for de som leverer varer og utfører håndver-
kertjenester i sentrum. Siden 2016 har vi 
etablert omtrent 105 slike parkeringsplas-
ser i sentrum som alle med grønne skilt kan 
benytte. Basert på innspill fra næringslivs-
organisasjonene, har vi også satt i gang en 
prøveordning for disse parkeringsplasse-
ne, som innebærer en forenklet betalings-
modell, utvidet tidsrom for når plassene 
kan benyttes og at to timers-regelen ikke 
gjelder for næringsparkeringsplassene.
Det er begrensede arealer og det må all-
tid gjøres avveininger mellom ulike bru-
kergruppers  behov. Den fordelingen som 
fi nnes i dag for HC-parkeringsplasser, næ-
ringsparkering og laste/lossesoner, er ba-
sert på en grundig prosess med ulike inter-
essenter som representerer personer med 
nedsatt funksjonsevne, håndverkere, vare-
leverandører og andre serviceytere. Fram-
for å ha en generell regel gjennom regule-
ring bør vi må ta hensyn til at behovet og 
mulighetene for laste-/lossesoner varierer 
fra gate til gate, og man må vurdere hvert 
enkelt tilfelle i lys av de ulike behovene.
Den nye parkerings- og vareleveringssi-
tuasjonen innenfor Ring 1 skal evalueres i 
2019. På bakgrunn av evalueringen vil det 
bli vurdert å gjøre justeringer dersom det 
viser seg at det er behov for det.
Oslo SV i byråd jobber også med å endre 
forskrift for beboerparkering, slik at det gis 
parkeringsrett for kjøretøyer for vareleve-
ring og håndverkerbiler i områder der det 
er beboerparkering.

Vi mener at gatenettet i Oslo 
sentrum bør være forbeholdt 
myke trafi kanter, kollektiv-
trafi kk og annen nyttetrafi kk 
(som varelevering, utrykning 

og håndverkere), men folk med funksjons-
nedsettelser må selvsagt ha mulighet til å 
kjøre og parkere i sentrum. Det må legges 
opp til fl ere vareleveringslommer og «nytte-
parkering» for håndverkere som trenger bil 
i arbeidet.

                  Oslo SV har i byråd vært med 
                 på å gjøre en rekke grep i sentrum 
         for å legge bedre til rette for vare-
     levering. Når vi har fjernet ordinær 
    gateparkering i sentrum, har det vært for 

Hvordan vil dere øke 
rekruttering til yrkesfag? 

Vi satser på yrkesfag fordi Oslo er helt av-
hengig av å sikre oss kompetansen som 
skal utvikle byen vår. Vi må starte allerede 
i grunnskolen.  Yrkesfagene skal introduse-
res for elevene i barneskolen, Aktivitetssko-
len og Sommerskolen. Vi vil gjøre yrkesfag 
mer morsomt og moderne. Vi har opprettet 
en egen pott til utstyr for yrkesfagene som 
vi har økt penger til hvert år, for å sikre nye 
oppgraderte utstyr. Vi vil åpne for fl ere ut-
danningskombinasjoner. De som velger 
yrkesfag må være trygge på deres mulig-
heter for å fullføre. Derfor har vi innført læ-
replassgaranti for elever innen restaurant 
og matfag, bygg og anleggsfag, service og 
samferdsel og teknikk og industriell pro-
duksjon.

                   Oslo SV har som mål at yrkes-  
              veien blir like vanlig som studie-
          veien blant ungdom. Oslo trenger 
         dyktige fagarbeidere i framtida og  
    fl ere elever må få mulighet til å fullføre 
fagbrev. I de siste årene har det også skjedd 
en gledelig økning i antall ungdom som vel-
ger fag- og yrkesopplæring. Denne øknin-
gen har kommet som en følge av en rekke 
ulike tiltak, og at vi i byråd har vært med på 
å legge frem en ny strategi for fag- og yrkes-
opplæring i Oslo (Yrkesveien). Hensikten 
har vært å øke barn og unges interesse for 
yrkesfag, og den senere tids økning i antall 
søkere viser at vi er på god vei. 

Oslo SV går til valg på å øke rekrutteringen 
til yrkesfag. For å oppnå dette må yrkes-
opplæring fremstå like attraktivt som stu-
diespesialisering. Det gjøres gjennom en 
mer praktisk og variert skoledag og bedre 
informasjon om valgmulighetene i barne-
skole og på ungdomstrinn. Skolene bør an-
sette yrkesfaglærere som kan bidra i den 
teoretiske undervisningen og i praktiske 
fag for å øke forståelsen for yrkesfagene. SV 
vil også styrke samarbeidet mellom skole 
og arbeidsliv ved at partene i arbeidslivet 
trekkes mer inn i skolen. I tillegg vil vi at 
Fagskolen i Oslo utvikles og styrkes for a 
tydeliggjøre at dette er en naturlig yrkesvei 
for de som har tatt fagutdanning.

Det som er avgjørende er at 
det må fi nnes nok lærling-
plasser til at elevene på de yr-
kesfaglige linjene får fullført 
utdanninga. Det skal være 

mulighet til å ta praksisbrev eller lignende 
ordninger innenfor alle yrkesfaglige stu-
dieretninger. Det er feil at mange som går 
på yrkesfag må ut med tusenvis av kroner 
for helt nødvendig utstyr som de trenger 
på skolen. Vi vil at elever på yrkesfag skal 
få fullfi nansiert utstyret sitt, slik at stipen-
det faktisk dekker utgiftene man har. Vi vil 
heve utstyrsstipendet, og modernisere ut-
styrsparkene på videregående. Vi har pro-
gramfestet at 
Oslo kommune skal ha lærlingeplasser som 
tilsvarer to promille av kommunens inn-
byggere. Private virksomheter må forplikte 
seg til å ta inn lærlinger. Teorifagene på yr-
kesfag må knyttes til yrkesfagets særegen-
heter.  

                   Oslo SV har som mål at yrkes-  
              veien blir like vanlig som studie-
          veien blant ungdom. Oslo trenger 
         dyktige fagarbeidere i framtida og  
    fl ere elever må få mulighet til å fullføre 
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Uzwiązkowić 
Wieżę Babel

Justyna Marciniak, scuparoni@gmail.com

W naszym związku zawodowym mówimy w siedemnastu językach. W 
naszym związku zawodowym  około 45% członków, to pracownicy za-
graniczni. To istna Wieża Babel! Porozumieć się tu nie jest łatwo. Nie 
jest łatwo ustalić, czego chcemy od organizacji, do której przystąpiliśmy. 
Potrzeby migrantów zarobkowych są inne od tych, jakie mają miejscowi 
robotnicy. To oczywiste. Tylko kiedy ostatnio ktoś starał się dowiedzieć, 
jakie to są właściwie potrzeby?

Zobaczmy, jak jest teraz: dokumenty i raporty są 
w języku norweskim, w innych językach dostępne 
są głównie materiały reklamowe. Komunikacja – 
raczej jednostronna. Owszem, możemy posłuchać, 
co związek, czy też jego administracja ma do po-
wiedzenia, ale nie znamy języka i nie mamy okazji, 
żeby przemówić w swoim imieniu. To duża strata, 
bo organizacja marnuje szansę skorzystania z na-

szych doświadczeń. A przecież jesteśmy najbar-
dziej wiarygodnym źródłem wiedzy, jak naprawdę 
wygląda życie pracownika budowy (i to nie tylko 
w Norwegii, ale w całej Europie). Dodajmy do tego 
rzecz nie dla wszystkich oczywistą – w większości 
państw pracownicy fizyczni w branży budowlanej 
to migranci zarobkowi. Tak że, nie da się tego te-
matu dłużej lekceważyć. 

