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Mellom-

oppgjøret 
2019

•	 Et	generelt	tillegg	på	kr	2,50	pr		
	 time,	dvs	kr	4.875,-	i	året	til	alle.

•	 Et	lavlønnstillegg	på	2	kr	pr		
	 time,	dvs	kr	3.900,-	i	året	til	alle		
	 på	overenskomster	der	gjennom-	
	 snittlig	lønn	ligger	under		
	 90	prosent	av	gjennomsnittlig		
	 industriarbeiderlønn,	totalt	
	 kr	8.775,-	i	året.	(Gjennomsnittlig		
	 industriarbeiderlønn	er		
	 kr	478.023	i	året.	90	prosent	er		
	 kr	430.221).

•	 Totalt	vil	rundt	22	prosent	av		
	 alle	arbeidstakere	som	omfat-	
	 tes	av	lønnsoppgjøret	LO-NHO		
	 få	lavlønnstillegget.

•	 I	Fellesforbundet	er	det	følgende		
	 overenskomster	som	får	lavt-	
	 lønnstillegg:	Bokbindere,	Riks-	
	 avtalen	–	Hotell	og	Restaurant,		
	 Industrioverenskomsten	TEKO,		
	 Bilutleie,	AMB-overenskomsten,		
	 Jordbruk	og	gartneri.

Alle tillegg gjøres gjeldende med 
vikning fra 1. april.

Meklingsresultatet er enstemmig 
anbefalt av forhandlingsutvalget. 

LOs representantskap skal ta 
stilling til meklingsresultatet 
23. april 2019.

Vi tar gjerne i mot innlegg. Stoff må 
være undertegnet med navn, og artikke-
len bør ikke være lenger enn en A4 side. 
(maskinskrevet). Vi tillater oss å rette 
opp skrivefeil før stoffet trykkes.
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Forby bemanningsbransjen?

Det	 kommer	 ikke	 som	 noen	 overraskelse,	 men	
allikevel	 frembringer	 det	 en	 smule	 undring	 hos	
undertegnede,	 at	 vår	 såkalte	 «ærede	 motpart»	
velger	 å	 utarbeide	 kontraktsforslag	 til	 såkalte	
faste	ansettelser,	i	bemanningsforetak,	på	en	slik	
måte	at	selv	en	enkel	bygningsarbeider	skjønner	
at	dette	var	da	ikke	slik	vi	forventet	endringene	i	
arbeidsmiljøloven	skulle	slå	ut.

Jeg	mener	at	lovteksten	i	seg	selv	er	relativt	klar,	
og	når	vi	gjør	oss	den	umaken	å	lese	forarbeidene	
til	 loven,	altså	hva	lovgiver	prøver	å	utdype	hva	
som	er	ment	med	lovendringen,	så	fjerner	det	et-
ter	mitt	syn	all	tvil	om	hva	hensikten	har	vært.

«Men	den	gang	ei,	sa	Tordenskjold»

De	kontraktene	som	har	kommet	oss	i	hende	i	lø-
pet	av	de	første	månedene	etter	at	bestemmelse-
ne	har	trått	i	kraft,	er	ikke	i	nærheten	av	å	tilfreds-
stille	de	kravene	som	vi	mener	loven	beskriver.

De	sier	noe	sånt	som:	Fast	ansatt	 i	20%	stilling.	
Det	er	vel	neppe	noen	selskaper	som	leier	inn	folk	
i	 vår	 bransje	 i	 20%	 stilling	 så	 vidt	 meg	 bekjent.	
Det	er	da	heller	 ikke	mulig	å	 livnære	seg	på	en	
slik	stillingsbrøk,	men	det	er	heftet	ved	klausuler	
i	kontraktene	at	man	ikke	kan	ha	andre	arbeids-
givere,

«DU	SKAL	IKKE	HA	ANDRE	GUDER	EN	MEG»	-	
man	skal	være	100%	tilgjengelig.	Dette	er	da	ikke	
en	 reell	 arbeidskontrakt/stillingsprosent	 som		
loven	og	dens	forarbeider	gir	klart	utrykk	for.

Det	står	videre	at	arbeidstiden	vil	fremkomme	av	

det	til	enhver	tid	gjeldende	behov	hos	innleier	og	
at	arbeidstiden	kan	gjennomsnittsberegnes	over	
en	periode	på	minst	6	mnd.

Loven	 sier	 klart	 at	 du	 skal	 vite	 når	 du	 skal	 på	
jobb,	og	i	hvilket	omfang.

Kontraktenes	innhold	sier	vel	mer	eller	mindre	et-
ter	mitt	syn:

«Vi får se da veit du, hva vi kan få til i løpet 
av året.»

I	 tillegg	 er	 disse	 kontraktene	 på	 både	 5,	 6	 og	 7	
sider	med	en	hel	haug	info	som	vel	bidrar	til	å	for-
virre	i	større	grad	enn	å	avklare	arbeidsforholdet.

Hvis	 vår	 «ærede	 motpart»	 tolker	 disse	 nye	 be-
stemmelsene	 på	 en	 slik	 måte,	 samtidig	 som	 de	
hevder	 at	 de	 jobber	 iherdig	 med	 å	 få	 et	 seriøst		
arbeidsliv	så	ser	vi	nok	uten	tvil	forskjellig	på	hva	
det	begrepet	skal	bety.

Noen	av	dem	er	sågar	så	frekke	at	de	står	på	riks-
dekkende	fargefjernsyn	i	beste	sendetid	og	hev-
der	at	det	er	de	som	har	 tatt	 initiativet	 til	disse	
endringene.

Frekkheten	 lenge	 leve,	 er	 det	 jo	 noe	 som	 heter,	
men	hvis	de	slipper	unna	med	dette	så	er	det	jo	
bare	å	applaudere.

Jeg	mener	at	med	denne	utviklingen	på	hvordan	
vi	skal	forholde	oss	til	arbeidsgiversiden	og	dens	
stadige	forsøk	på	å	undergrave	våre	bestrebelser	
på	å	få	et	anstendig	arbeidsliv,	slik	vi	 tolker	be-
grepet,		har	vi	ikke	noe	annet	valg	enn	å	gå	inn	
for	et	forbud	mot	innleie,	i	første	omgang	innenfor	
bygg-	og	anleggsbransjen.
	

Dette spørsmålet må reises og debatteres på 
vårt kommende landsmøte.

Rune	Ask
Leder	i	Fellesforbundet	Avdeling	614
Byggfag	Drammen-Bærum

Av Rune Ask
Leder i Fellesforbundet 
Avdeling 614
Byggfag Drammen-
Bærum

Dette er resultatet

av lønnsoppgjøret:
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Tidligere	var	dette	mye	mer	preget	av	at	det	var	få	
bedrifter,	og	de	igjen	hadde	noen	storbaser	som	
stod	for	størsteparten	av	målevolumet.	I	tillegg	til	
de	erfarne	så	er	det	nå	også	yngre,	ferske	baser	
som	har	lyst	til	å	jobbe	akkord.	Mange	sier	at	det	
selvfølgelig	er	for	å	tjene	noen	kroner	ekstra,	men	
mange	sier	også	at	det	er	givende	å	kunne	være	

med	på	å	prege	hverdagen	med	mer	struktur	på	
sin	egen	arbeidsplass.	

Dette	igjen	er	jo	ikke	alltid	lett	å	få	til,	all	den	tid	
det	er	så	stort	innslag	av	innleie,	men	det	må	være	
mulig	å	få	inngått	avtale	mellom	bedrift	og	klubb	
om	at	ved	«nødvendig»	innleie	så	bør	det	unngås	
på	de	prosjektene	hvor	det	jobbes	akkord.	Et	an-
net	krav	er	at	de	innleide	skal	være	organiserte,	
og	at	de	følger	vår	arbeidstid	så	langt	det	lar	seg	
gjøre	(«svenskeordning»	med	innarbeiding	av	fre-
dagen	er	vel	kanskje	innafor).

En	annen	måte	å	vurdere	 interessen	 for	akkord	
på	 er	 deltakelsen	 på	 kurs	 hvor	 akkord	 er	 tema.	
Avdeling	 605	 Rørleggernes	 Fagforening	 fyller	
våre	 2	 årlige	 helgekurs	 til	 randen.	 I	 november	
hadde	 vi	 over	 40	 deltakere	 og	 helgen	 22	 til	 24.	
mars	hadde	vi	med	33	stykker.	Noen	mener	at	det	
er	de	samme	menneskene	som	går	på	tariffkursa	
våre,	og	ja,	det	er	flere	som	er	på	flere	kurs,	men	
det	må	til	for	å	bli	trygg	på	hva	det	vil	si	å	jobbe	
akkord.	Men	i	tillegg	til	at	noen	føler	et	rettmes-
sig	behov	for	å	bli	med	på	flere	kurs	er	det	stadig	
vekk	mange	nye	som	jeg	ikke	har	hilst	på	engang	

før	 helgekursa	 våre,	 og	 dette	 gleder	 en	 erfaren	
måler!	

Foreninga	blir	også	bedt	om	å	holde	kurs	utafor	
vårt	eget	distrikt,	og	vi	skal	i	skrivende	stund	til	
Gjøvik	for	å	holde	et	todagers	kurs	for	rørleggere	
der,	og	har	også	fått	signaler	om	at	det	er	 inter-
esse	fra	et	trettitals	rørleggere	til	om	vi	kan	holde	
et	tilsvarende	kurs	på	Lillehammer.

Vi	holder	også	kortkurs	om	prosessen	fra	rørleg-
geren	 får	 jobben	 som	 bas,	 til	 akkorden	 er	 gjort	
opp.	Dette	 tar	en	2-3	 timers	 tid	avhengig	av	en-
gasjementet	til	deltakerne.	Dette	er	et	kurs	som	
holdes	 fra	 3-4	 deltakere	 i	 brakka	 til	 20-25	 pro-
sjektledere/baser	 i	enkeltbedrifter	og	en	masse	
varianter	mellom	disse	ytterpunktene.	Jeg	insis-
terer	på	at	dette	bør	holdes	i	arbeidstida	for	det	er	
umulig	å	holde	folk	skjerpa	etter	en	hel	dag	ute	
på	byggeplassen,	i	tillegg	kanskje	på	en	kald	vin-
terdag.

Tilbake	til	det	siste	akkordtariffkurset	vi	holdt	 i	
slutten	 av	 mars	 hvor	 vi	 hadde	 et	 innslag	 av	 en	
våre	 dyktige	 baser,	 Petter	 Bjørndal	 fra	 Oras,	 nå	
som	 kjent	 Bravida,	 om	 hans	 rutiner	 for	 å	 få	 til	
å	 jobbe	akkord.	Det	gikk	blant	annet	ut	på	å	 få	
brutt	ned	områder	på	bygget	ved	å	beregne	hvor	
lang	tid	rørleggeren	hadde	på	å	utføre	et	stykke	
arbeid	på	et	avgrenset	område,	slik	at	man	enkelt	
kunne	finne	ut	hvordan	man	ligger	an	til	enhver	
tid,	basert	på	prisene	i	akkordtariffen.

	Dette	mente	Petter	også	burde	være	interessant	
for	bedriftene.	Ganske	ambisiøs	måte	å	jobbe	på,	
men	det	lar	seg	gjøre	og	det	må	settes	av	tid	og	
ressurser	til	å	lære	dette.	

Det	er	flere	baser	som	jeg	har	snakket	med	i	et-
terkant	 som	 er	 inne	 på	 lignende	 måter	 å	 jobbe	
på.	 Vi	 vil	 nå	 undersøke	 interessen	 blant	 baser/
rørleggere	for	å	få	til	samlinger	med	blant	annet	
dette	som	tema.	Det	å	få	delt	denne	kunnskapen	
på	flest	mulig	er	kjempeviktig	for	å	øke	bruken	og	
dermed	styrke	akkordtariffen.

Akkordtariffen	 med	 måling	 øker	 interessen	 for	
rørleggerfaget,	 styrker	 produktiviteten	 og	 der-
med	 yrkesstoltheten.	 Rørleggernes	 Fagforening	
ser	 akkordarbeidet	 som	 en	 veldig	 viktig	 del	 av	
organisasjonsutvikling	 og	 tilhørighet	 til	 Felles-
forbundet.	 Det	 er	 flere	 gode	 grunner	 å	 være	 or-
ganisert	og	være	aktiv	 i	en	klubb.	Måling	er	en	
viktig	grunn.	

Som måler og kursholder om akkord i rørleggerfaget opplever jeg 
en stadig økende interesse for måling. Det er ikke bare volum som 
definerer om interessen er fallende eller stigende. En utvikling vi 
ser, er at selv om målevolumet går litt opp og ned år for annet, så 
er det nå atskillig flere bedrifter og flere baser som måler og som 
også er med på tariffkurs. 

Rørleggerbas Petter Bjørndal fra Oras (nå Bravida) forteller om sine rutiner ved akkordjobbing på tariffkurset 
på Konsberg.