Teraz o nas, do nas. Skoro się zorganizowaliśmy, 
to znaczy, że w jakiś sposób wierzymy, że zwią-

zek zawodowy powinien być naszym miejscem, 
miejscem kontaktów pracowników z pracowni-
kami. Ale bez naszego udziału, to się nie uda. Je-
żeli chcemy, żeby związek dał nam możliwość na 
większe zaangażowanie, musimy o tym mówić. A 
jest o czym. Możemy się od siebie uczyć, możemy 
dzielić się informacjami, rozwiązywać problemy, 
na które napotyka większość z nas. Startujemy z 
innego miejsca niż Norwegowie – bez znajomych, 
bez kontaktów, bez pewnego mieszkania, bez języ-
ka. Na początku nie mamy nawet stałego numeru 
personalnego i nie możemy umówić się do leka-
rza. Niby to sprawy indywidualne, ale każdy z nas 
przez to przechodzi. Dlatego wspólnie możemy się 
zastanowić, jak ułatwić sobie życie.

Na przykład niedawno dowiedziałam się o Pol-
skim Klubie Budowlanym (PKB), który powstał 
w ramach Duńskiego Związku Zawodowego 3F1. 
Miałam okazję porozmawiać z Robertem Hnatiu-
kiem, jednym z założycieli PKB o tym, jak działa 
klub. To co wydało mi się najfajniejsze, to fakt, że 
to członkowie, a nie władze, ustalają, jakie tematy 
są dla nich ważne. Potem z pomocą związku, orga-
nizują spotkania, na których je omawiają. Pierwsze 
spotkania dotyczyły warunków pracy przez agen-
cje pośrednictwa oraz zasad wynajmu mieszkań. 
Kluby językowe zgłaszają też bardziej ogólne po-
stulaty. Rumuński Klub (przy wsparciu kolegów z 
PKB i Klubu Hiszpańskiego) zaproponował, żeby 
członkowie, którzy nie mówią po duńsku, mieli 
prawo do tłumaczenia ustnego na walnych zgro-
madzeniach stowarzyszenia2. Dwie rzeczy: współ-
uczestnictwo w pracach związku oraz język są 
najpilniejszymi potrzebami pracowników zagra-
nicznych.

Jednak żeby powstał Polski Klub Budowlany i inne 
kluby językowe, związki musiały się przygotować 
formalnie (zmienić statut, wydzielić budżet) oraz 
dać więcej niezależności pracownikom  zagra-
nicznym. To z kolei zasługa Jakoba Mathiassena 
– betoniarza i związkowca, który opisał wszystkie 
próby organizowania migrantów, podejmowane od 
momentu rozszerzenia Unii Europejskiej. Dobrą 
strategię podsumował w jednym zdaniu – związki 
zawodowe muszą stawiać migrantów zarobkowych 
w centrum zainteresowania, jeśli chodzi o zwal-
czanie dumpingu socjalnego. Jak przyznaje dalej: 
Strategia ta jest jednocześnie niezwykle prosta i 
niezwykle skomplikowana. Skomplikowana, po-
nieważ duński ruch związkowy składa się przede 
wszystkim z duńskich członków, aktywistów i pra-
cowników, którzy, rzecz jasna, dbają głównie o 
interesy pracowników duńskich. Mówimy, że nasz 
ruch jest otwarty dla wszystkich narodowości, ale 
kiedy przychodzi co do czego, duński ruch związ-
kowy jest przede wszystkim ruchem dla Duńczy-
ków3.

Moim zdaniem, warto skorzystać z tych doświad-
czeń i stworzyć kluby językowe również w naszych 
związkach. W tej chwili trudno ocenić, jak dużo 
osób będzie chciało się zaangażować. Dlatego 
dobrym pomysłem jest zapytać pracowników za-
granicznych, przeprowadzając wśród nich krótką 
ankietę.  

1  https://www.3f.dk/polski
2 https://tema.3f.dk/bjmfimmigrant/nyheder-fra-bjmf- 
 foreign-workers/new-rights-to-non-danish-speaking- 
 member-of-the-union
3 https://independent.academia.edu/JakobMathiassen
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Dette er ikke bare et problem for byggherrer og 
arbeidsgivere som ikke får brukt arbeidskrafta 
på en effektiv og produktiv måte, det er et vel 
så stort problem for de mange tusen bygnings-
arbeiderne som har nødvendig realkompetanse 
og årelang erfaring og fartstid i faget sitt, men 
som ikke får hverken anerkjent eller godkjent 
fagkompetansen sin. Dermed blir de gående som 
«ufaglært» arbeidskraft, noe som passer kyniske 
arbeidsgivere utmerket. De kan lønne, eller leie 
ut, kompetent arbeidskraft til prisen av ufaglært.

For å bøte på dette problemet ble opplæringslova 
forandret i 2016 slik at utenlandsk fag- eller yr-
kesopplæring kan godkjennes som sidestilt med 
norsk fag- eller svennebrev. Det er NOKUT – Na-
sjonalt organ for kvalitet i utdanninga – som har 
fått i oppdrag å gjennomføre denne godkjennin-
gen. Foreløpig er det bare mulig å søke godkjen-
ning av utdanning fra Tyskland, Polen, Estland, 
Latvia og Litauen, og bare for et begrenset antall 
fag. Av bygningsfag gjelder det betongfagarbei-
der, tømrer, murer, rørlegger, glassfagarbeider og 
trevaresnekker.

En oppsummering av arbeidet i NOKUT hittil 
viser at de har mottatt over 1725 søknader hittil, 
hvorav 547 er godkjent. 553 søknader er avvist 

dersom det ikke blir tilgang på flere NOKUT-god-
kjente fagarbeidere. Det stiller ytterligere krav til 
NOKUT.

Til å gjøre NOKUT i stand til å utføre oppdraget 
sitt på en skikkelig måte trengs det penger og res-
surser. Det anslås at man må ha 50 til 100 millio-
ner kroner. Vi tror det er verdt å investere penger 
i denne saken. 

Det anslås at vi har 50 - 60000 
utenlandske arbeidstakere her 
i landet som vi faktisk ikke vet 
hva kan, det vil si vi har ikke 
oversikt over fagkompetansen 
deres. 

NOKUT må styrkes!

Tekst: Petter Vellesen

fordi de dreide seg om feil land eller fag og 403 ble 
avslått på faglig grunnlag. De fleste søknadene 
kommer fra Polen, og de fleste godkjenningene 
dreier seg om trevaresnekkere. Bygningsarbei-
deren har godt grunnlag for å anta at de fleste 
av de som har fått godkjenning som trevaresnek-
kere egentlig praktserer som tømrere og har søkt 
om godkjenning som det.

Gjennomsnittlig behandlingstid var i 2018 på 83 
dager. Hvis det ikke foreligger presedens, det vil 
si saker hvor kvalifikasjonene vurderes for første 
gang, er saksbehandlinga på 150 dager. Det vil 
selvsagt være slik at det vil foreligge presedens 
for stadig flere utdanningsløp slik at behand-
lingstida går ned. I slike tilfeller var behandlings-
tida på rundt 20 dager i 2018.

De fleste seriøse mener at NOKUT gjør et nødven-
dig arbeid og at det er viktig å dokumentere uten-
landsk fagutdanning. Ikke minst de utenlandske 
fagarbeiderne selv vil ha nytte av ordningen. De 
vil både ha lettere for å søke og få seg jobb, og de 
vil få høyere lønn. Men det er store mangler ved 
NOKUT-ordningen. For det første omfatter den for 
få land og for få fag. For det andre er det for lang 
behandlingstid. Den kan og bør nok komme ned i 
14 dager. Dessuten bør ordningen ikke bare gjøre 
en vurdering godkjent/ikke godkjent på formelt 
grunnlag, den bør kunne fortelle søkeren hvilke 
manger det er i utdanningen hans og om mulig gi 
anvisninger til hvordan disse hullene kan fylles.

Mange offentige instanser har krav om at et pro-
sentvist antall arbeidere på deres byggeprosjek-
ter skal ha fagbrev – Oslomodellen stiller krav om 
50%, Statsbygg har 40%. For at dette skal ha noen 
mening må det presiseres at utenlandske fagbrev 
må være NOKUT-godkjent for å telles med. Samti-
dig hører vi at enkelte mener disse kravene er for 
høye. Vi er helt uenige i dette, men er redd for at 
visse krefter får gjennomslag for å senke kravene 

Søknader 
godkjent i 
NOKUT:

135 rørleggere

173 trevaresnekkere

  42  tømrere

  32  kjøttskjærere

  23  møbelsnekkere

  15  frisører

  19  slaktere

  27  betongfagarbeidere

    2  pølsemakere

    1  butikkslakter

  19  industrimekanikere

    8  møbeltapetserere

Organisere Babels tårn
Det er sytten språk som er brukt daglig i vårt 
forbund. 45% av medlemmer er utenlandske 
arbeidstakere. Det føles jo som Babels tårn! 
Det er ikke enkelt å kommunisere i en sånn 
setting. Det er ikke enkelt å fastslå hva vi for-
venter av forbundet vi blei medlem av. Økono-
miske immigranter har andre behov enn lokale 
arbeidere. Det er helt klart. Men når prøvde 
noen sist å finne ut hva slags behov de egent-
lig har?

La oss se hvordan situasjonen er: dokumenter og 
rapporter er hovedsakelig tilgjengelig på norsk, 
nesten alt materiell på andre språk er bare re-
klame. Kommunikasjon er ensidig. Selvfølgelig 
kan alle få vite hva forbundet og ledelse har å si, 
men fleste kan ikke norsk og har ikke mulighet å 
snakke for seg selv. Det er et stort tap for forbun-
det fordi organisasjonen kaster bort en mulighet 
å dra nytte av vår erfaring. Det er vi som er den 
mest pålitelige kilden til kunnskap om hvordan 
livet til byggearbeider på byggeplassen ser ut (og 
ikke bare i Norge men hele Europa). Det er også 
viktig å nevne en ting – mesteparten av fysiske 
arbeidstakere i byggebransjen er økonomiske 
innvandrere, dette kan ikke ignoreres.
Litt om oss. Det at vi organiserte oss betyr at vi 
virkelig tror at forbundet er et sted for oss. Et sted 
hvor vi kan kontakte hverandre og drøfte våre 
saker. Men det vil ikke fungere hvis vi ikke en-

gasjerer oss mer. Hvis vi vil at forbundet gir oss 
større sjanser for engasjement må vi snakke om 
det høyt og det er mye vi må snakke om. Vi kan 
lære av hverandre, vi kan dele informasjon og er-
faring, og vi kan løse problemer som vi alle møter 
på. Vi starter fra et helt annet sted enn nordmenn 
– uten venner, uten kontakter, uten sikkert sted 
å bo og uten språkkunnskap. I begynnelsen har 
vi ikke en gang personnummer og vi kan ikke få 
time hos fastlegen. Det virker som en personlig 
sak som nesten alle immigranter går gjennom. 
Derfor kunne vi sammen tenke på hvordan vi kan 
gjøre livene våre enklere.
For eksempel lærte jeg nylig at det fantes et Polsk 
Bygg Klubb innen Bygge-, Jord- og Miljøarbejder-
nes Fagforening 3F i Danmark. Jeg hadde mulig-
het for å snakke med Robert Hnatiuk, som er en 
av grunnleggerne, om hvordan klubben fungerer. 
Det som var mest interessant for meg var at det 
er medlemmer av klubben, ikke ledelsen, som 
foreslår hva er mest viktig for dem, og med hjelp 
av forbundet organiserer de møter hvor de drøf-
ter saker. Første møte handlet om arbeidsvilkår 
for ansatte i bemanningsbyrå og husleieregler. 
Klubber for fremmedspråklige kan også stille 
mer generelle krav. Rumensk klubb foreslo (med 
støtte fra Polsk Bygg Klubb og Spansk Klubb) at 
alle medlemmer skulle ha rett til muntlig tolking 
på generalforsamlinger i forbundet. Det er to ting 
som er mest viktig for utenlandske medlemmer 

av forbundet: deltakelse og språket.
Men for å kunne ha mulighet til å starte Polsk 
Bygg Klubb, eller andre klubber for fremmed-
språklig arbeidere, måtte forbundet forberede 
seg formelt (dvs. endre vedtekter og budsjette-
ring) og gi utenlandske medlemmer mer frihet. 
Dette var mulig i Danmark takket være Jakob 
Mathiassen – betongarbeider og fagforenings-
mann som beskrev alle forsøkene på å organi-
sere innvandrere siden utvidelsen av EU. Han 
oppsummerte den gode strategien i en setning 
– “Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 
har satt stor innsats i de økonomiske immigrante-
ne for å bekjempe sosial dumping. “Også sier han 
videre: “Denne strategien er samtidig ekstremt 
enkelt og utrolig komplisert. Komplisert fordi den 
danske Fagligt Fælles Forbund består primært av 
danske medlemmer, aktivister og arbeidstakere 
som, selvfølgelig, primært tar vare på interesser 
av danske arbeidere. Vi sier at vår bevegelse er 
åpent for alle nasjonaliteter, men når det kom-
mer til syvende og sist, Fagligt Fælles Forbund 
bevegelse er først og fremst en bevegelse for de 
danske.”
Etter min mening er det verdt å lære fra disse er-
faringer og det er verdt å lage separate klubber 
for fremmedspråklige i vår forening. Det er van-
skelig å si hvor mange ville være interessert i en 
sånn form av organisering. Derfor foreslår jeg en 
kort undersøkelse blant de utenlandske arbeide-
re for å finne det ut.

(Oversatt av 
Anna Staszak-Kinn)
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De polske arbeiderne gjør altså faglærte jobber, 
men får ikke lønn deretter, sier forbundssekretæ-
ren. De fleste som reiser ut har høyere kvalifika-

I løpet av de siste fem til ti årene har situasjonen for polske byg-
ningsarbeidere i Europa blitt stadig bedre, men det mangler et 
verktøy for å vurdere kompetanse på EU-nivå. Dette sier Jakub 
Kus, forbundssekretær i det polske fagforbundet Budowlany, i et 
intervju med den svenske avisa Arbetet.

Polske arbeidere får 
minstelønn

sjoner enn det de får betalt for, og det normale 
er at høyt kvalifiserte arbeidere bare får minste-
lønn, sier Kus.

Polske bygningsarbeidere fortsetter allikevel å 
reise utenlands. Dette kommer av to ting, i følge 
Jakub Kus: Usikre ansettelsesforhold og lave 

Tekst: Petter Vellesen/Arbetet.se
Foto: Marta Bartosiak, Arbetet.se

I N T E R NA S J O NA LT

Vi mangler kompetanse for å vurdere fagkompetansen, sier Jakub Kus i fagorganisa-
sjonen Budowlani.

• Uavhengig polsk fagforbund

• Har 10 000 medlemmer, hvorav   
 3000 bygningsarbeidere

• Regner sine røtter tilbake til 1868,  
 men er et direkte resultat av at   
 «den Uavhengige Bygningsarbeder-
 føderasjonen», stiftet i 1983, 
 omorganiserte seg i 1991

• Medlem av den Europeiske 
 Bygg- og Trearbeiderføderasjonen,  
 EFBWW

ZZ Budowlani::

lønninger i Polen. I 2004 var lønna for en polsk 
bygningsarbeider ca en fjerdedel av lønna i Tysk-
land, nå er forskjellen enda større. Fagforenings-
representanten fremhever at det er vanlig å være 
«egenansatt», dvs enkeltmannsbedrift, i Polen, 
men at dette i realiteten er vanlige ansettelser og 
burde hatt samme stillingsvern. 

Den store utenlandsflukten har uansett ført til et 
sug etter arbeidskraft i Polen også. Kus anslår at 
det jobber 200 000 ukrainere i Polen – lovlig. Og 
de blir behandlet på samme måte der som polske 
arbeidere blir i Vest-Europa.

Bare halvparten 
av tyskerne får feriepenger   

Tekst: Petter Vellesen

hoteller er nede i 240 €. Landbruket er lavest med 
sine 225 € i vest og bare 155 € i øst.