Tekst og foto:	Kjell	Lier

Økt interesse 
for akkord i 
rørleggerfaget

I tillegg til de erfarne 
så er det nå også yngre, 
ferske baser som har 
lyst til å jobbe akkord.

Det er flere gode 
grunner å være 
organisert og være 
aktiv i en klubb. 
Måling er en viktig 
grunn. 

Akkordtariffen med 
måling øker interessen 
for rørleggerfaget, 
styrker produktiviteten 
og dermed yrkesstolt-
heten.
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Rørleggerne Sophie Grühn og Caroline Bergh og maler Ine Nordahl gjør seg klar til å gå i 8. marstog.

Bygningsarbeiderne i 
8. marstog!    

Men	8.	mars	2019	skulle	vise	seg	å	bli	et	unntak	
–	eller	 forhåpentligvis	et	vendepunkt.	For	 første	
gang	gikk	toget	i	Oslo	med	en	hovedparole	fore-
slått	av	bygningsarbeiderne!	Det	er	mulig	å	se	på	
dette	vendepunktet	fra	flere	sider.	For	det	første	
har	det	blitt	et	nytt	klima,	ikke	minst	på	arbeids-
giversida,	 for	 å	 ta	 i	 mot	 jenter	 i	 byggebransjen.	

Tekst og foto:	Petter	Vellesen

Kanskje har de kommet 
til en erkjennelse nå 
om at de må rekruttere 
også blant jenter.

Det er jo ingen hemmelighet at bygningsarbeidet er manns- 
dominert og at dette gjenspeiler seg ikke bare i medlems- 
tallet til fagforeningene, men også i representasjonen i styrer og 
utvalg. Kvinneandelen i de foreningene som utgir Bygningsarbei-
deren ligger nok lavt på ensifra prosenttall. Bygningsfagforenin-
gene har da heller ikke vært de som har markert seg sterkest i 
spørsmål om kvinnesak, for å si det sånn. Kvinnedagen har stort 
sett gått forbi uten særlig oppmerksomhet fra disse fagforenin-
gene.

Arbeidsgiverne	har	slitt	med	rekrutteringa	i	flere	
år,	men	det	virker	som	om	de	har	glemt	halvpar-
ten	av	befolkninga.	Kanskje	har	de	kommet	til	en	
erkjennelse	nå	om	at	de	må	rekruttere	også	blant	
jenter.	BNL-lederen	Jon	Sandnes	har	tatt	til	orde	
for	et	eget	forum	for	å	øke	kvinneandelen	i	bygge-	
og	anleggsnæringen	og	i	januar	samlet	over	100	
deltakere	seg	for	å	diskutere	spørsmålet.

Så	må	det	 ikke	stikkes	under	en	stol	at	det	nok	
også	har	foregått	en	holdningsendring	i	fagfore-

ningene	 også,	 eller	 i	 hvert	 fall	 blant	 medlem-
mene.	 Landskonferansen	 for	 tømmer,	 mur	 og	
betongfagene,	som	hadde	samling	i	høst,	vedtok	
i	hvert	fall	uttalelser	både	om	å	bedre	brakkefor-
holdene	 for	 jenter	og	om	å	rekruttere	flere	kvin-
nelige	håndverkere.	Jeg	skal	ikke	si	at	dette	ville	
vært	utenkelig	for	få	år	siden,	men	det	ville	utvil-
somt	ligget	langt	bak	i	hjernebarken	hos	enkelte	
av	karene.

Det	tredje	momentet	er	de	gode	organisatoriske	
tiltakene	 som	 er	 tatt	 i	 vår	 egen	 organisasjon.		
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I	 høst	 ble	 både	 Bygningsarbeidernes	 ungdoms-
gruppe	stiftet,	samtidig	som	at	det	ble	tatt	initia-
tiv	 til	 egen	 kvinneorganisering	 blant	 bygnings-
arbeiderne.	Og	det	er	ingen	tvil	om	at	innsatsen	
derfra	har	vært	direkte	utslagsgivende	for	at	det	
ble	en	så	fl	ott	deltakelse	 i	årets	8.	marstog,	bak	
parolen	 «Aktiv	 politikk	 for	 fl	ere	 jenter	 i	 bygge-
bransjen!»

Parolen	ble	sendt	inn	av	Oslo	Bygningsarbeiderfo-
rening	etter	initiativ	fra	jentene	og	ungdommen,	
og	 jammen	 ble	 den	 ikke	 vedtatt	 som	 hovedpa-
role!	Samtidig	forpliktet	vi	oss	til	å	bære	parolen,	
til	å	ha	vakthold	og	også	til	å	male	parolen	selv.	
Parolen	ble	malt	på	et	eget	paroleverksted	uka	i	
forveien,	og	man	skulle	tro	at	det	var	spesialister	
hele	gjengen.	Parolen	ble	i	hvert	fall	veldig	fl	ott!

29	 arbeidsskadedødsfall	 i	 2018	 er	 to	 fl	ere	 enn	 i	
2017	og	fi	re	fl	ere	enn	i	2016,	som	hadde	historisk	
lavt	nivå.	Til	tross	for	en	liten	oppgang	i	2018	ser	
antall	arbeidsskadedødsfall	likevel	ut	til	å	stabi-
lisere	seg	på	et	lavere	nivå	enn	hva	vi	har	sett	i	
siste	tiårsperiode,	med	41	dødsfall	per	år	i	gjen-
nomsnitt.

Flest arbeidsskadedødsfall i industri

Tradisjonelt	er	det	fi	re	næringer	som	peker	seg	ut	
med	fl	est	arbeidsskadedødsfall:	Bygg	og	anlegg,	
industri,	transport	og	lagring	og	jordbruk,	skog-
bruk	og	fi	ske.	Mens	det	de	siste	årene	har	vært	
fl	est	 arbeidsskadedødsfall	 i	 bygg	 og	 anlegg	 er	
det	i	2018	registrert	fl	est	dødsfall	i	industri,	med	
seks	dødsfall.	Dette	er	 likt	som	i	2017,	men	høy-
ere	enn	årene	før.	I	2016	var	det	ingen	registrerte	
dødsfall	i	næringen,	og	i	2015	var	det	to	dødsfall.	
I	 fem	 av	 de	 seks	 dødsfallene	 i	 industri	 skjedde	
ulykken	i	forbindelse	med	bruk	av	kjøretøy	eller	
annet	arbeidsutstyr.

Direktør	i	Arbeidstilsynet,	Trude	Vollheim,	sier	til	
arbeidstilsynet.no/nyheter	at	industrien	er	en	av	
næringene	der	Arbeidstilsynet	vil	sette	inn	mest	
ressurser	i	2019.

Færre arbeidsskadedødsfall 
i bygg og anlegg

Bygge-	og	anleggsnæringen	er	en	av	de	mest	risiko-

utsatte	 næringene	 i	 det	 norske	 landbaserte	 ar-
beidslivet,	 og	 har	 tidligere	 utgjort	 en	 betydelig	
andel	 av	 de	 årlige	 arbeidsskadedødsfallene.	 I	
2018	er	det	registrert	et	historisk	lavt	antall,	med	
fi	re	 dødsfall	 i	 næringen.	 Til	 sammenlikning	 ble	
det	 registrert	 sju	 dødsfall	 i	 2017	 og	 åtte	 i	 2016.	
Men	 Trude	 Vollheim	 sier	 at	 mange	 av	 virksom-
hetene	fortsatt	har	et	stort	forbedringspotensial.	

Fem dødsfall i både jordbruk og transport

De	to	hovednæringene	jordbruk,	skogbruk	og	fi	s-
ke	og	transport	og	lagring	hadde	fem	registrerte	
dødsfall	i	2018.	For	jordbruk,	skogbruk	og	fi	ske	er	
det	en	oppgang	fra	de	to	foregående	årene,	som	
hadde	tre	registrerte	dødsfall	i	2017	og	fi	re	i	2016.

Fem	arbeidsskadedødsfall	i	transport	og	lagring	
er	 på	 samme	 nivå	 som	 de	 siste	 årene	 med	 fem	
dødsfall	i	2017	og	fi	re	dødsfall	i	2016.	Fire	av	ulyk-
kene	i	2018	var	trafi	kkulykker	der	fører	av	kjøre-
tøyet	omkom.

Tekst:	Odd	Magnar	Solbakken

For en fl ott parole! Den kan vi nok bruke fl ere 
ganger.
For en fl ott parole! Den kan vi nok bruke fl ere 

Derfor	var	det	en	stolt,	men	sikkert	spent,	gjeng	
som	stilte	opp	på	Youngstorget	med	nye	 jakker	
på	 seg,	 også	 disse	 med	 paroleteksten	 påtrykt.	
Ingen	 grunn	 til	 å	 være	 nervøse	 i	 hvert	 fall!	
Ganske	fort	ble	det	fylt	opp	bak	parolen,	av	jenter	
i	byggebransjen,	av	mannlige	bygningsarbeidere	
som	ønsket	seg	fl	ere	kvinnelige	arbeidskamerter	
og	 av	 veteraner	 fra	 Kvinner	 i	 Mannsyrker.	 Spe-
sielt	 hyggelig	 var	 det	 at	 både	 Fellesforbundets	
leder	 Jørn	 Eggum	 og	 LO-leder	 Hans	 Christian	
Gabrielsen	hadde	funnet	ut	at	akkurat	denne	sa-
ken	ville	de	støtte.	Hovedtoget	var	enstor	suksess	
med	14000	deltakere,	og	jammen	var	det	mange	
under	vår	parole	også!	Gratulerer	med	dagen!

Nå	er	det	viktig	at	vi	 ikke	hviler	på	 laurbærene,	
men	 at	 både	 kvinnene	 og	 ungdommen	 bruker	
denne	 oppturen	 til	 å	 organisere	 seg	 enda	 ster-
kere.	Hvor	fi	nt	hadde	det	ikke	vært	om	det	hadde	
kommet	egne	 forslag	 til	Fellesforbundets	 lands-
møte,	 om	 kvinneorganisering,	 om	 rekruttering,	
om	brakke-	og	skifteforhold?	Stå	på,	jenter!

29 arbeidsskade-
dødsfall i 2018
Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser at 29 mennesker omkom i 
det landbaserte arbeidslivet i Norge i 2018.

Færre utenlandske arbeidstakere dør på jobb

I	 2018	 var	 det	 seks	 utenlandske	 arbeidstakere	
blant	de	omkomne,	som	er	det	samme	som	i	2017.	
Dette	er	det	laveste	antallet	målt	siste	femårspe-
riode.	 Dette	 tilsvarer	 en	 andel	 på	 21	 prosent	 av	
de	omkomne	i	2018,	som	er	på	samme	nivå	som	
2017.	 Den	 høyeste	 andelen	 var	 i	 2016,	 da	 uten-
landske	arbeidstakere	utgjorde	40	prosent	av	de	
omkomne.	To	av	de	utenlandske	omkomne	i	2018	
var	 svenske	 statsborgere,	 mens	 de	 andre	 fi	re	
kom	fra	Danmark,	Polen,	Litauen	og	Bulgaria.	To	
av	de	utenlandske	omkomne	arbeidet	i	bygg	og	
anlegg,	 to	 i	 transport,	en	 i	 industri	og	en	 i	over-
nattings-	og	serveringsvirksomhet.

Kun menn blant de omkomne

Alle	 de	 omkomne	 i	 arbeidsulykker	 i	 2018	 var	
menn.	 Det	 er	 første	 gang	 i	 siste	 femårsperiode	
at	 det	 ikke	 er	 noen	 kvinner	 blant	 de	 omkomne.	
Det	er	imidlertid	få	kvinner	som	har	omkommet	i	
arbeidsulykker	de	siste	årene.	Det	var	en	kvinne	
som	omkom	i	arbeidsulykke	både	i	2016	og	2017.

Bygge- og anleggs-
næringen er en av de 
mest risikoutsatte 
næringene i det norske 
landbaserte arbeids-
livet

Det er første gang i 
siste femårsperiode 
at det ikke er noen 
kvinner blant de 
omkomne
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Påstanden	 om	 at	 bemanningsbransjen	 er	 et	
springbrett	inn	i	faste	ansettelser	stemmer	ikke.	
Det	ungdommen	ønsker	seg	er	faste	ansettelser	
og	lærekontrakt	i	en	seriøs	bedrift.	

Offentlig	 sektor	 er	 formidable	 innkjøpere.	 Det	
brukes	enorme	summer	hvert	år	når	kommune-
ne	skal	investere	i	skoler,	kulturhus,	eldreboliger,	
omsorgsboliger,	 barnehager	 og	 generelt	 vedli-
kehold	 ellers.	 Dette	 er	 bakgrunnen	 for	 at	 det	 er	
dette	området	som	vi	setter	fokus	på.	Det	er	her	
vi	har	en	unik	mulighet.

Derfor	 arbeider	 Fellesforbundet	 for	 å	 stoppe	 so-
sial	dumping	ved	offentlige	anskaffelser,	ved	at	
det	vedtas	regelverk	lik	Oslomodellen	i	samtlige	
kommuner	i	Akershus	og	Østfold.	