Selv der hvor feriepenger er nedfelt i den indivi-
duelle arbeidsavtalen er det store mangler. Man 
har ikke krav på feriepenger før minst halve fe-
rien er avholdt og slutter du eller blir oppsagt før 
året er omme er det store sjanser for at man mis-
ter retten til feriepenger. Ja, i sånne tilfelle kan 
arbeidsgiveren sogar kreve allerede utbetalte 
feriepenger tilbake. Så tenk på det i ferien deres: 
Retten til ferie er ingen naturlov og langt fra noen 
selvfølge. Det er en rettighet vi har kjempa oss 
til, og det kan godt hende vi må ta en fight for å 
beholde den!

Kilder: IG BAU, arbeitsvertrag.org

I Tyskland er det knapt annenhver ansatt som får feriepenger, 
ifølge en spørreundersøkelse på internettportalen www.lohnspie-
gel.de. «Sannsynligheten for om en arbeidstaker får feriepenger 
eller ikke er avhengig av flere faktorer,» sier lederen for WSI- 
Tarifarchivs, Thorsten Schulten. «Den overlegent viktigste er om 
det er tariffavtale eller ikke.» 

I Tyskland er det ikke lovbestemt å betale ferie-
penger, i utgangspunktet er det opp til den enkel-
te arbeidsgiver. I tariffbedrifter er det 69% som 
betaler feriepenger, og det er større sjanse for å 
få feriepenger i en stor bedrift (over 500 ansatte) 
enn i det tyskerne kaller en småbedrift (under 
100). 

Menn får oftere feriepenger enn kvinner – hen-
holdsvis 50% konta 41% - og i det gamle Vest-
Tyskland er andelen 49%, mens den er nede i 
nesten 35% i det gamle øst. Feriepenger er mest 
utbredt i industrien – kjemisk, metall og ferdig-
gjøring – mens det ligger lavt på hoteller, innen 
tjenesteyting og i callsentere. Det er også for-
skjell på de tariffmessige utbetalingene. Her  
varierer det stort fra bransje til bransje. Årlige  
feriepenger i treforedlingsindustrien for eksem-
pel, beløper seg til 2450 €, mens ansatte på  
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RUT-register dømt 
ulovlig

Tekst: Petter Vellesen

men som Bisgaard sier vil det være «et voldsomt 
slag i kampen mot sosial dumping hvis dette blir 
stående.» 

Det er ikke avklart om dommen vil havne i høyes-
terett eller hva som skjer med RUT-registeret. Det 
er også et spørsmål om hvordan arbeidstilsynet 
vil håndtere håndhevelsen av reglene fra nå av, 
men med denne dommen er det vel tvilsomt om 
utenlandske firmaer vil finne  det bryet verdt å 
registrere seg.

Kilder: eufagligt.dk, Information

Siden 2018 har Danmark hatt et såkalt RUT-register – register for 
utenlandske tjenesteytere – hvor alle utenlandske firmaer som 
arbeider i Danmark må registrere seg. Dette har ikke vært helt 
ukontroversielt, blant andre har polske myndigheter blandet seg 
inn og stilt en rekke spørsmål vedrørende lovligheten av dette 
registeret. 

I N T E R NA S J O NA LT

Danske myndigheter har allikevel valgt å beholde 
registeret. Så langt tilbake som i 2014 uttalte den 
daværende sosialdemokratiske arbeidsminister 
Mette Frederiksen til Information at «vi har bruk 
for RUT-registeret for å kunne sikre ordentlige  
arbeidsforhold på disse arbeidsplassene – og vi 
vil kjempe for å bevare det»!

Nå kan det tenkes at en av den samme Frede-
riksens oppgaver som statsminister vil bli å av-
vikle ordningen. Nå har nemlig en dansk dom-
stol kjent registeret ulovlig og mener det strider 
mot EU-retten. Det er det polske selskapet BIC 
Electric, som har omkring 100 mann i arbeid 

på 20 byggeplasser i Danmark, som har valgt 
å gå rettens vei. Selskapet lot være å registrere 
opplysninger om sin virksomhet ved tre tilfeller 
og nektet å betale bot for dette på 20 000 DKK.  
15. mai i år ble firmaet frikjent for forholdet i Ves-
tre Landsret. 

Det er først og fremst det forholdet at registeret 
er åpent for alle som retten hevder er i strid med 
prinsippet om fri utveksling av tjenester. Men 
nestformann i 3Fs byggegruppe, Palle Bisgaard, 
ser ikke logikken i det. «Vi skal ut og møte virk-
somhetene og medarbeiderne der de er. Og hvis 
vi ikke kjenner adressene vet vi ikke hvor vi skal 
finne dem», sier han. RUT-registeret har vært et 
av dansk fagbevegelse og myndighetenes vik-
tigste verktøy når det handler om å bekjempe 
sosial dumping, skattesnyteri og svart arbeide, 

Sementarbeidere streiker 
for faste ansettelser

Ved den internasjonale sement- 
giganten Holcims fabrikk i  
Davao på Filippinene har de an-
satte i årevis krevd faste anset-
telser, slik filippinsk lovgivning 
sier at de skal ha. Allikevel 
ble 140 organiserte arbeidere 
sparket på dør etter at de had-
de sendt en klage til arbeids- 
departementet. 

Tekst: Petter Vellesen
Foto: BWI

Nettsida www.labourstart.org har satt i gang en 
underskriftsaksjon til støtte for de streikende.

Kilder: LabourStart, Mindanao Times

«De arbeiderne som fikk sparken er de samme 
som forlangte regulerte forhold,» sier Michael 
Ibanez i den lokale fagforeningen Sentro. «De ar-
beider med pakking, og det er ingen produkter 
fra Holcim som ikke går via deres hender, så det 
er helt ulogisk å sparke dem. Noen har vært her 
i 34 år, for de har ingen andre steder å gå.» Ikke 
desto mindre har Holcim erstattet dem med uor-
ganiserte!

Siden mars har fagforeningen i Davao hatt  
streikevakt foran fabrikken, men 1. mai ble de 
streikende angrepet av et tjuetalls bevæpnede 

bøller på motorsykkel. Holcim påstår at de ikke 
har noe med dette å gjøre, men fagforeningen 
kan ikke se for seg at det står noen andre bak. 
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I romanen 25. septemberplassen frå 1974 gir forfattaren Dag Solstad 
ei fin skildring av den djupt konservative arbeidsmannen Egil Nyland. 
Som innbitt motstandar av alt som smakar av sosialisme, for ikkje å 
snakka om kommunisme er Egil Nyland i romanen framstilt som ein 
solid sosialdemokrat, i dag liknar han nok endå meir på ein klassisk 
Frp-ar. Likevel, fortel Solstad, når Egil Nyland sit i tøfler, i godstolen, 
på laurdags ettermiddagen, framfor den engelske tippekampen på TV, 
som han elskar, når han høyrer at ein bil står og harkar og ikkje får 
starta eller spinn på hålka utanfor, ja, kva gjer Egil Nyland då? Då sprett 
han opp frå sofaen, stormar ut av stua i bare tøflene, for å ta i eit tak og 
gi ei handsrekning. Og sjølv om det engelske favorittlaget hans spelar 
skjebnekamp om ligagull eller nedrykk, og er i angrep mot storfavorit-
ten, midt under tippekampen, som Egil Nyland elskar, ja, så er han med 
og dyttar på bilen bortover Blokkvegen så lenge bilføraren ønsker og 
treng hjelp for å komma seg vidare. Utan å nøla ofrar Egil Nyland alt 
dette, som han elskar, for å kunna vera med og hjelpa ein vilt framand 
person, utan tanke på seg sjølv. 
    Av romanen går det ikkje fram om det var Liverpool som var Egil 
Nylands favorittklubb, men på Egil Nylands tid hadde Liverpool FC ein 
manager ved namn Bill Shankly. I trenargjerninga si hadde Shankly 
eit klårt  verdigrunnlag, som han formulerte slik: ”Den sosialismen eg 
trur på, er ikkje eigentleg politikk. Det er ein måte å leva på. Det er det 
menneskelege. Eg trur at den einaste måten å leva og blomstra på er 
gjennom kollektiv innsats, der alle arbeider for kvarandre, der alle hjel-
per kvarandre, og der alle får si belønning når dagen er slutt. Dette kan 
vera å kreva ein god del, men det er slik eg ser fotball, det er slik eg ser 
livet.” Så la Shankly til: ”Tren på rette måten. Hjelp kvarandre. Det er ei 
form for sosialisme utan politikken.”
    Ein annan som såg fotball på same vis som Shankly, var  forsvars-
stjerna Javier Zanetti frå Inter Milan. Eigentleg var Zanetti argentinar, 
frå hamnestrøket Dock Sud i Buenos Aires, og ein som klarte å halda 
fast ved dei solidariske erfaringane frå oppveksten gjennom eit langt 
liv som profesjonell fotballspelar på høgaste nivå. Det same gjeld David 
Villa, som mange huskar som superspiss på Barcelona og Spania, og 
som aldri gløymde utgangspunktet sitt frå gruvedistriktet Langreo i 
Asturias i Nord-Spania. Når David Villa hadde scora viktige mål, vreng-
de han av seg klubbtrøya, slik at undertrøya kom til syne under flomly-
set, på TV-skjermen. Kva sto det på undertrøya til superspissen David 
Villa? Der sto det: ”Eg krev offisiell anerkjenning av det asturianske 
språket!” Bable! Etter å ha scora mål dreiv målscoraren passande nok 
målstrid på banen.  
    Det gjorde han, sjølv om han blei straffa med gule kort.

    Sosialisme er politikk, men det er også meir enn politikk, mykje meir, 
og det har opphavet sitt i folkespråket og i erfaringa frå arbeidsfelleska-
pet, der det i lengda er viktigare å stå skulder ved skulder enn å stå på 
skuldrene til kvarandre. Sagt på ein annan måte: Det er viktigare å vera 
med i Jern og Metall enn å vera sin eigen lykkes smed. 
    Sosialismen har altså opphavet sitt i den kollektive erfaringa, av ar-
beidslaget, av å stå saman, i direkte fysisk forstand. I dagens arbeidsliv 
blir denne grunnerfaringa sjeldnare og sjeldnare. For ein generasjon 
sidan sto vi to og to side om side inne i støv og røyk og gass på smel-
teverket og lasta 30 kilos metallklumpar med berre nevane. I dag gjer 
ein maskin med lasteskuffe det same arbeidet unna på tiandeparten av 
tida, og det er eit stort framsteg. Samtidig har maskinkjøraren ikkje di-
rekte arbeidskameratar, berre direkte kontakt med transportsentralen 
gjennom internradioen. Slik blir det vanskelegare å forstå at også alle 
maskinkjørarar likevel har felles interesser.
    Etter å ha arbeidd i tungindustrien i ungdommen har også eg ei 
grunnleggande kroppsleg erfaring av arbeidsfellesskapet. I våre da-
gar er denne kollektive erfaringa sjeldnare å oppleva. Men den finst 
framleis, og den kan vera å finna og blir spelt ut i uventa samanhengar. 
Gleda over å spela i band, samspelet på scenen minner om samarbeidet 
i arbeidslaget, og livet på bakrommet før konsert minner om 5 minutt 
med kvil og røyk i arbeidslivet. I infanterilaget i det militæret kunne vi 
oppleva det same. Og ikkje minst i idretten, særleg fotballen, som er 
den sporten eg kjenner best. Samspelet på banen, sjølv på lågt nivå, blå 
tær og støle musklar og lukta av sveitte og tigerbalsam i garderoben er 
eit slitesterkt kroppsleg minne om andre former for samspel, samvere, 
samvirke, samhald.       
     I Norge har vi framleis sterke fagforeningar og ein godt organisert 
arbeidarklasse. Vi har hatt statsministrar som har vore vegarbeidarar, 
elektrikarar og taktekkarar. Vi har skrivande bønder og arbeidarlittera-
tur.  Hos oss har den proletariske eller solidariske etos vore vel kjend og 
respektert. I dei fleste andre land er det ein uoverstigeleg avstand mel-
lom dei intellektuelle og arbeidsfolket. Det skandinaviske klasseforliket 
ligg på eit langt høgare nivå enn til dømes i England og Frankrike, for 
ikkje å snakka om USA. På dette grunnlaget utgjer den nordiske model-
len eit meir sivilisert utgangspunkt for å snakka om sosiale motsetnin-
gar enn vi finn i meir råbarka klassesamfunn. 
    I alle år har uttrykk som proletarromantikk og arbeidarromantikk 
vore effektive skjellsord mot å læra av rikdommen og styrken i arbeidar-
kollektivet og i organisering nedanfrå. I dag tyder alt på at det ikkje er 
for mykje, men altfor lite proletar- og arbeidarromantikk i samfunnet. 
Slik verda nå ser ut, er det meir enn nokon gong på sin plass  å roman-
tisera samarbeid, samfunn, samkjensle, samspel. Her gjeld det å ikkje 
la seg lura verken av lett høgreeorinterte sentrumvenstre eller lett ven-
streorienterte sentrumhøgre tenketankar til å tenka nyliberale tenke-
tanktankar om innskrenking og outsourcing og trickle down økonomi.
 
    Sosialisme er meir enn politikk, mykje meir. Men det er også poli-
tikk. Vi veit at det å omsetta Egil Nyland, Bill Shankly, Javier Zanetti 
og David Villas praktiske sosialisme til kollektiv politisk handling byd 
på store utfordringar og større utfordringar i dag enn då arbeidslivet 
var industrielt kollektivt organisert. I dag ville idealet ikkje vera at Egil 
Nyland skulle springa ut på tøflene midt under tippekampen og hjelpa 
bilen i gang, i dag heiar Erna Solberg og dei blåblå på at entreprenøren 
Egil Nyland skal bli gründer og oppretta eit nettbasert firma for å selja 
diversifiserte sandpåstrøingstenester til blodpris gjennom spesialde-
signa sandkassar som dei uheldige bilistane kan opna ved hjelp av ein 
app på mobilen. 

    Sosialisme er politikk og sosialisme er mykje meir enn politikk. Opp-
gåva er å ta alle dei solidariske erfaringane til Egil Nyland frå Saug-
bruks i Halden, Bill Shankly frå Liverpool, Javier Zanetti frå Dock Sud i 
Buenos Aires, David Villa frå Asturias, men også erfaringane som alle 
vi andre har frå arbeidsliv og privatliv, ta samspel og samarbeid og 
samvirke frå dagleglivet med oss, når politikken og styringa av sam-
funnet skal utformast. 

    Stå på med det gode arbeidet! Stå saman! Stå i forsvar, gå i  
angrep! God 1. mai!

1. MAI 2019 
Årets 1. maiarrangement i Oslo hadde rekordoppslutning med 10 600 deltakere i toget. 
Også vår felles 1. maifrokost var svært godt besøkt. Mer enn 250 personer var innom. 
Kjartan Fløgstad holdt tale for dagen, og her er talen:

Kjartan Føgstad holdt 1. maitalen for et storfint publikum. 
(foto: Petter Vellesen)
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Tekst: Jonas Bals

DRØMME OG STØV

Jakob Mathiassen har tidligere gitt ut bøkene 
«Betong. Historier fra brakka» og «Kamppladser», 
som på ulikt vis handler om hans liv som betong-
arbeider på københavnske byggeplasser. Han 
har også skrevet fl ere rapporter om innsatsen 
for å organisere utenlandske kollegaer på Metro-
city-prosjektet i Københvan, på vegne av Felles-
forbundets danske søsterforbund 3F. I alle disse 
bøkene og rapportene trekker Jakob veksler på 
sine egne erfaringer som bygningsarbeider og 
fagforeningsmann, noe som gjør dem til nyttig og 
inspirerende lesning. Danmark og Norge er tross 
alt nokså like land, akkurat som skriftspråkene 
våre er. Og i byggebransjen sliter vi med mange 
av de samme problemene og utfordringene.