For	å	 få	gjennomslag	for	dette	har	Fellesforbun-
det	 ved	 undertegnede	 vært	 på	 besøk	 hos	 fl	ere	
ordførere	for	å	få	dem	til	å	fremme	forslag	i	sine	
respektive	kommunestyrer.	Dette	er	forslag	som	
først	 og	 fremst	 handler	 om	 at	 kommunene	 skal	

satse	på	et	seriøst	arbeidsliv	når	de	foretar	inves-
teringer	som	for	eksempel	skolebygg.

Noen	kommuner	hadde	allerede	startet	en	 jobb	
med	dette,	mens	andre	har	tatt	tak	i	det,	med	sik-
te	på	å	få	vedtatt	slike	bestemmelser.	

I	Akershus	har	Lørenskog	vedtatt	bestemmelser	
mens	Arbeiderpartiet	 i	«nye»	Lillestrøm	kommu-
ne	har	vedtatt	at	de	skal	jobbe	for	å	få	dette	inn	
i	programmet.	Aurskog-	Høland,	Ski,	Ås,	Eidsvoll	
og	Nannestad	har	hatt	dette	oppe	i	kommunesty-
ret,	og	jobber	med	å	få	på	plass	endelige	vedtak.	
I	 Østfold	 har	 Sarpsborg,	 Fredrikstad,	 Moss	 og	
Halden	 vedtatt	 bestemmelser,	 mens	 det	 jobbes	

med	 å	 få	 på	 plass	 bestemmelser	 for	 de	 andre	
kommunene	i	fylket.	

Det	går	mot	en	fylkessammenslåing	i	vår	region.	
Det	kommer	til	å	bli	et	storfylke	rundt	Oslo	som	
skal	 hete	 Viken.	 Dette	 fylket	 blir	 bestående	 av	
Akershus,	Østfold	og	Buskerud,	og	vil	ha	omkring	
1,2	millioner	 innbyggere.	 I	denne	forbindelse	så	
har	Arbeiderpartiet	så	langt	vedtatt	i	sitt	«Viken»	
program,	 at	 seriøsitetsbestemmelsene	 som	 po-
pulært	er	kalt	Oslomodellen,	skal	være	en	del	av	
arbeidslivspolitikken	i	nye	Viken.	

Kort	oppsummert	har	Fellesforbundet	sin	jobb	for	
et	mer	seriøst	arbeidsliv	gitt	resultater.	Vi	trenger	
aktive	tillitsvalgte	som	sier	i	fra.	Vi	trenger	også	
engasjerte	 faglig-politiske	 kandidater	 fra	 fl	ere	
partier	som	vet	hvor	skoen	trykker	og	som	bidrar	
til	 kloke	 politiske	 vedtak	 som	 kommer	 arbeids-
folk	til	gode.		For	om	vi	liker	det	eller	ikke,	så	er	alt	
vi	driver	med	en	form	for	politikk.	Da	er	det	viktig	
at	denne	politikken	ivaretar	våre	medlemmer	og	
vanlige	arbeidsfolk!

Tekst:	Ole	Guttorm	Brenden

Innføring av offentlige anskaffelses-
regler for bygg i Akershus og Østfold
Fellesforbundet har bestandig vært en pådriver for et seriøst ar-
beidsliv. Når venstresiden overtok makten i Oslo etter forrige kom-
mune- og fykestingsvalg, var det derfor naturlig at Fellesforbundet 
var en pådriver for å gjennomføre Oslo-modellen.

POLITISK STREIK 6. MARS

Tekst:	Boye	Ullmann

Fellesforbundet avd 601 Tømrer- 
og byggfagforeningen, Felles-
forbundet avd 603 Oslo Byg-
ningsarbeiderforening, Felles-
forbundet avd 605 Rørleggernes 
fagforening, Elektromontørenes 
forening Oslo og Akershus og LO 
i Oslo gikk igjen sammen om en 
politisk streik 6 mars fordi NHO 
og bemanningsbransjen gjør alt 
for å torpedere fagbevegelsens 
mål om faste ansettelser og 
faglige rettigheter opparbeidet 
gjennom kamp de siste 100 år. 

uten	 stillingsvern	 og	 kontroll	 over	 arbeidstiden	
eksplodert.	 Løsarbeidersamfunnet	 har	 under-
gravd	målet	om	faste	ansettelser,	 fagutdanning	
og	et	forutsigbart	liv.	Det	var	to	politiske	streiker	
og	aksjonsdager	i	2017	og	6	mars	2018.	Den	store	
oppslutningen	 om	 streikene	 og	 kravet	 om	 inn-
stramminger	ble	fulgt	opp	av	et	Stortingsfl	ertall	
om	at	betaling	skulle	skje	mellom	oppdrag	og	at	
kun	 tariffbedrifter	 med	 innstillingsrett	 (dvs	 en-
ten	LO,	YS	og	UNIO)	kunne	 leie	 inn	 fra	beman-
ningsforetak.	

Innstrammingen	har	ført	til	et	kraftig	motangrep	
fra	 NHO	 og	 bemanningsforetakene	 som	 fagfo-
reningene	i	Oslo	Akershus	kaller	en	grov	provo-
kasjon.	 Åpning	 for	 deltidsstillinger	 har	 nå	 blitt	
utnyttet	 til	et	motangrep	ved	å	«tilby»	 «ansatte»	
i	bemanningsforetak	50,	30,	20,10	og	helt	ned	til	
5%	 stillinger	 som	 i	 praksis	 betyr	 en	 forverring	
for	 «ansatte»	 i	 bemanningsforetak.	 Dette	 er	 ny	
måte	 å	 iverksette	 løsarbeiderregime	 med	 ingen	
kontroll	over	arbeidstid	og	et	forutsigbart	anset-
telsesforhold.	

Fagforeningene	i	alle	bransjer	ser	nå	et	renn	nye	
kontrakter	 med	 lave	 stillingsbrøker.	 Rørlegger-
nes	 fagforening	har	 fått	fl	ere	saker	der	oppdrag	
blir	avsluttet	på	kort	tid	og	at	arbeiderne	blir	kas-
ta	ut	av	leiligheter	og	satt	på	gata.	De	er	fortsatt	
«ansatt»,	 men	 da	 uten	 inntekt	 fordi	 10%	 arbeid	
etter	arbeidskontrakt	er	«tilfredsstilt».	Lønna	har	
blitt	norsk	dvs	ca	Kr.	235,-	for	de	fl	este	rørleggere,	

men	 de	 blir	 behandlet	 stygt	 med	 at	 de	 mister	
jobb	 og	 leilighet	 på	 kort	 tid	 uten	 oppsigelse	 et-
ter	Arbeidsmiljøloven.	De	har	ikke	arbeid,	men	er	
fortsatt	«ansatt».	

Fagforeningene	bak	den	politiske	streiken	6	mars	
mener	at	bemanningsbransjen	omgår	kravet	om	
lønn	mellom	oppdrag	og	opprettholder	 løsarbei-
dersystemet.	Stortingsfl	ertallet	holdes	for	narr.

Bemanningsbransjen	 viser	 ved	 egen	 opptreden	
at	 de	 ikke	 vil	 ha	 et	 organisert	 arbeidsliv	 med	
partssamarbeid	 og	 faste	 ansettelser.	 Hovedkra-
vet	er	fortsatt	et	forbud	mot	bemanningsbransjen	
og	at	vi	begynner	med	byggeplassene	i	oslofjord-
området.

Stortinget må uansett stå ved sitt vedtak 
og pålegge regjeringen å slå fast følgende: 

•	 At	virksomheten	har	lønnsplikt	inntil	arbeids-
	 forholdet	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	gjennomsnittsberegning
•	 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

Det	var	forbud	mot	utleie	av	arbeidskraft	fra	be-
manningsbransjen	fra	1947	-	2000.	«Vikarbyråer»	
kunne	 den	 gang	 leie	 ut	 arbeidskraft	 til	 handel,	
kontor,	 kantine	 og	 lager.	 Fra	 2000	 ble	 det	 fritt	
fram,	med	en	begrenset	av	at	tillitsvalgte	skulle	
godta	 innleie	 (§14.12).	 Etter	 Østen-utvidelsen	 i	
2004,	har	utleie	av	billig	utenlandsk	arbeidskraft	
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Tekst:	Petter	Vellesen

I	byggenæringen	i	østlandsområdet	har	det	ikke	
vært	 noen	 endring	 i	 antall	 konkursåpninger	 og	
tvangsavviklinger	i	2018,	sammenliknet	med	fjor-
året.	 Tallene	 under	 gjelder	 for	 fylkene	 Oppland,	
Hedmark,	 Oslo,	 Akershus,	 Buskerud,	 Østfold,	
Vestfold	og	Telemark.

I	 løpet	 av	 2018	 ble	 det,	 for	 alle	 bransjer	 og	 næ-
ringer	i	hele	landet,	registrert	6	288	konkurser	og	
tvangsavviklinger,	 som	 er	 de	 høyeste	 konkurs-
tallene	siden	2009,	hvor	6	449	bedrifter	gikk	over	
ende.	

Størst	økning	i	antall	konkurser	og	tvangsavvik-
linger	 fi	nner	 vi	 innen	 hotell	 og	 restaurantbran-
sjen	med	11,7	prosent,	fulgt	av	detaljhandel	med	
5,9	 prosent	 og	 tjenesteyting	 med	 4,6	 prosent.	
Samlet	var	økningen	på	2,8	prosent.	Samlet	sett	
for	hele	landet	var	det	heller	ingen	økning	innen	
byggebransjen.	

Av	fylkene	hadde	Sogn	og	Fjordane	størst	økning	
med	nær	33	prosent	fl	ere	konkurser	og	tvangsav-
viklinger	fulgt	av	Aust-Agder	med	19	prosent	og	
Østfold	med	snaut	14	prosent.	Trøndelag	hadde	
størst	nedgang	med	13,6	prosent.

Utbetalingene	 fra	 NAV	 lønnsgaranti	 i	 2018	 var	
imidlertid	en	god	del	lavere	enn	i	2017.

Ingen økning i konkurstallene 
i østlandsområdet for 2018

Tekst:	Odd	Magnar	Solbakken
Konkurser i byggebransjen i Østlandsområdet 

Utbetalinger fra NAV lønnsgaranti (mill. kroner)

Produksjons-
bedrifter

AS
Enkeltpersons-

foretak
NUF DA ANS

Antall
konkurser

2014 424 341 56 5 1 827

2015 495 265 35 3 1 799

2016 533 253 23 1 1 811

2017 601 264 19 1 0 885

2018 559 286 19 0 2 886

Bemanningsforetak

2014 27 2 3 0 0 32

2015 40 3 1 0 0 44

2016 40 1 2 1 0 44

2017 35 3 2 0 0 40

2018 39 3 2 0 0 44

   2006		–	kr	355	676	710

			2007		–	kr	258	189	176

			2008		–	kr	468	315	884

  2009		–	kr	923	133	324

			2010 –	kr	658	711	000

			2011	–	kr	723	145	000

			2012	–	kr	798	000	000

  2013	–	kr	820	000	000

  2014	–	kr	768	833	000

			2015	–	kr	787	964	000

  2016	–	kr	787	000	000

			2017	–	kr	813	000	000

2018	–	kr	770	000	000	

Oslo Økning Landet Økning

Betongfag 330,28 kr/t 5,9% 301,68 kr/t  3,5%

Tømrerfaget 341,79 kr/t 15,5% 296,25 kr/t 0,3%

Murerfaget 333,42 kr/t 14,7% 296,58 kr/t 8,2%

Malerfaget 283,42 kr/t 1,6% 270,90 kr/t 4,0%

Rørleggerfaget 270,85 kr/t 3,9% 270,69 kr/t 4,9%

Taktekker 342,91 kr/t 14,6% 308,42 kr/t 3,9%

Alle byggfag 295,82 kr/t 11,4% 277,28kr/t 0,5%

Målevirksomheten	 for	 alle	 byggfag	 i	 hele	 landet	
viser	en	nedgang	på	6,3%.	Fortjenesten	viser	en	ør-
liten	vekst	på	0,5%.	Det	er	store	forskjeller	geogra-
fi	sk	og	mellom	de	forskellige	fagene.	Mens	antallet	
innmålte	timer	har	gått	kraftig	ned	på	landsbasis	
for	både	betong-	og	rørleggerfaget,	har	det	vært	en	
formidabel	økning	for	malerfaget	og	tømrerfaget.	
Disse	store	svingningene	kan	komme	av	at	det	sta-
tistiske	materialet	er	relativt	lite,	slik	at	stor	enkelt-
prosjekter	faktisk	kan	gi	ganske	store	utslag.

Totalt	for	Oslo	har	det	vært	en	økning	på	10,9%	når	
det	gjelder	innmålte	timer,	mens	fortjenesten	har	
økt	 med	 11,4%.	 Malerne	 i	 Oslo	 har	 økt	 målevolu-
met	formidabelt.	Det	skyldes	nok	at	vi	har	begynt	
å	måle	for	Edvardsson	AS.	Også	på	tømmer	og	be-
tong	har	volumet	gått	mye	opp.	