Dette er temaet for Jakobs siste bok. Den heter 
«Drømme og støv. Hvorfor arbejderbevægelsen 
skal være global som globaliseringen,» og åpner 
med en historie fra en blokade han var med på 
utenfor byggeplassen ved den Kongelige Mynt 
på Amager i 2008. Det polske fi rmaet Gitek var 
hovedentreprenør, og nektet å undertegne tariff-
avtale. Slik tradisjonen ofte foreskriver i den dan-
ske arbeidslivsmodellen, svarte fagforeninga da 
med å opprette en blokade mot plassen.

Firmaet hadde imidlertid den arbeidskraften de 
trengte, og fi kk smuglet inn både arbeidere og 
materialer. I boka si beskriver Jakob ukene som 
fulgte som «en beleiring, lik en middelalderhær 
rundt en borg». På denne tida hadde fi nanskrisa 
rammet byggenæringen hardt, og det var høy 
arbeidsløshet i byggfagene. Konfl ikten på den 
Kongelige Mynt handlet derfor ikke lenger om 
abstrakte størrelser som «fri bevegelighet» eller 
«globalisering», men om hvem som skulle kunne 
forsørge sin familie ved å jobbe i landet.

Jakob selv hadde jobb som betongarbeider på et 
annet prosjekt, men han visste at det kunne vært 
ham som sto arbeidsløs utenfor porten. Derfor 
brukte han adskillige dager av sommerferien sin 
på å stå blokadevakt sammen med arbeidsløse 
kollegaer. En dag han sto vakt ved en av bakvei-
ene inn til byggeplassen, holdt det på å gå galt. 
Fire polske arbeidere kom ut, og gjorde klart for 
kjøre inn materialer bakveien. «Som ved en fælles 
usagt aftale, begyndte vi alle at nærme os polak-
kerne. Uden at nogen havde nået at sige noget, 
var vi blevet enige om ikke lade dem bryde blo-
kaden uden kamp», skriver Jakob. «Vi rørte dem 
ikke fysisk, men vi pustede os op og gik lang-
somt tættere og tættere ind på livet af dem. På 
den måde forsøgte vi at presse dem psykisk til 
at opgive deres forehavende. Det var tydeligt at 
polakkerne følte sig pressede, den del af planen 
virkede i hvert fald», skriver Jakob.

« Jeg gik tættere på en af dem, en 
midelaldrende mand. Han lignede 
en familiefar, men blikket i hans 
øjne viste at han var en familiefar, 
med ryggen mod muren. Netop 
som jeg kom helt tæt på ham, trak 
han en hammer frem af jakken og 
viste den lidt diskret til mig. Vi kun-
ne ikke tale sammen om hvad den 
hammer skulle bruges til, men for 
mig var beskeden ikke til at tage 
fejl af. Han sagde: ”Jeg er klar til at 
bruge den her!” og adrenalinet be-
gyndte at løbe ud i blodet. »

Jakob ble redd, og gikk til en bruskasse de hadde 
stående, og fylte lommene med fl asker. Den eldre 
mureren han var sammen med tok ansvar: Fag-
foreninga der han satt i styret hadde besluttet at 
blokaden ikke måtte utvikle seg til håndgemeng. 

« – Hey Jakob, læg dem der tilbage igen. 

– Gu vil jeg ej, så du ikke den hammer? 

– Jo, men vi skal ikke slås med dem. 

– Jeg vil heller ikke slås, men hvis de bruger 
våben, så vil jeg ikke stå med tomme hænder!»

Dessverre fi kk Jakob støtte fra de to unge murer-
lærlingene som var med. «Den ældre murer, var 
stemt ned af os unge brusehoveder, og der var 
optræk til krig, ved bagindgangen til den konge-
lige mønt, den sensommers eftermiddag, i 2008». 
Men konfrontasjonen uteble – bilen kom aldri. 
«Jeg har siden tænkt over denne situation man-
ge gange», skriver Jakob. Jeg var og er socialist, 
og jeg opfattede ikke den polske familiefar med 
hammeren som mine fjende. Jeg så ham som en 
kollega, der var blevet tvunget til at forlade sin 
familie for at fi nde arbejde. Alligevel stod vi den 
dag over for hinanden med hver vores våben i 
hånden!

Hvor mange gange i verdenshistorien har denne 
historie udspillet sig? Hvor mange ganger har vi 
stået overfor hinanden med våben i hænderne, 
ude af stand til at tale sammen om årsagerne til 
vores konfl ikter, vores fælles fjender, håb og frem-
tid?» Resultatet er blitt en bok om hvordan «arbej-
derklassen kan skrive en ny historie, overvinde 
det der skiller os og skabe en demokratisk og 
social globalisering».

Jakob peker på det farlige i at høyrenasjonalis-
men i stigende grad svarer på reelle utfordringer 
for mange arbeidsfolk. Dette er noe nytt, som ar-
beiderbevegelsen må ta på alvor. Høyrenasjona-
lismens program om å forsvare «ett folk, én kul-
tur, én nasjon» mot trusler utenfra var i mange 
tiår rettet mot arbeiderbevegelsen selv, gjerne 
slått i hartkorn med «jødene», «kulturmarxistene» 
eller andre rasistiske konspirasjonsteorier. Arbei-
derbevegelsen, de reisende agitatorene, sosialis-
men, sosialdemokratiet og bolsjevismen – det var 
høyresidas primære fi endebilde. Og de sto steilt 
imot arbeiderklassens krav om høyere lønn og 
politiske rettigheter.

Arbeiderklassens oppslutning om disse kreftene 
var tilsvarende lav. Men etter at globaliseringen 
skjøt fart etter murens fall endret dette seg. Mer 
og mer er det blitt et sammenfall mellom hva de 
høyrenasjonale oppfatter som en trussel, og det 
som faktisk truer arbeiderklassen, skriver Jakob:

• Innvandring: Selv om arbeidsfolk fl est ikke er 
veldig opptatt av monokultur, kan de oppleve et 
press mot lønns- og arbeidsforhold, forandrede 
bomiljøer, utrygghet – og ikke helt uten grunn 
sette dette i forbindelse med innvandring.

• Overnasjonale avtaler: Arbeiderbevegelsen 
har alltid sett det som i vår interesse å skape fred, 
forutsigbarhet og stabilitet, men mange frihan-
delsavtaler de siste tiårene har mer og mer hand-
let om å sikre fri fl yt og forhindre nasjonalstatene 
i å beskytte seg mot negative konsekvenser av 
denne frie fl yten.

• De høyrenasjonale har ingen skrupler med å 
sette nasjonale hensyn foran alle andre hensyn, 
og kan gi uttrykk for et uforbeholdent nasjona-

BO K A N M E L D E L S E
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listisk forsvar mot andre lands arbeiderklasser. 
Det kan skape en ny politisk allianse, slik vi ser i 
mange land rundt oss nå.

I EU/EØS-området arbeider nå 17 millioner men-
nesker i et annet land enn der de har statsborger-
skap. Det kunne vært en kime til vekst, velstand 
og solidaritet på tvers av grensene. Men det kre-
ver politisk kontroll og sterke fagforeninger. Så 
lenge vi ikke har det, blir ikke slagordet «Arbei-
dere i alle land, foren dere» – men «arbeidere i alle 
land, konkurrér med hverandre».

Fagbevegelsens hovedoppgave er nettopp å over-
vinne denne konkurransesituasjonen, og gjøre 
konkurrenter til kollegaer og fagforeningskame-
rater, som sammen er enige om det våre svenske 
fagforeningskamerater kaller det «faglige løftet»: 
«Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under 
några omständigheter, arbeta på sämre villkor 
eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. 
Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om 
att om vi alla håller detta löfte så måste arbets-
givaren uppfylla våra krav.»