I	 landet	er	 trønderne	 fortsatt	overlegent	best	når	
det	 gjelder	 volumet	 på	 måling,	 	 men	 Oslo,	 som	
kommer	inn	på	en	god	annenplass,	er	 i	 ferd	med	
å	korte	inn	på	forspranget.	Det	er	kanskje	verdt	å	
merke	seg	at	Hamar	og	omegn	har	hatt	en	fi	n	øk-
ning	på	over	50%.

Ingen økning i konkurstallene 

Målevirksomheten 2018

Flere faste jobber 
– mindre innleie

Fra 1. januar har de 
tillitsvalgte mer innflytelse 
på innleie. 

Nå har vi en historisk sjanse 
til å endre norsk arbeidsliv: 
Krev faste ansatte i stedet 
for flere innleide!

flere faste jobber
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Når dette leses har Roy Pedersen gått av som leder i LO i Oslo. 
Han har selv valgt å gå av og å bli pensjonist. Roy ble leder i LO i 
Oslo i 2009, så han har altså sittet i vervet i ti år. Han er medlem 
av Oslo Bygningsarbeiderforening og var den første lederen i den 
foreningen etter at den ble stifta i 2003. Før det var han leder i 
Oslo stein og jord i en årrekke, så det er mange av leserne som 
kjenner Roy. Vi har tatt en prat med ham om de sakene vi vet 
opptar ham: fagbevegelse og politikk.

sert.	Det	snakkes	mye	om	den	norske	modellen	
og	 fine	 ord	 om	 trepartssamarbeid	 og	 medbe-
stemmelse,	men	sannheten	er	at	arbeidsgiverne	
er	i	ferd	med	å	bryte	dette	klassekompromisset.	
For	å	ta	bemanningsbransjen	som	eksempel:	På	
«bunnen»	 er	 det	 arbeidsgivere	 som	 rett	 og	 slett	
behandler	 sine	 ansatte	 dårlig,	 jukser	 på	 lønna,	
betaler	 ikke	 overtid	 og	 bryter	 HMS-reglene.	 På	
«toppen»	 snakker	 NHO	 og	 regjeringen	 om	 faste	
ansettelser	 som	 hovedregelen,	 	 men	 applaude-
rer	bemanningsbransjen	og	vil	gjerne	gi	dem	en	
ennå	mer	 fremtredende	plass.	Dette	er	det	mot-
satte	av	den	norske	modellen.

– Hvordan kan denne utviklingen imøtegås? 
Jeg skal ikke spørre om du ser noen ny Sol-
skjær på vei, for jeg vet at du ikke ser på dette 
som noe enkeltmannsprosjekt, men er det 
noe håp for fagbevegelsen?

–	 I	 LO	 i	 Oslo	 har	 vi	 jobbet	 fram	 noe	 vi	 kaller		

– Fagforeningene 
må være en sjølstendig 
politisk kraft!

Tekst og foto:	Petter	Vellesen

Bygningsarbeidernes aksjoner og kamp mot bemanningsbransjen er BAMA-linja i praksis, sier avtroppende 
leder for LO i Oslo, Roy Pedersen.

Roy Pedersen gir seg som leder av LO i Oslo

– Du har jo sittet lenger som fagforeningsle-
der enn Ferguson satt som United-manager, 

så du har jo solid erfaring for å uttale deg. 
Til å begynne med: Hva er det viktigste ut-
viklingstrekket du har sett i Norge på disse 
åra?

–	Det	er	 ingen	 tvil	om	at	arbeidslivet	er	brutali-

Roy Pedersen, 
faglært forskalingssnekker, 
fagforeningsmann

Født 1952

Forskalingssnekker i 
Fagbygg

Leder i Oslo Stein-, Jord og 
Sementarbeideres Forening, 
fra 2003 

Oslo Bygningsarbeiderfore-
ning, 1987 til 2009

Leder i LO i Oslo 2009-2019

Har vært leder i NKU, 
nestleder i Nei til EF og 
faglig leder i SV

Sitter i Nei til EUs faglige 
utvalg
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BAMA-linja,	 som	 er	 vedtatt	 i	 organisasjonen	 og	
ligger	til	grunn	for	det	vi	jobber	med	og	gjenspei-
ler	seg	for	eksempel	i	parolene	til	1.	mai,	krav	til	
partiene	 i	 forbindelse	 med	 valg	 og	 aksjoner	 vi	
støtter	og	deltar	i.

– BAMA, jeg går ut fra at det ikke er reklame 
for frukt eller grønt, her må du forklare litt.

–	Ja,	bokstavene	BAMA	står	 rett	og	slett	 for	de	
fire	 knaggene	 vi	 henger	 strategien	 vår	 på.	 B-en	
står	for	å	bekjempe	høyrepolitikken	ved	å	lansere	
alternative	løsninger.

– Hva slags løsninger tenker du på?

–	 Slike	 løsninger	 kan	 være	 å	 bygge	 oppunder	
faglige	rettigheter.	I	stedet	for	å	forverre	arbeids-
miljøloven	må	vi	forsterke	den,	for	eksempel	ved	
å	 ta	 tilbake	 faste	 stillinger,	 slå	 ring	 om	 normal-
arbeidsdagen	 og	 skjerpe	 inn	 på	 arbeidstidsbe-
stemmelsene.	 I	 stedet	 for	 å	 gi	 frislepp	 til	 til	 be-
manningsbransjen	 må	 vi	 forby	 den,	 i	 hvert	 fall	
på	 byggeplassene	 i	 oslofjordområdet.	 I	 offentlig	
sektor	 må	 ta	 tilbake	 de	 tjenestene	 som	 er	 kon-
kurranseutsatt	 og	 begrense	 velferdprofitørene.	
Oslomodellen,	 som	 dere	 bygningsarbeidere	 har	
vært	 opptatt	 av,	 er	 et	 eksempel	 på	 hvordan	 det	
kan	tenkes	alternativt	når	kommunen	skal	kjøpe	
inn	varer	og	tjenester	for	eksempel.

Hvilken	politikk	som	føres	blir	viktigere	og	vikti-
gere	for	fagbevegelsen,	og	derfor	gjenspeiler	mye	
av	dette	seg	i	1.maiparolene	for	eksempel.	Og	vi	
jobber	jo	for	at	byrådet	skal	bli	gjenvalgt	og	føre	
en	alternativ	politikk	som	gavner	våre	medlem-
mer.

A-en	 er	 å	 avvise	 arbeidsgiverforeninger	 og	 ag-
gressive	 arbeidsgivere	 som	 undergraver	 lands-
omfattende	tariffavtaler.

– Og i det legger du vel at arbeidslivet er i ferd 
med å forverre seg?

–	Ja,	vi	beveger	oss	på	mange	måter	fra	en	slags	
styrt	kapitalisme	til	markedsliberalistiske	løsnin-
ger.	Trepartssamarbeidet	og	«den	norske	model-
len»	 blir	 angrepet	 fra	 toppen	 og	 undergravd	 fra	
bånn,	og	det	er	blitt	mye	tøffere	å	være	tillitsvalgt	
enn	før.

– Hvilke virkninger får dette på arbeidslivet?

–	Aggressive	arbeidsgivere	fører	til	at	arbeidere	
vil	 konkurrere	 mot	 hverandre,	 både	 innenlands	
og	mellom	forskjellige	land.	NHO	har	for	eksem-
pel	gått	mot	allmenngjøring,	går	inn	for	nasjonal	
minstelønn	og	vil	svekke	tariffavtalene	og	gjøre	
dem	«tynnere».	I	offentlig	sektor	støtter	de	alle	til-
tak	for	konkurranseutsetting.

B = Bekjempe H/Frp- regjeringas angrep på faglige rettig-
heter og arbeide for både et nytt stortingsflertall og en ny 
politisk kurs

A = Avvise «NHO-linja» som undergraver landsomfattende 
tariffavtaler

M = Motvirke høyredreining i Arbeiderpartiet og øvrig 
arbeiderbevegelse

A = Aktivisere fagbevegelsen

Dette er BAMA-linja:
Alt	dette	undergraver	de	 landsomfattende	over-
enskomst,	og	også	de	såkalte	 «seriøse»	arbeids-
giverne	 ønsker	 seg	 et	 tariffløst	 område	 som	
konkurrerer	 med	 –	 og	 konkurrerer	 ned	 –	 tariff-
avtalene.	Stadig	flere	arbeidsgivere	nekter	rett	og	
slett	å	inngå	tariffavtale	–	slik	at	vi	må	streike	for	
å	oppnå	det.	Mange	forbund	og	LO	gjør	en	stor	feil	
når	de	ikke	innser	dette	og	lar	være	å	legge	ned	en	
strategi	som	kan	imøtegå	en	sånn	utvikling.

M-	en	i	BAMA	står	for	å	motvirke	høyredreining	i	
Arbeiderpartiet	og	hos	oss	sjøl.

– Hva mener du med «høyredreining hos oss 
sjøl»?

–	Fagforeningene	og	for	eksempel	LO	i	Oslo	må	
være	en	sjølstendig	politisk	kraft.	Vi	pleier	jo	å	si	
at	 vi	 er	 partipolitisk	 uavhengige,	 men	 ikke	 poli-
tisk	nøytrale.	Vi	må	innta	klare	politiske	posisjo-
ner.	Sytti	prosent	av	fagbevegelsen	stemmer	rød-
grønt	og	medlemmene	vil	ikke	ha	høyrepolitikk.	
For	å	 få	 til	en	annen	politikk	trenger	vi	en	sam-
ling	av	de	rødgrønne,	og	derfor	har	det	vært	vik-
tig	og	nyttig	for	oss	i	LO	i	Oslo	å	ha	kontakt	med	
alle	partiene	som	utgjør	bystyreflertallet,	AP,	SV,	
MGD	og	Rødt.

I	forhold	til	arbeidsgiverne	er	det	viktig	at	vi	kla-
rer	 å	 skolere	 de	 tillitsvalgte	 til	 sjøl	 å	 utvikle	 en	
politikk	som	styrker	forhandlingsposisjonen.	Det	
er	ikke	nok	å	stille	krav,	man	må	kunne	begrunne	
dem	også.	Oftere	enn	før	må	vi	gå	mot	bedrifte-
nes	standpunkter,	også	våre	egne	arbeidsgivere.	
Og	så	må	vi	stille	spørsmål	om	hvilke	tariffkrav	
vi	kan	stille	for	å	styrke	de	fagorganiserte	i	bånn.

– Og den siste A-en?

A	står	for	å	aktivisere	fagbevegelsen.	Hvis	vi	fot-
setter	å	nøye	oss	med	å	 fatte	vedtak	om	hva	vi	
vil	ha,	 taper	vi.	Vi	skal	selvsagt	stille	krav,	men	
vi	må	aktivisere	oss	i	bånn	for	å	få	gjennomslag.	
Et	eksempel	på	at	det	nytter	er	den	kampen	som	
dere	bygningsarbeidere	i	Oslo	fører	mot	beman-
ningsbransjen.	 Det	 er	 ingen	 tvil	 om	 at	 den	 har	
vært	 med	 å	 flytta	 noen	 grensesteiner	 for	 hvor-
dan	 bemanningsbransjen	 kan	 ture	 fram.	 Vi	 må	
ha	flere	slike	aksjoner!	Det	er	kanskje	på	tide	at	
det	aksjoneres	direkte	ute	på	noen	byggeplasser,	
mot	ulovlig	innleie	for	eksempel.	

Men	kort	sammenfatta	kan	godt	bygningsarbei-
dernes	aksjon	6.	mars	stå	som	en	gjennomføring	
av	BAMA-linja	i	praksis!
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ÅRSMØTE
Torsdag, 25. april 2019 kl. 17.00
Melahuset, Mariboesgate 8

Før	årsmøtene	vil	det	være	innledning	om	Fellesforbundets	
landsmøte	2019	og	behandling	av	innkomne	forslag.	
Denne	delen	av	møtet	vil	være	felles	for	Tømrer	og	Byggfag-
foreningen,	Oslo	Bygningsarbeiderforening	og	Rørleggernes	
Fagforening.

Deretter	avholdes	det	separate	årsmøter	i	de	tre	foreningene.