Den siste delen av Jakobs bok handler om nett-
opp dette. Ved å trekke veksler på egne erfarin-
ger og se hvordan fagforeninger i andre euro-
peiske land jobber, viser han at fagforeningene 
kan lykkes med å organisere selv de som er ut-
stasjonerte og på midlertidig opphold – men at 
det krever ressurser og en vilje til å prioritere. Her 
har han mange gode eksempler blant annet fra 
sveitsisk fagbevegelse, men også fra nye forsøk 
på å organisere arbeidere på tvers av grensene 
innenfor det samme selskapet – som hos fagfore-
ningsknuseren Amazon.

Om du interesserer deg for arbeiderbevegel-
sens viktige veivalg i årene som kommer, og 
for hvordan man kan organisere tilreisende 
arbeidere, anbefales Jakobs bok på det var-
meste.



BYGNINGSARBEIDEREN 2-2019  18
«PREKARIATET» 
OG OLAV STRØM 
Tekst: Harald Berntsen

«Prekariatet» er det nye og fi nere navnet på det 
som tidligere blei kalt lausarbeidere. Det nye 
navnet kan gi inntrykk av at det dreier seg om 
et nytt fenomen, at lausarbeiderne ikke er et pro-
dukt av kapitalismen helt fra den oppsto, og at 
de har egne og andre interesser enn arbeider-
klassen som helhet. Til det er det aller først å si 
at hele den moderne arbeiderklassen blei til og 
stadig består av lausarbeidere, det vil si: av eien-
domslause proletarer som bare kan overleve ved 
å få solgt det eneste produksjonsmidlet de eier, 
sin egen arbeidskraft, på markedet, etter at de 
er drivi bort fra jord og andre produksjonsmidler 
av folk som oppretter et økende privat eiendoms-

monopol på de samme produksjonsmidlene og 
dermed blei kapitalister. 

Arbeiderklassen, det eiendomslause lønnsarbei-
derproletariatet, er med andre ord fra starten 
identisk med det «nye» prekariatet, og blir stadig 
på ny rekruttert av lausarbeidere som skapes av 
den kontinuerlige proletariseringa av småeiere og 
småprodusenter, og av de alltid tilbakevendende 
krisene i kapitalismen som kaster arbeidere ut i 
ny arbeidsledighet. 

I Norge som i mange andre land var det likevel 
ikke aktuelle lausarbeidere som gikk i spissen for 
å danne de moderne arbeiderklasseorganisasjo-
nene, først fagforeningene. Det ligger i sjølve nav-
net fagforening og fagforbund at det var håndver-
kere og andre faglærte arbeidere som, med røtter 

i det gamle middelalderske laugshåndverket med 
dets privilegier og reguleringer, som tok initiati-
vet. I Norge var det typografer, bygningshånd-
verkere og fagforbund av ulike fagfolk som Norsk 
jern- og metallarbeiderforbund. 

I USA slapp ufaglærte immigranter fra Sør- og 
Øst-Europa ikke inn i de to første store faglige 
landsorganisasjonene. De samla seg derfor i 
en egen fagforbundslaus sentralorganisasjon, 
Industrial Workers of the World, som inspirerte 
den unge omreisende malersvennen Martin 
Tranmæl til å utvikle den seinere «fagopposisjo-
nen» i Arbeidernes faglige Landsorganisasjon 
(som dagens LO kalte seg fra starten i 1899 til 
1957). 

I Norge var det først en ung mann ved navn Olav 
Strøm som tok initiativet til å organisere alle 
ulike grupper av ufaglærte lausarbeidere i et eget 
forbund ved sida av de eldre fagforbunda, som 
var stengt for dem. I dag er det av fl ere grunner få 
som kjenner navnet, men initiativet gjorde Strøm 
til en av de viktigste pionerene i den moderne 
arbeiderbevegelsen i Norge.

Strøm var født i Elverum i 1866. Etter konfi rma-
sjonen gikk han 15 år gammel ut i arbeid på lo-
kalt veianlegg. I 1883 dro han til Kristiania der 
han begynte i bakerlære med en arbeidsdag på 
18 – 20 timer, samtidig som han meldte seg inn 
i Kristiania Arbeidersamfund og leste Marx’ og 
Engels’ kommunistiske manifest og andre sosia-
listiske skrifter. Han slutta snart i bakerlæra og 
tok arbeid når det fantes på teglverk, vannled-
ningsanlegg, på lager og i andre virksomheter. 
Han var blitt husvenn hos typografen Chr. Hol-
termann Knudsen, som fra 1884 begynte å gi ut 
avisa Vort Arbeide (som seinere blei til Social-
Demokraten, så Arbeiderbladet og i dag Dagsavi-
sen). I 1885 meldte Strøm seg inni den nye Soci-
aldemokratisk forening i Kristiania, og holdt 19 år 
gammel på Lillestrøm, sammen med Holtermann 
Knudsen, sitt første agitatoriske friluftsmøte. 

Etter seieren over Høyre i 1884 våga ikke Ven-
stre å innfri sitt løfte om å gi de eiendomslause 
lønnsarbeiderne stemmerett. Det bondedominer-
te partiet var redd for at arbeiderne skulle bruke 
stemmeretten til å angripe den private eiendoms-
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Den unge Olav Strøm tok initiav til å organisere 
ufaglærte lausarbeidere. Foto: Henry Hansen /
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
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med Holtermann Knudsen og den danske børste-
binderen Carl Jeppesen i spissen, i 1887 fram 
med sitt mål om å stifte arbeidernes eget parti, 
Det norske Arbeiderparti, og starta en fl ere tiårs 
kamp for å rive arbeiderne laus fra Venstre. Har 
var den unge Olav Strøm med fra første stund, 

som en konsekvent forkjemper for at fagforenin-
gene ikke måtte nøye seg med reint økonomisk 
interessekamp, men jobbe politisk for å erstatte 
det kapitalistiske samfunnssystemet med sosia-
lismen. 

Strøms store og spesielle bilag var å få alle ufag-
lærte lausarbeidere til å danne fagforeninger. 
Som fortsatt anleggsarbeider på vei og jernbane 
ut over landet kjente han deres tilværelse som 
sin egen bukselomme, og skreiv om den i Social-
Demokraten. Han kunne også kle seg i sine al-
ler mest fi llete gevanter og om natta legge seg 
sammen med andre forkomne individer tett inntil 
en varm teglverksomn i Østre Aker. I en artikkel i 
avisa i oktober 1888 skildra han de «laveste» laga 
av lausarbeiderne i hovedstaden som en fl okk 
på fl ere tusen, fl est om sommeren da de vandra 
inn fra landdistrikta og fra Sverige for å grave 
grøfter og kjellere, sprenge berg og lignende. For 
usle daglønner jobba de for kommune og private, 
vanligvis fra klokka 6 til 18.30 eller lenger. Strøm 
skreiv om arbeid ute i all slags vær, i lite egna 
klær og fottøy, om elendige boforhold, lang vei til 
og fra arbeidsplassen og elendig matstell. Straks 
de tok ei pause, var kontraktøren som hadde hyra 
dem, på plass og ga dem beskjed om å fortsette 
eller forsvinne, det sto nok av nye folk klare til å 
ta over for dem. Om vinteren gikk de arbeidsle-
dige i lange perioder og traska rundt på jakt etter 
strøjobber.

Strøm nøyde seg ikke med å skildre lausarbeider-
ne som ofre uten håp. Han gikk offensivt ut mot 
det gamle nøysomhetsidealet i de tidligere fi lan-
tropiske arbeidersamfunna som Arbeiderpartiet 
var i ferd med å erobre fra Venstre, og oppfordra 
lausarbeiderne til å kreve ei lønn som ga dem råd 
til å kjøpe mat som ville gi dem «tilstrekkelig med 
blod til hjernen» til å kunne tenke klart. 