Det serveres mat fra kl 16:00



BYGNINGSARBEIDEREN 1-2019  10

Vi	 har	 berre	 budsjett	 til	 ein	 tilsett,	 og	 er	 derfor	
avhengig	av	tips	frå	folk	«i	felten».	Dersom	du	ser	
eller	høyrer	om	svart	arbeid,	farleg	arbeid,	bestik-
kelser,	vald,	trugsmål	eller	anna	uønskt	aktivitet	
–	kan	du	tipse	oss	på	vår	heimeside:	
https://fairplaybyggoslo.no/	

Det	er	ikkje	berre	maling	av	villa	med	«penga	rett	
i	lomma»	vi	har	oppdaga,	men	også	koplingar	til	
alvorleg	kriminalitet:

Ein	 arbeidstakar	 hadde	 oppretta	 eit	 enkeltsper-
sonføretak.	 Ein	 «kamerat»	 tok	 kontroll	 over	 kon-
toen	 i	 bedrifta	 og	 førte	 store	 pengar	 gjennom	
bankkonto	for	kvitvasking.	Det	gjekk	bra	eit	par	
år,	med	god	hjelp	av	proffe	rekneskapsførarar	til	
å	skape	inntrykk	av	at	alt	var	lovlege	transaksjo-
nar.	Inntektene	kom	frå	svart	arbeid	og	anna	kri-
minalitet.	Vår	kjelde	måtte	ta	ut	pengar	i	kontant	
og	 betale	 til	 «kameraten».	 Etter	 kvart	 forsvann	
«kameraten»,	 og	 «inntektene»	 i	 selskapet	 stoppa	
opp.	 Men	 kemneren	 sendte	 krav	 om	 moms	 og	
skatt	 basert	 på	 ei	 fiktiv	 omsetning.	 Ettersom		
«kameraten»	 var	 fordufta,	 rekneskapsføraren	
ikkje	 ville	 hjelpe	 kom	 rekningane	 til	 vår	 mann.	
Til	saman	var	det	over	500	000	som	han	laut	be-
tale	for	inntekter	han	ikkje	hadde	hatt.	Vår	mann	
kom	i	ein	vanskeleg	økonomisk	situasjon	og	blei	
–	 ikkje	 overraskande	 –	 forbanna	 over	 å	 ha	 blitt	
grundig	 lurt	 av	 «kameraten».	 Han	 tok	 kontakt	
med	oss	i	Fair	Play	Bygg	og	fekk	hjelp	til	å	levere	
opplysningar	om	pengevaskinga	til	A-krimsente-

Fair Play Bygg er eit samarbeid mellom lokale arbeidsgivarorga-
nisasjonar og fagrørsla innan byggfaga og elektro. Prosjektet skal 
kort fortalt avdekke og rapportere om kriminelle forhold (a-krim) i 
byggjebransjen, og arbeide for at bransjen får retta opp eit fryn-
sete rykte.

Det er ikkje berre 
maling av villa med 
«penga rett i lomma» 
vi har oppdaga, men 
også koplingar til 
alvorleg kriminalitet.

Fair Play Bygg 
Oslo og omegn 
er etablert!

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

Tekst:	Lars	Mamen,	prosjektleiar

Lista over tips til Fair Play 
Bygg er lang og spenner frå 
det komiske til det tragiske. 

ret.	Om	han	har	sjanse	til	å	få	tilbake	pengane	frå	
svindelen	er	uvisst.

Eit	anna	tips	var	at	om	arbeidsfolk	som	var	inn-
losjert	 i	 eit	 solstudio.	 Selskapet	 «stilig	 snekker	
&	 murer»	 (fiktivt	 namn)	 hadde	 ein	 interessant	
forretningside	 og	 var	 registrert	 i	 to	 bransjar:	
«Kroppspleie	 og	 velvære»	 samt	 «snekkerarbeid».	
«Stilig	 snekker	 &	 murer»	 skifta	 nyleg	 formål	 frå	
å	 drive	 med	 «klede	 og	 velværeprodukt»	 til	 «par-
kettlegging,	skifer	og	eldstader».	Tipsar	opplyste	
også	 om	 at	 bakmannen	 dreiv	 stort	 med	 svart		
arbeid	og	lurte	kundar.		

Lista	over	tips	til	Fair	Play	Bygg	er	lang	og	spen-
ner	frå	det	komiske	til	det	tragiske.	
Til	no	(28.	mars)	har	vi	sent	over	60	tips	til	A-krim-
senteret	og	andre	etatar.

Vi	vil	gjerne	ha	 tips	 frå	deg,	og	 tipset	bør	 inne-
halde	 mest	 mogleg	 informasjon	 som	 organisa-
sjonsnummer,	adresse	for	arbeidsplassen	og	kort	
orientering	av	aktiviteten.	Vi	vil	også	gjerne	ha	
ein	 epost	 eller	 telefonnummer	 vi	 kan	 kontakte	
deg	på.	Men	det	er	også	mogleg	å	levere	anony-
me	tips.

A.	 Lærlingrådets	 formål	 er	 å	 være	 et	 talerør	 for	
lærlinger	og	/eller	nyutdannede	fagarbeidere,	på	
tvers	av	lærefag

B.	Lærlingrådet	skal	ha	en	fri	stilling	innad	i	Elev-
organisasjonen	og	skal	selv	gjøre	sine	prioriterin-
ger	innenfor	mandatet

C.	 En	 representant	 for	 lærlingrådet	 kan	 møte	
sammen	med	Elevorganisasjonens	representant	
i	Yrkesopplæringsnemnda	i	Oslo.

Byrådet	 har	 også	 bestemt	 at	 det	 kan	 benyttes	
200	000	årlig	 i	 to	år	 for	å	opprette	og	drifte	 lær-
lingrådet.

Vi	vet	fra	erfaringer	i	andre	fylker	at	et	slikt	lær-
lingråd	er	et	nyttig	organ	hvis	de	klarer	å	ha	en	
målretta	aktivitet,	så	vi	ønsker	tiltaket	varmt	vel-
kommen.	 Vi	 mener	 selvsagt	 også	 at	byggfag	er	
en	 så	 stor	 og	 betydningsfull	 lærlingegruppe	 at	
man	ikke	kan	se	bort	fra	oss	når	rådet	skal	settes	
sammen.

Lærlingråd i Oslo
Bystyret i Oslo vedtok 27. februar at det skal opprettes et eget  
lærlingråd. I første omgang skal dette være en prøveordning i 
to år. Det er Elevorganisasjonen som skal utarbeide forslag til 
mandat, retningslinjer for rekruttering og drift av lærlingrådet, og 
Yrkesopplæringsnemnda skal godkjenne mandatet. Bystyret for-
utsetter at disse punktene inkluderes i mandatet:

Tekst:	Petter	Vellesen
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Fortsatte lovbrudd og omgåelser av regelverket vil bare føre til økt oppslutning for kravet om forbud mot 
bemanningsbransjen.

Ulovlig innleie 
på Stordalens 
nye hotell «HUB»

Betonmast	Oslo	satser	på	bortsetting	og	innleie	
mens	 f	 eks	 Betonmast	 boligbygg	 har	 tariffavta-
le	 med	 en	 aktiv	 klubb	 med	 egne	 ansatte	 hånd-
verkere	med	 lærlinger.	Betonmast	Oslo	 leier	 inn	
arbeidere	 fra	 bemanningsforetak	 direkte	 uten		
tariffavtale	med	LO.	Av	de	185	lovbrudd	var	det	
120	 innleide	 på	 elektro-	 og	 rørentreprise	 som	
manglet	protokoller	mens	det	var	65	lovbrudd	på	
firmaer	UTEN	noen	form	for	 tariffavtale.	For	ek-
sempel	 bemanningsforetaket	 CB	 Fagformidling	
har	 opprettet	 et	 «produksjonsselskap»,	 CB	 Ser-
vice,	som	leier	inn	fra	sitt	eget	bemanningsfore-
tak,	CB	fagformidling.	Det	var	 to	 fra	CB	Service	
som	leide	inn	21	fra	sitt	bemanningsfirma.	

Av	i	alt	i	overkant	av	500	arbeidere	var	det	ca	435	
arbeidere	 fra	Øst-Europa.	 Innenfor	 tømmerfaget	
var	 det	 13-15	 mindre	 firmaer	 som	 spesialiserer	
seg	på	enten	gips,	himling,	ulik	montasje,	gulv-
legging	 eller	 innsetting	 av	 dører	 m.v.	 Firmaene	
har	fra	3-4	ansatte	til	20-30	i	norsk	AS	med	eiere	
fra	i	hovedsak	Polen	eller	Litauen.	Det	er	vanske-
lig	å	organisere	arbeiderne	i	slike	selskaper.	

Rørleggernes	 Fagforening	 har	 organisert	 40-50	
innleide	rørleggere	fra	ulike	bemanningsforetak	
og	fra	ulike	land.	Det	er	sterk	økning	av	rumen-
ske	rørleggere	 i	Norge.	De	arbeidet	 i	flere	 land	 i	

Rørleggernes fagforening gikk gjennom mannskapslistene i feb-
ruar på byggeprosjekt «HUBen» på Stordalens nye storhotel ved 
Jernbanetorget. Betonmast Oslo var entreprenør.  Det var 185 lov-
brudd på innleiebestemmelser i Arbeidsmiljøloven §14.12.2. Den nye 
loven presiserer at det er kun tariffavtaler med en av hovedorga-
nisasjonene som kan leie inn arbeidskraft fra bemannings-foretak. 

EU	 før	 de	 har	 kommet	 til	 Norge.	 Vi	 har	 forsøkt	
å	kjøre	saker	 for	 likebehandling	med	rørleggere	
fra	både	Match	Bemanning	og	HS2.	Det	gjelder	
betaling	for	tre	helligdager	i	jul	og	nyttår	og	12%	
i	 feriepenger	slik	 innleiebedrifter	har.	HS2	prak-
tiserer	 10,2%	 i	 feriepenger	 og	 kun	 betaling	 for		
1.	 mai	 og	 17.	 mai.	 Vi	 krevde	 likebehandling	 for	
våre	medlemmer.	HS2	svarer	med	at	de	organi-
serte	 fikk	 høyere	 husleie	 og	 merutgifter	 for	 rei-
ser.	Det	skal	da	ikke	lønne	seg	å	melde	seg	inn	i	
Fellesforbundet.	 Lov	 om	 likebehandling	 §14.12a	
i	 Arbeidsmiljøloven	 blir	 brutt	 i	 stor	 skala.	 Hver-
ken	hovedentreprenør	eller	inneleifirmaer	tar	an-
svar	for	at	loven	skal	følges.	I	tillegg	har	en	rekke	
bemanningsforetak	 endret	 arbeidskontrakter	 til	
50,20,10	og	helt	ned	til	5%	kontrakter	som	forver-
rer	situasjonen	for	de	innleide.	

Rørleggernes	 Fagforening,	 Oslo	 Bygningsarbei-
derforening,	 Elektromontørenes	 Fagforening	 og	
Heismontørene	arrangerte	en	aksjon	14.	februar	
utenfor	 HUBen	 med	 god	 respons	 og	 Dagsrevy-
oppslag.	Både	BNL	og	Betonmast	 lovte	å	 rydde	
opp	i	forholdene.	Vi	forsøkte	på	nytt	å	få	en	mann-
skapsoversikt	 fra	 Betonmast	 for	 å	 sjekke	 om	 at	
oppryddingen	hadde	skjedd.	Vi	fikk	ikke	tilgang	
til	 noe	 mannskapsliste	 eller	 dokumentasjon	 for	
«oppryddingen».	 Problemet	 er	 at	 lovbrudd	 ikke	
får	 noen	 konsekvenser.	 Kravet	 de	 siste	 20	 år	 er	
at	brudd	på	Arbeidsmiljøloven	skal	føre	til	bøter	
som	svir.	Lovbrudd	og	omgåelse	av	de	nye	 inn-	
leiebestemmelser	 bare	 øker	 kravet	 om	 forbud	
mot	bemanningsbransjen.

Tekst:	Boye	Ullmann	
Foto:	Leif	Martin	Kirknes/Nettverk

I tariffoppgjøret 2018 ble 
det bestemt at Sluttveder-
lagsordningen skulle av-
vikles og at pengene som 
lå i den ordningen skulle 
brukes til en såkalt Sliter-
ordning, som skal yte en 
ekstra ytelse til de som 
går av med AFP ved 62, 
63 eller 64 år uten å ha 
arbeidsinntekt ved siden 
av. Forhandlingene om 
Slitertillegget ble sluttført 
i forbindelse med mellom-
oppgjøret, og avtalen er 
klar.

For	 å	 få	 Slitertillegg	 må	 du	 være	 født	
i	 1957	 eller	 seinere,	 du	 må	 ha	 fått	 inn-
vilget	 AFP	 og	 vært	 ansatt	 i	 en	 bedrift	
tilsluttet	 Sliterordningen	 (i	 praksis	 alle	
NHO-bedrifter	 med	 tariffavtale	 samt	
en	del	andre)	og	du	må	ha	hatt	en	gjen-
nomsnittlig	 inntekt	 de	 tre	 siste	 årene	
som	 ikke	 overstiger	 7,1	 G.	 I	 skrivende	
stund	 er	 det	 687.869,-	 kr.	 Oppå	 Sliter-	
tillegget	kan	du	ha	en	brutto	årsinntekt	
på	 inntil	15.000,-	kr.	Tjener	du	mer	enn	
dette	bortfaller	hele	Slitertillegget

Bare	 personer	 født	 i	 1963	 eller	 seinere	
får	full	ytelse,	for	personer	født	tidligere	
reduseres	ytelsene	med	1/7	for	hvert	år.	
Det	 gis	 full	 ytelse	 om	 man	 går	 av	 ved	
62,	2/3	om	man	går	av	ved	63	og	1/3	om	
man	går	av	ved	64	år.	Ved	avgang	ette	
65	år	gis	det	ingen	ytelse.	Ytelsen	gis	til	
du	fyller	80	eller	ved	eventuell	død.	Full	
ytelse	tilsvarer	0,25	G,	dvs	kr	24.220,75.

Det er vedtatt at Sliterordningen 
gjelder fra 01.01.2019. 

Se også www.sliterordningen.no

Sliterordningen

Tekst:	Petter	Vellesen
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Normalarbeidsdagen 
under press

Kranene svinger snart til alle døgnets tider. 
Normalarbeidsdagen er truet!

Ingen som har gått seg en aften- 
tur rundt i Oslo kan ha unngått 
å legge merke til at det er akti-
vitet på byggeplassene til langt 
etter ordinær arbeidstid – ja, på 
lørdager óg, og noen steder so-
gar på søndager. Ja visst er det 
stor aktivitet i byggebransjen, 
og mange prosjekter ligger sik-
kert etter tidsmessig, men det-
te kan ikke forklare at arbeids-
tida er tøyd og strekt så til de 
grader. At normalarbeidsdagen 
står under press er det ingen 
tvil om.

Men	 hvorfor	 slås	 det	 ikke	 ned	 på	 denne	 praksi-
sen?	Hvor	er	arbeidstilsynet?	Faktum	er	at	man	
har	funnet	seg	en	hjemmel	i	lovverket	som	tillater	
slike	arbeidsdager.	Den	hjemmelen	kalles	«gjen-
nomsnittsberegning	av	den	alminnelige	arbeids-
tid»,	 paragraf	 10-5	 i	 arbeidsmiljøloven.	 Uten	 å	
sitere	lange	lovtekster	kan	vi	si	at	denne	bestem-
melsen	 går	 ut	 på	 at	 arbeidsgiveren	 kan	 avtale	
med	den	enkelte	–	altså	individuell	avtale	uten	at	
tillitsvalgte	er	involvert	–	at	han	kan	jobbe	inntil	
ti	timer	per	dag	og	48	timer	per	uke	mot	at	mer-
arbeidet	avspaseres.	Slike	avtaler	kan	gjelde	for	
et	år	–	52	uker.	Ved	avtale	med	tillitsvalgte	kan	
arbeidsdagen	faktisk	være	på	12,5	timer,	og	det	
er	verdt	å	merke	seg	at	når	arbeidsmiljøloven	her	
snakker	 om	 «tillitsvalgte	 i	 tariffbunden	 bedrift»	
er	det	faktisk	slik	at	såkalte	husforeninger	er	til-
strekkelig.

Tekst og foto:	Petter	Vellesen

... men faktum er at 
denne ordningen har 
utviklet seg slik at den 
ikke brukes i unntaks-
tilfeller, men er blitt 
en generell ordning

Men hvorfor slås 
det ikke ned på denne 
praksisen? 
Hvor er arbeids-
tilsynet?
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Innlegg:

Organisasjons-
modeller/
sammenslåing
I	 daglige	 sammenslåings	 debatter	 om	
fylker	 og	 kommuner	 opplever	 vi	 og	 et	
press	om	sammenslåing	av	 fagforenin-
ger	 i	 vår	 organisasjonsdebatt.	 Selv	 om	
vårt	 forbund	 sentralt	 ønsker	 sammen-
slåing	av	avdelinger	har	 forbundets	re-
presentanter	gitt	uttrykk	for	at	dette	er	
selvsagt	frivillig.	Til	opplysning	har	vår	
fagforening	 alltid	 vært	 åpen	 for	 å	 dis-
kutere	sammenslåing	med	andre	bygg	
avdelinger.	Det	var	vår	fagforening	som	
tok	 initiativ	 til	 forhandlinger	 med	 Oslo	
Bygningsarbeider	 forening	 i	 2009	 uten	
at	vi	ble	enige.	I	ettertid	har	forslag	fra	
Veidekke	 klubben	 om	 sammenslåing	
blitt	 avvist	 av	 foreningens	 årsmøte	 i	
2017.	 Styret	 i	 foreningen	 anser	 denne	
debatten	som	en	naturlig	del	av	organi-
sasjonsdebatten	og	har	vedtatt	å	gjen-
nomføre	 en	 halvdagskonferanse	 føre	
sommer	ferien	2019.	

Det	 styret	 ikke	 ønsker	 er	 å	 starte	 for-
handlinger	 med	 andre	 fagforeninger	 i	
nærmeste	 fremtid	og	har	 følgende	 inn-
stilling	til	vårt	årsmøte	25	april.	

  FORSLAG TIL ÅRSMØTET

Styret	i	TBF	startet	en	prosess	septem-
ber	2015	om	samlokalisering	med	andre	
foreninger	 i	 byggebransjen.	 Foreløpig	
resultatet	av	dette	er	at	vi	er	samlokali-
sert	med	Distriktskontoret	til	El	og	IT	og	
Heismontørenes	 fagforening	 fra	 2019.	
Elektromontørenes	 fagforening	 vurde-
rer	og	å	bli	en	del	av	samlokaliseringen	
i	nærmeste	fremtid.	En	av	grunnene	for	
at	TBF	valgte	denne	løsningen	er	for	å	
kunne	 bygge	 opp	 et	 byggfagmiljø	 for	
medlemmer	 også	 på	 tvers	 av	 forbund.	
Hovedmålsetningen	 er	 å	 få	 til	 et	 sam-
arbeid	 med	 andre	 organisasjoner	 for	 å	
få	større	aktivitet	på	våre	byggeplasser.	
Styret	i	TBF	ønsker	dermed	å	bruke	de	
neste	5	årene	til	å	utvikle	dette	konsep-
tet	 og	 ønsker	 ikke	 samtaler	 om	 sam-
menslåing	med	andre	avdelinger	i	den-
ne	 perioden.	 Om	 TBF	 skulle	 forandre	
sin	innstilling	om	dette	vil	det	selvsagt	
formidles.	

Leder	av	Fellesforbundets	avdeling	601	
Tømrer	og	Byggfagforening	

Ken	Gordon	Solfjeld

Det	er	vel	og	bra	at	det	finnes	ordninger	som	sør-
ger	for	en	viss	fleksibilitet	for	arbeidstakeren,	slik	
at	han	kan	arbeide	 inn	enkelte	dager	eller	uker,	
for	eksempel	for	å	jakte	eller	feriere	med	familien,	
og	vi	ser	også	at	arbeidsgiveren	kan	ha	behov	for	
fleksibilitet	ved	 «arbeidstopper»	eller	andre	spe-
sielle	 situasjoner,	 men	 faktum	 er	 at	 denne	 ord-
ningen	har	utviklet	seg	slik	at	den	ikke	brukes	i	
unntakstilfeller,	men	er	blitt	en	generell	ordning.	
Jeg	tror	ikke	jeg	går	for	langt	når	jeg	sier	at	gjen-
nomsnittsberegning	snarere	er	regelen	enn	unn-
tak	i	byggebransjen,	i	hvert	fall	i	Oslo-området.

Den	 såkalte	 individuelle	 avtale	 adgangen	 er	 nå	
blitt	slik	at	denne	avtalen	nedfelles	direkte	 i	ar-
beidsavtalen,	ved	ansettelse.	Jeg	har	knapt	sett	
en	arbeidsavtale	de	siste	par	åra	som	ikke	inne-
holder	 et	 avsnitt	 om	 gjennomsnittsberegning.	
«Det	 inngås	 herved	 avtale	 om	 gjennomsnitts-	
beregning	av	arbeidstiden,»	står	det,	eller	«calcu-
lation	of	average	working	hours	is	hereby	agreed»	
og	så	følger	en	lang	rekke	bestemmelser	sakset	
direkte	 fra	arbeidsmiljøloven.	Så	godt	som	aldri	
noen	 arbeidsplan	 eller	 oversikt	 over	 når	 avspa-
seringsperiodene	 finner	 sted.	 Tror	 ikke	 vi	 snak-
ker	om	«forhandlinger	mellom	likeverdige	parter»	
her,	nei!	Og	dette	gjelder	utlendinger	så	vel	som	
nordmenn,	ansatte	i	bemanningsbyråer	og	i	pro-
duksjonsbedrifter.

Så	selv	om	mange	bygningsarbeidere	som	kom-
mer	 fra	 utlandet	 eller	 andre	 steder	 i	 Norge	 kan	
bruke	 gjennomsnittsberegning	 til	 å	 skaffe	 seg	
lengre	friperioder,	er	det	arbeidsgiverne	som	har	

de	største	fordelene	ved	dette	systemet.	For	det	
første	slipper	de	å	betale	overtidstillegg,	ved	av-
spasering	 betales	 det	 ikke	 for	 overtid.	 Dernest	
får	de	byggeplasser	med	lengre	driftstid.	Det	må	
være	 en	 kjempefordel	 å	 kunne	 drive	 en	 bygge-
plass	i	opptil	12,5	time	per	døgn	uten	å	måtte	be-
tale	et	øre	i	kompensasjon	for	dette.	Og	dessuten	
får	de	den	fleksibiliteten	arbeidsgiver	har	behov	
for.

Det	er	klart	at	folk	som	reiser	langveis	for	å	jobbe	
må	ha	ordninger	som	gjør	at	de	kan	ha	et	sosialt	
liv	på	hjemstedet	med	familie	og	venner.	Derfor	
er	det	mulig	å	avtale	rotasjons-	og	innarbeidings-
ordninger	som	12/9,	15/20	og	liknende.	Men	disse	
ordningene	er	forbeholdt	nettopp	dem	med	lang	
vei	 til	 hjemstedet,	 der	 det	 trengs	 «overnatting	
utenfor	 hjemmet».	 Slik	 skal	 det	 være.	 Hvis	 man	
benytte	seg	av	gjennomsnittsberegning,	gjelder	
ikke	 noen	 sånn	 beregning.	 Den	 kan	 gjelde	 alle,	
pendlere	og	fastboende.	Dermed	har	det	blitt	inn-
ført	en	ordning	som	i	praksis	er	en	rotasjonsord-
ning,	men	uten	at	arbeidsgiveren	behøver	å	be-
tale	for	reise,	kost	eller	losji.	Normalarbeidsdagen	
undergraves!

Hvordan	skal	vi	kjempe	mot	dette?	En	åpenbar	
kampsak	er	at	avtaleadgangen	til	gjennomsnitts-
beregning	 må	 forbeholdes	 «fagforeninger	 med	
innstillingsrett»,	 det	 vil	 si	 fagforbund	 med	 over	
10	000	medlemmer.	Loven	var	slik	fram	til	2015,	
da	den	ble	liberalisert.	Kanskje	bør	den	skjerpes	
ytterligere.	I	de	bedriftene	hvor	behovet	for	innar-
beidingsordninger	er	stort	på	begge	sider	er	det	
naturlig	 å	 inngå	 tariffavtale.	 Dermed	 kan	 man	
også	 inngå	 andre	 rotasjonsordninger	 som	 i	 Fel-
lesoverenskomstens	bilag	17	og	21.

Byggherrene	 kan	 også	 gripe	 tak	 i	 dette,	 slik	
Statsbygg	 har	 gjort.	 I	 sine	 seriøsitetsbestem-
melser	 slår	 Statsbygg	 nemlig	 fast	 at	 de	 kun	 vil	
gi	samtykke	til	gjennomsnittsberegning	«dersom	
arbeidsgiver	 dekker	 reisekostnader	 fra	 arbeids-
takers	reelle	hjemsted	og	sørger	for	kost	og	losji».	
Dette	 kan	 være	 til	 etterfølgelse	 for	 andre	 bygg-
herrer	og	bør	innføres	i	Oslomodellen	for	eksem-
pel.

Det er arbeidsgiverne 
som har de største 
fordelene ved dette 
systemet

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 
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Gledelige nyheter fra Oslo kommune: For tredje året på rad øker 
antallet til søkere til yrkesfag på videregående skole! Det er ingen 
dramatiske tall, men det er ingen tvil, med små museskritt går vi 
riktig vei. Som finansbyråd Robert Steen sier i en kommentar: Nå 
har vi stanset en bratt nedadgående trend som har vart i mange år!

Gjennom Yrkesveien får ungdomsskoleelevene 
prøvd seg på litt praktisk arbeid. Kanskje det har 
bidratt til at flere har fått smaken på yrkesfag?

Flere søker til yrkesfag!

Tekst:	Petter	Vellesen
Foto:	Johnny	Aaland

har	 hatt	 økning,	 Vg1	 elektro	 har	 samlet	 sett	 47	
flere	søkere,	mens	Vg1	teknikk	og	industriell	pro-
duksjon	 har	 økt	 med	 30.	 Dette	 høres	 muligens	
ikke	så	mye	ut,	men	pila	peker	i	hvert	fall	i	riktig	
retning	når	vi	husker	på	at	det	bare	var	81	søkere	
til	Vg1	byggteknikk	i	2015.