På dette grunnlaget fi kk han i 1888 stifta et før-
ste såkalt Løsarbeidernes Forbund, det skulle 
samle alle utearbeidere som ikke tilhørte noe 
håndverksfag. Dette lokale Kristiania-«forbundet» 
gikk i oppløsning så Strøm la ut på en ny rund-

reise som arbeider på jernbaneanlegg. Men sju 
år etter hadde han lagt grunnlaget for i 1895 å 
danne ei livsdyktig sammenslutning av alle ufag-
lærte arbeidere under navnet Vei- og jernbanear-
beiderforbundet. Dette forbundet vant tilslutning 
hos landets gruve- og industriarbeidere og skifta 
først, i 1898, navn til Stein-, Jord- og bergarbeider-
forbundet. I 1900 gikk det endelig over til å kalle 
seg det som det fortsatt heter, Norsk Arbeids-
mandsforbund. I løpet av den nye storindustria-
liseringa etter 1905 blei Arbeidsmand forbundet 
for alle de nye ufaglærte anleggs- og fabrikkarbei-
derne som ikke hadde plass i noen andre forbund, 
og hadde alt i 1907 over halvparten av samtlige 
medlemmer i LO.

Denne framgangen skulle Strøm ikke lede. Han 
var forbundsformann fra 1895, og de fem første 
åra kombinerte han det ulønna vervet med van-
lig seks dagers anleggsarbeid rundt i landet. På 
landsmøtet i 1899 blei han lønna som forretnings-
fører ved sida av formannsvervet, og fortsatte å 
ha forbundskontoret i sin egen og familiens lei-
lighet. Han klarte ikke å holde orden på økono-
mien, men blei i 1902 avsatt og tiltalt og dømt for 
underslag. 

Trass i at Strøm etter å ha sona straffen, ufortrø-
dent fortsatte å arbeide faglig-politisk som grov-
arbeider, blei han et ikke-navn og glømt – vel 
å merke ikke av sitt eget forbund, som på ulike 
måter ga han heder og ære til han døde 97 år 
gammel i 1963. Han hadde da i mange år bodd i 
Kvinesdal og livnært seg ved å gå rundt og selge 
lisser og andre småvarer, foruten politiske skrif-
ter, fra en kramkoffert. Han var da blitt kommu-
nist og en ivrig motstander av atomvåpen. For-
fatteren av Arbeidsmandsforbundets fantastiske 
60-års historieverk som kom ut i to tjukke bind 
i 1955, Kåre Odlaug, hadde gleden av å kunne 
bruke den aldrende Strøm som informant i arbei-
det med dette verket. Strøm var også mønster for 
en hovedfi gur i Kristofer Uppdals tibinds roman-
verk Dansen gjennom skuggeheimen, under nav-
net Ølløv Skjølløgrinn og tilnavnet Domkyrkje-
byggaren (tittelen på bind 7).  

retten. Dermed vant sosialistiske håndverkere

På sine gamle dager blei Olav Strøm glømt og et 
ikke-navn. Foto: Arbeiderbladet /Arbeiderbevegels-
ens arkiv og bibliotek.

En 
internasjonalist

Tekst: Adolf Larsen, 
medlem i Fellesforbundet

Mangeårige leder i LO i Oslo, Roy Pedersen 
har gått av, og ble behørig feiret på en tilstel-
ning i starten av juni.

Det var mange gode, og velfortjente, ord å høre 
om Roys innsats, både for arbeidet for en brei 
front på venstresida i Oslo, og som en intellektuell 
arbeider. I hyllesten fra akademikerne var det alli-
kevel ett perspektiv som helt manglet, og som jeg 
er glad for at jeg har fått spalteplass i Bygningsar-
beideren for å utfylle.

Ikke mange år etter at Roy var valgt som leder 
i avdelingen, og Oslo Bygningsarbeiderforening 
hadde sett dagens lys, gjennom en sammenslå-
ing av fl ere mindre foreninger, ble norsk arbeids-
liv innhentet av arbeidsinnvandringen fra Øst-
Europa.

Ikke at det var noen ny situasjon for bygningsar-
beiderne med arbeidsinnvandrere til Oslo, enten 
de kom fra Sverige eller Odalen, men omfanget 
og arbeidsoppgavene for fagbevegelsen endret 
totalt karakter med østutvidelsen.

Ikke bare økte omfanget av arbeidere, men utnyt-
telsen av disse, med påfølgende saker for fagfore-
ningen, vokste tilsvarende.

I en slik situasjon, og med fagforeningas begren-
sede ressurser, var det ingen selvfølge at Oslo 
Bygningsarbeiderforening tok på seg oppgaven 
med organisering av de utenlandske arbeidere.

Når parolen, og praksisen ble at Oslo bygning 
skulle være en fagforening for alle bygningsar-
beidere i Oslo, kunne den med en annen ledelse, 
og politikk, blitt at den skulle være en fagforening 
for norske bygningsarbeidere.

I dager hvor de østeuropeiske arbeiderene sto i 
kø langt nede i trappa, på fagforeningens kvelds-
åpne dager, med lange lister med problemer og 
spørsmål, skulle det både solidaritet og et klart 
hode til for å holde på internasjonalismen.

Derfor er det slik at, fortsatt i dag, sier de østeu-
ropeiske bygningsarbeiderne at Oslo Bygnings-
arbeiderforening er den eneste organisasjonen 
som noen gang har ønsket dem velkommen til 
Norge.

Derfor ble heller ikke skapt noen grobunn for 
politiske motsetninger mellom norske og uten-
landske arbeidere, og ingen rasistisk argumenta-
sjon rundt på arbeidsplassene.

Nå er det slik at politikk ikke skal personifi seres, 
og Roy var ikke hele fagforeninga, men jeg tillater 

meg allikevel å tildele Roy mye av æren for at pol-
tikken ble som den ble. Det skal fagbevegelsen 
og venstresida vær veldig glade for!

Spesielt i dag, når paroler om at sosial dumping 
kan stoppes på grensa, og problemet er arbeids-
innvandringen, og ikke kapitalismen og kyniske 
og kriminelle arbeidsgivere er i framgang, kunne 
en ønske seg fl ere Roy Pedersen.

Selvfølgelig har en slik politisk linje kostet, og 
mange vil mene at ressursene kunne blitt brukt 
annerledes, noe som kan støttes av at selv med 
et voksende antall potensielle medlemmer ligger 
både organisasjonsgrad og tariffdekning på et 
urovekkende lavt nivå.

Etter min, og forhåpentligvis andres, mening 
hadde det kostet mer om rasismen, og motsetnin-
gene i arbeiderklassen hadde fått spre seg.

Til slutt vil jeg legge til at selvfølgelig har Roy 
også sine svake sider. Som bygding vil jeg rette 
kritikk mot hans nedsnakking av landsbygda, og 
når jeg for noen år siden ba om råd til forskaling 
på hytta, fi kk jeg tilbud om å låne hans gamle læ-
rebøker.

Det går rykter på Hvittingfoss om at i Roys map-
pe hos overvåkningspolitiet ble det, blant annet, 
slått fast at; « Pedersen er skolefl ink og meget godt 
likt blant folk.» Når det gjelder det siste punktet 
har jeg fortsatt ikke truffet noen som er uenig. Og 
ikke minst er Roy en veldig god kamerat!



Jeg er født i hjertet av byen
det er lenge siden nå

med røtter på Kampen og Vålerenga
da elva var gammel og grå

Jeg har denne byen i blodet
sett mennesker komme og gå

Sett gater i langsom forandring
fått kjærlighet til det jeg så

Har vakla avsted
vært nede på kne

bikka over 
og vælva

Reist meg opp
i lys og håp
i byen ved

den skinnende elva

Du kan hete Marianne
Du kan være Raymond eller Lan
Du kan bære navnet Mohammed

Komme fra et helt annet land

Det er vi som er denne byen   
Det er vi som lever her nå

Det går mot rød-grønne tider 
for mange og ikke de få

Tar sykkel’n ned til indern på Grønland
For en øl og lam karhai

Runder av med kaffe på Evitas bar    
en vakker kveld i mai

Jeg møter ditt blikk der i kvelden
Ser at du smiler til meg

Kjenner meg trygg og hjemme
Går langs en velkjent vei

Trond Ingebretsen 2019

Den skinnende elva