Når	det	gjelder	søkning	til	læreplass	har	det	også	
her	 vært	 en	 liten	 økning,	 alt	 i	 alt	 er	 det	 10	 flere	

søkere	innen	bygg-	og	anleggsfag	enn	i	fjor,	7	av	
disse	i	rørleggerfaget.	Det	negative	er	at	det	ikke	
er	noen	Vg2	for	malerfaget	i	Oslo,	og	dermed	hel-
ler	ingen	søkere	til	læreplass.

Slik fordeler søkningen til læreplass 
seg på de forskjellige fagene i bygg- 
og anleggsteknikk:

Oslo	trenger	langt	flere	fagarbeidere,	både	nå	og	
i	åra	framover,	enn	disse	søkertallene	kan	levere.	
Hovedstaden	 ligger	 også	 langt	 bak	 landsgjen-
nomsnittet.	Men	som	sagt	peker	trenden	entydig	
oppover,	og	det	er	nok	ingen	tvil	om	at	den	skyl-
des	bevisst	politikk	fra	byrådet.	Vi	vil	særlig	peke	
på	to	grep:	Innføring	av	«Yrkesveien»	som	strate-
gi	i	skolen,	nettopp	for	å	gjøre	yrkesfagene	attrak-
tive	og	etablering	av	«Oslomodellen	for	et	ansten-
dig	arbeidsliv»	 -	med	 lærlingklausul	og	krav	om	
faglærte	-	som	innkjøpsordning	ved	kommunale	
anskaffelser.	 Bygningsarbeideren	 har	 tidligere	
skrevet	utførlig	om	begge	ordningene.

Fag 2019 2018

Byggdrifterfaget 3 1

Betongfaget 6 1

Fjell- og bergverksfaget 1 

Malerfaget  5

Murerfaget 5 7

Rørleggerfaget 30 21

Steinfaget 2 

Tømrerfaget 31 30

Ventilasjon- og 
blikkenslagerfaget 4 3

Malerlinjen i Drammen ble som så mange andre steder lagt ned 
grunnet manglende søkere. Dette skjedde tilbake i 2011. Konse-
kvensene av dette var at plutselig så fant ingen av malerbedrif-
tene i Drammens området noen å rekruttere inn til sine bedrifter.

Malerlinjen tilbake i Drammen

Det	startet	med	en	klar	oppfordring	fra	MLF	om	
at	alle	laugene	skulle	opprette	en	«rekrutterings-
komite».	Minst	to	personer	i	hvert	fylke.	Der	kom-
mer	ildsjelene	Thomas	Iversen	og	Alexander	Mol-
vig	inn.	

Disse	 jobber	 til	 daglig	 i	 henholdsvis	 Jotun	 og	
Flügger,	 men	 de	 er	 utdannet	 malermestere	 og	
jobber	aktivt	med	laugsarbeidet	 i	Drammen.	De	
ønsket	begge	to	å	gjøre	en	innsats	for	å	revitali-
sere	malerfaget	i	vårt	område.

Dette	arbeidet	startet	opp	i	2017,	og	det	har	etter	
dette	vært	mye	jobb	med	å	være	på	yrkesmesser,	
videregående	skoler	osv.	for	å	prøve	å	vekke	inter-
esse	blant	ungdommen	som	skal	 inn	i	et	utdan-
nelsesløp.	Det	er	jo	ikke	bare	enkelt	å	konkurrere	

med	alle	som	«slåss»	om	de	samme	ungdomme-
ne.	 Men	 de	 har	 aldri	 gitt	 opp	 og	 til	 slutt	 så	 har	
innsatsen	gitt	uttelling.

Etter	å	ha	jobbet	opp	mot	politikere,	opplærings-
kontor	 og	 ikke	 minst	 mot	 de	 forskjellige	 maler-
bedriftene	i	området	ble	det	bestemt	at	det	skulle	
åpnes	en	malerlinje	-det	vil	si	at	det	korrekte	nav-
net	er	Linje	for	overflateteknikk	-	høsten	2018.	Det	
ble	til	slutt	14	som	søkte	seg	til	den	linjen.

Jeg	snakker	med	dem	på	kontoret	vårt	og	finner	
ut	at	disse	to	nok	er	over	gjennomsnittlig	opptatt	
av	 å	 rekruttere	 inn	 til	 malerbransjen.	 De	 ser	 og	
utfordringene	med	å	sørge	for	at	disse	ungdom-
mene	ikke	hopper	av	utdannelses	løpet	før	de	har	
fullført.	Ungdom	i	dag	må	behandles	ut	i	fra	hvor-
dan	ungdom	i	dag	faktisk	er.

Det	er	annerledes	i	dag	en	det	var	når	de	startet	
i	læra,	da	kunne	det	jo	gjerne	lyde:	hold	kjeft	og	
gjør	som	du	får	beskjed	om.	Det	er	ikke	nødven-
digvis	 sånn	 ungdom	 i	 dag	 bør	 behandles	 hvis	
man	ønsker	å	få	dem	til	å	fortsette	i	bransjen.

Tekst og foto:	Rune	Ask

Det	de	smertelig	fikk	erfare	var	at	«EIN MALAR 
KANKJE VARA EVIG VEIT DU; KAN ALDRIG 
VARA EVIG,»	 selv	 om	 en	 del	 byråkrater	 har	
trodd	dette	i	sin	enfoldighet.	Nedturen,	ikke	bare	
for	malerfaget	men	også	for	yrkesfagene	i	sin	hel-
het,	startet	med	reform	96,	og	har	vært	videreført	
av	 skiftende	 myndigheter	 frem	 til	 i	 dag.	 Dette	
fant	malerlauget	i	Drammen	ut	at	dette	måtte	de	
gjøre	noe	med.	

I	 rettferdighetens	navn	 får	vi	opplyse	om	at	det	
heter,	Buskerud	Maler	og	byggtapetserer	mester	
laug	(BMBL).

Mens	andelen	som	søkte	yrkesfaglig	Vg1	 i	Oslo	
i	fjor	var	på	25%	har	den	nå	steget	til	26,7%.	Det	
utgjør	220	flere	søkere	enn	i	fjor.	Vg1	byggteknikk	
hadde	i	fjor	119	søkere,	mens	det	tallet	har	økt	til	
153	i	år.	Alle	de	yrkesfaglige	studieprogrammene	
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Dette	er	jo	tips	til	arbeidsgivere	som	vil	ta	disse	
ungdommene	 inn	 i	sin	bedrift:	Ta	det	 litt	pent	 i	
starten,	 så	 vil	 sannsynligvis	 fl	ere	 ønske	 å	 fort-
sette.

Det	trengs	en	kontinuerlig	oppfølging,	 ikke	bare	
av	de	elevene	som	har	startet	utdanningsløpet.
Men	 jobben	 på	 yrkesmessene	 må	 fortsette,	 job-
ben	mot	bedriftene	må	fortsette.	Vi	kan	ikke	set-
te	oss	ned	og	puste	ut	og	tro	at	nå	kommer	ting	
til	å	gå	av	seg	selv.	Tvert	imot:	her	må	det	jobbes!	
Heldigvis	så	har	de	begge	en	velvillig	arbeidsgi-
ver	som	gir	de	mulighetene	til	å	jobbe	med	dette.	
Dette	vil	 jo	 selvfølgelig	også	komme	 leverandø-
rene	til	gode	også	på	sikt.

Dette	kan	beskrives	i	den	såkalte	opplæringsrin-
gen,	som	er	en	slags	mal	de	jobber	etter.

drift	etter	å	ha	vært	utplassert	i	praksis.	Det	er	vel	
også	et	ganske	godt	håp	om	at	alle	vil	 få	tilbud	
om	dette,	hvis	bedriftene	kjenner	sin	besøkelses-
tid.

Største	 utfordringen	 er	 kanskje	 at	 de	 må	 starte	
«jævlig	tidlig»	om	morran.

De	er	riktignok	vant	til	å	starte	på	skolen	0730	så	
det	er	jo	bare	en	halv	time	tidligere	når	man	skal	
på	jobb.	Men	«alikavæl	a	gitt».	Det	virket	som	alle	
hadde	lyst	til	å	få	seg	et	fagbrev,	det	var	 i	hvert	
fall	 ingen	 som	 gav	 uttrykk	 for	 det	 motsatte.	 En	
kjente	 til	 malerfaget	 gjennom	 en	 bestefar	 som	
hadde	 vært	 industrimaler,	 ellers	 så	 var	 det	 vel	
kanskje	innsatsen	til	Thomas	og	Alexander	som	
var	hovedårsaken	til	at	de	var	der.

Jeg	ønsket	alle	sammen	lykke	til	med	utdannel-
sen	og	sa	at	jeg	ville	kontakte	noen	av	dem	når	de	
var	kommet	ut	i	læra	for	å	høre	hvordan	de	trives	
som	malere.

Det	 ser	 ut	 som	 det	 er	 fortsatt	 er	 håp	 for	 maler-
bransjen	i	Drammen.	Så	får	vi	håpe	at	trenden	og	
snur	i	resten	av	landet	og.

Elevene ved linjen for overfl ateteknikk ved Åssiden 
videregående Skole.

Adecco blir ikke opplærings-
bedrift Vi	 er	 overbevist	 om	 at	 dette	 arbeidet	 vil	 under-

graves	ved	at	Adecco	blir	lærebedrift.	Det	vil	føre	
til	at	Adecco	kan	leie	ut	lærlinger	til	bedrifter	som	
ellers	ikke	tilfredsstiller	kravene	med	henblikk	på	
å	få	byggeoppdrag	for	kommunen.	På	den	måten	
vil	det	bli	færre	lærlinger,	ikke	fl	ere,	dersom	den-
ne	godkjenningen	går	gjennom.	Adecco	forsøker	
her	å	omgå	oslomodellens	intensjoner.

Det	er	mulig	at	det	kan	argumenteres	for	at	søk-
naden	 tilfredsstiller	 Yrkesopplæringsnemndas	
kriterier,	men	etter	vår	mening	er	dette	 i	 så	 fall	
bare	på	det	formelle	plan.	Bemanningsbransjens	
vesen	 og	 forretningside	 er	 jo	 å	 leie	 ut	 arbeids-
kraft	 på	 kortvarig	 basis	 til	 bedrifter	 som	 har	 et	
forbigående	behov	 for	denne	arbeidskrafta.	Pro-
duksjonen	foregår	i	innleiebedriften.	Vi	kan	ikke	
med	vår	beste	vilje	se	at	dette	kan	være	med	på	å	
skape	den	hverken	den	stabiliteten	eller	allsidig-
heten	som	trengs	for	å	skape	et	godt	opplærings-
miljø.	Tvert	i	mot:	Dersom	denne	søknaden	had-
de	 blitt	 godkjent	 ville	 Oslo	 kommune	 ikke	 bare	
undergrave	 lærlingeordningen	 og	 oslomodellen,	
de	 ville	 vært	 med	 på	 å	 legitimere	 bemannings-
bransjen	 og	 sidestille	 den	 med	 produksjonsbe-
drifter	når	det	gjelder	fagopplæring.

Vi	har	 i	de	siste	åra	opplevd	et	godt	samarbeid	
mellom	bygningsfagforeningene	på	tvers	av	for-
bundsgrensene.	 Vi	 kan	 godt	 kalle	 det	 en	 kam-
penhet,	 så	 ikke	 lenge	etter	FAGs	 innstilling	var	
kjent	tok	Oslo	Bygningsarbeiderforening,	Tømrer	
og	 Byggfagforeningen,	 Rørleggernes	 Fagfore-
ning,	 Heismontørenes	 Fagforening	 og	 Elektro-
montørenes	 forening	 Oslo	 og	 Akershus	 initiativ	
til	 en	 fanemarkering	 i	 forkant	 av	 Yrkesopplæ-
ringsnemndas	møte	25.	mars,	hvor	saken	skulle	
behandles.	Vi	opplevde	bred	støtte	fra	resten	av	
fagbevegelsen	og	alle	som	vil	ta	vare	på	den	nor-
ske	fagopplæringa.

Fagforeningene	 var	 ikke	 de	 eneste	 som	 hadde	
svingt	 på	 seg	 i	 denne	 saken.Allerede	 før	 jul	

hadde	 	 Byggmesterforbundet	 sendt	 et	 brev	 til	
kunnskapsdepartementet	med	spørsmål	om	det	
er	grunnlag	for	å	kunne	godkjenne	bemannings-
bedrifter	 som	 opplæringsbedrifter.	 Svaret	 kom	
som	bestilt,	et	par	uker	før	møtet	–	og	demonstra-
sjonen	–	og	konkluderte	med	å	gi	støtte	 til	vårt	
syn:	Det	er	«vanskelig	å	se	for	seg	at	en	beman-
ningsbedrift	 vil	 kunne	 oppfylle	 vilkårene	 for	 å	
bli	godkjent	som	lærebedrift	i	fag	hvor	bedriften	
ikke	har	egen	produksjon.»

Med	dette	hadde	 ikke	Adecco	noe	særlig	annet	
valg	enn	å	trekke	søknaden.	Aksjonen	vår	 førte	
altså	 til	seier	uten	at	vi	behøvde	å	gjennomføre	
den!	Men	historien	er	dessverre	ikke	slutt.	Depar-
tementet	mener	tydeligvis	at	det	er	en	god	ide	å	
slippe	 bemanningsbransjen	 løs	 på	 lærlingenme	
våre.	 I	 hvert	 fall	 vil	 de	 se	 på	 om	 «det	 kan	 være	
hensiktsmessig	 å	 utrede	 nærmere	 om	 slike	 be-
drifter	bør	kunne	godkjennes	som	lærebedrifter.»	
Den	 utredningen	 kan	 de	 spare	 seg!	 Ungdom-
mene	våre	fortjener	å	få	en	allsidig	fagopplæring	
på	en	bred	faglig	plattform,	med	et	fagmiljø	som	
gjør	de	til	de	beste	fagarbeiderne.	De	skal	ikke	å	
leies	ut	for	å	dekke	oppdragsgivernes	kortvarige	
behov.

Tekst:	Petter	Vellesen

Utgift	 til	 inntekts	 ervervelse	 er	 det	 jo	 noe	 som	
heter.

Vi	har	avtalt	et	møte	med	klassen,	og	treffer	dem	
i	klasserommet	på	Åssiden	videregående,	og	tar	
en	prat	med	dem.	Læreren	kan	opplyse	om	at	det	
hittil	er	5	stykker	som	er	lover	lærekontrakt	i	be-

En vellykket aksjon – uten å aksjonere!

Allerede	i	august	2018	søkte	bemanningsbyrået	
Adecco	om	å	få	bli	opplæringsbedrift	i	tømrer-	og	
betongfagene.	De	hadde	allerede	vært	 i	kontakt	
med	 Byggopp	 (opplæringskontoret),	 men	 hadde	
fått	nei	til	å	bli	medlem	der.	Etter	at	Oslo	kommu-
nes	avdeling	 for	 fagopplæring	 (FAG)	hadde	hatt	
møte	med	bedriften	ble	det	konstatert	at	søkna-
den	var	mangelfull,	først	og	fremst	fordi	det	ikke	
var	utarbeida	en	intern	plan	for	opplæringa.	Det	
kom	også	fram	at	søknaden	i	første	omgang	gjaldt	
tømrerfaget	og	bedriften	bestemte	seg	for	å	søke	
medlemsskap	i	Opplæringskontoret	for	tømrerfa-
get.	I	desember	blir	søknaden	avvist	også	her.

Men	 Adecco	 ga	 seg	 ikke	 med	 det!	 De	 opprett-
holdt	søknaden	om	å	bli	selvstendig	opplærings-
bedrift,	og	la	nok	samtidig	mer	arbeid	ned	i	selve	
søknaden,	 og	 i	 januar	 bestemte	 FAG	 seg	 for	 å	
innstille	 på	 at	 søknaden	 skal	 bli	 godkjent!	 Da	
reagerte	fagforeningene.	Ikke	vet	vi	hvorfor	FAG	
innstilte	på	søknaden,	men	vi	antar	at	de	så	seg	
blinde	på	formalitetene	og	ikke	vurderte	politik-
ken	 bak	 og	 virkningene	 et	 slikt	 vedtak	 ville	 få.	
Det	gjorde	fagforeningene	og	i	går	sterkt	imot	at	
Adecco	–	eller	noe	annet	bemanningsbyrå	-	blir	
godkjent	som	lærebedrift.

Det	 er	 mangel	 på	 lærlinger	 innenfor	 byggefa-
gene,	noe	som	ganske	fort	kan	utvikle	seg	til	et	
samfunnsproblem	ved	at	vi	ikke	vil	ha	nok	fagar-
beidere	til	å	utføre	byggeoppdragene.	Denne	ut-
viklingen	har	vært	kjent	lenge	og	blir	tatt	alvorlig	
av	 alle	 parter	 i	 arbeidslivet.	 Oslo	 kommune	 har	
også	innsett	dette	og	forsøker	å	motvirke	denne	
tendensen	 gjennom	 å	 innføre	 den	 såkalte	 oslo-
modellen	 for	 et	 seriøst	 arbeidsliv.	 Oslomodellen	
inneholder	som	kjent	sterke	føringer	for	bruk	av	
lærlinger	på	byggeplasser	for	Oslo	kommune.

MARKERING:
NEI TIL BEMANNINGSBYRÅ

SOM OPPLÆRINGSBEDRIFT
Bemanningsbyrået Adecco har søkt om å bli opplæringsbedrift i tømrerfaget. Hvis en slik søknad innvilges, vil det åpne for at andre bemanningsbyråer også kan drive fagopplæring. Det vil vi på det sterkeste advare mot!
Bli med på fanemarkering før møtet i Yrkesopplæringsnemda. Slå ring om den norske fagopplæringa – hold bemanningsbransjen borte fra våre lærlinger.
Stikkordene for bemanningsbransjen er kortvarighet og uforutsigbarhet. Under slike forhold er det umulig å dyrke fram fagarbeidere.
Ungdommene våre fortjener å få en allsidig fagopplæring på en bred faglig plattform, med et fagmiljø som gjør de til de beste fagarbeiderne. De skal ikke å leies ut for å dekke oppdragsgivernes kortvarige behov. Med denne søknaden forsøker Adecco å omgå oslomodellens intensjoner om flere lærlinger.

Appeller: 
• Jonas Bals, LO
• Jan Olav Andersen, EL og It-forbundet• Per Skau, Fellesforbundet• Asbjørn Frydenlund, Bygningsarbeidernes Ungdomsgruppe

Møt opp på fanemarkering før møtet i Yrkesopplæringsnemda
25. mars kl 08:30 - Grensesvingen 6, Helsfyr

Arrangører: Tømrer og Byggfagforeningen, Oslo Bygningsarbeiderforening, Rørleggernes 
Fagforening, Heismontørenes Fagforening, Elektromontørenes forening Oslo og Akershus
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Hvis	 man	 må	 si	 opp	 på	 grunn	 av	 innskrenk-
ninger	 eller	 mangel	 på	 arbeid	 gjelder	 stort	 sett	
samme	regler	i	Sverige	som	her	til	lands:	man	må	
følge	ansienniteten	og	det	må	betales	lønn	i	opp-
sigelsestida.	 	Men	det	gjelder	bare	dersom	man	
sies	helt	opp	fra	sin	stilling.	Det	lure	trickset	sven-
skene	har	funnet	på	er	at	man	kan	høvle	ned	stil-
lingsprosenten	din,	slik	at	fl	ere	får	redusert	time-
antallet	 i	 uka	 og	 ingen	 blir	 oppsagt.	 Lønna	 blir	
selvsagt	redusert	tilsvarende.

Fagforeningene	mener	at	en	slik	praksis	 i	virke-
ligheten	er	en	endringsoppsigelse	og	at	de	ansat-
te	i	realiteten	sies	opp	for	deretter	å	tas	inn	igjen	
med	færre	timer	og	mindre	lønn.	Arbeidsgiverne	
hevder	 at	 dette	 dreier	 seg	 om	 omplasseringer,	

I Sverige er striden om stillingsvernet blitt en het potet. Et av 
stridstemaene er adgangen til såkalt høvling – eller hyvling på 
svensk. Og da snakker vi ikke om noe som foregår innenfor byg-
geindustrien eller på  trevarefafabrikkene, men om en måte sven-
ske arbeidsgivere skjærer ned på – uten å måtte følge ansienni-
tetsreglene. 

            Strid om 
 høvling

–	 Det	 handler	 blant	 annet	 om	 at	 arbeidskraft	
innen	disse	områdene	jobber	under	noe	som	kan	
minne	 om	 slavelignende	 forhold,	 sier	 Pia	 Berg-
mann	som	er	ekspert	på	økonomisk	kriminalitet.

Mer	enn	80	prosent	av	Skatteverkets	forbyggen-
de	arbeide	rettes	inn	mot	byggebransjen,	der	det	
anslås	å	være	et	potensiale	på	10	milliarder	sven-
ske	skattekroner.

Kilde:	Breakit.se

selv	om	arbeidsoppgavene	blir	de	samme.	I	2016	
ble	en	slik	sak	ble	ført	for	arbeidsretten	etter	at	en	
Coop-butikk	i	Ørebro	hadde	gjennomført	høvlin-
ger.	Arbeidsgiverne	fi	kk	medhold	og	arbeidsret-
ten	slo	fast	at	Coop	var	i	sin	fulle	rett	til	å	gjøre	
dette.

Etter	dommen	har	fenomenet	bredt	om	seg.	Han-
dels	–	det	svenske	søsterforbundet	til	Handel	og	
Kontor	–	sier	at	de	har	hatt	mer	enn	500	forhand-
linger	 om	 høvling	 etter	 at	 dommen	 falt.	 Fagbe-
vegelsen	har	gjort	saken	til	et	politisk	spørsmål	
og	håper	på	lovendringer	i	LAS	(Lag	om	antställ-
ningsskydd)	som	skal	stoppe	hyvling,	eller	 i	det	
minste	øke	tryggheten	for	de	som	blir	utsatt	for	
det.	Før	valget	sa	Socialdemokratene	og	Miljöpar-
tiet	at	de	ville	stoppe	uvesenet.	Men	i	 januarfor-
liket	 fi	kk	 liberalismen	 fullt	 gjennomslag	 og	 det	
ligger	an	til	«oppmykning»	av	LAS.

Kilde:	Arbetet.se

–	Mer	enn	en	million	utstasjonerte	arbeidere	blir	
utnyttet	hvert	år,	og	Slovakia	hjelper	til	med	det	
gjennom	det	systemet	de	har	laget,	sier	Dietmar	
Schäfers,	president	 i	EFBWW.		–	Virksomhetene	
sparer	lett	omkring	500	Euro	i	måneden,	og	den	
rabatten	gir	dem	en	klar	økonomisk	konkurran-
sefordel	slik	at	de	kan	tilby	sine	tjenester	billigere	
i	utlandet	enn	i	sitt	hjemland.

Antallet	utstasjonerte	arbeidere	fra	Slovakia	har	
steget	eksplosivt,	fra	om	lag	25	000	i	2010	til	mer	
enn	 164	 000	 i	 2016.	 De	 sendes	 for	 det	 meste	 til	
Tyskland,	Østerrike	og	Belgia.	I	tillegg	har	landet	
blitt	en	slags	inngangsport	for	billig	arbeidskraft	
til	EU	for	arbeidere	fra	Bosnia-Herzegovina,	Ser-
bia,	Nordmakedonia	og	Albania,	hevder	 forbun-
det.

Kilde:	eufagligt.dk

Den europeiske bygge og trar-
beiderunionen (EFBWW) har 
sendt en formell klage til både 
EUs konkurransekommissær, 
Vestager, og til kommisæren for 
det indre marked, Bienkowska. 
De mener at Slovakia gir stats-
støtte til bedrifter som utstasjo-
nerer arbeidere i andre EU-land 
gjennom at bedriftene får klek-
kelig «rabatt» på sosiale bidrag 
som andre slovakiske bedrifter 
må betale.

Staten 
sponser 
sosial 
dumping

Tekst:	Petter	Vellesen

Tekst:	Petter	Vellesen
Foto:	Tine

            Skatteverket   
 gransker bygg

Skatteverket i Sverige har pekt ut sine satsningsområder for 2019. 
De vil ofre ekstra oppmerksomhet på infl uencers, gaming, krypto-
valuta og e-handel, men i tillegg til disse «nye» aktørene vil de 
fortsatt prioritere arbeidet innen sektorer som restaurant, bilverk-
steder, skjønnhetsbransjen og – ikke overraskende – byggesek-
toren.

I N T E R NA S J O NA LT
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I	forrige	nummer	av	Bygningsarbeideren	skrev	vi	
om	de	sveitsiske	bygningsarbeidernes	kamp	mot	
lønnsdumping	 og	 heving	 av	 pensjonsalderen.	
Kampen	er	kronet	med	seier!	Fra	1.	januar	er	det	
på	 plass	 en	 ny	 landsomfattende	 overenskomst	
hvor	 pensjonsalder	 på	 60	 år	 er	 sikra	 og	 med	 et	
anstendig	 lønnstillegg.	 Forbundet	 Unia	 er	 klok-
keklare:	 Trykket	 fra	 18	 000	 bygningsarbeidere	
som	demonstrerte	i	Zürich	og	mer	enn	15	000	som	
streiket	over	hele	landet	førte	fram.	Dette	var	et	
avgjørende	 signal	 langt	 ut	 over	 byggebransjen:	
Det	lønner	seg	å	stå	sammen	–	uniti	siamo	forti!

(unia.ch)

Seier for 
bygningsarbeiderne!

Ikke et øre utbetalt fra 
narrefond

Tekst:	Petter	Vellesen

øre	til	en	eneste	underbetalt	utenlandsk	arbeider.	
Det	 fremgår	 av	 årsrapporten	 fra	 fondet.	 I	 følge	
Carsten	 Bansholm	 Hansen	 i	 Byggefagenes	 Sam-
virke	er	en	av	grunnene	til	dette	at	det	er	så	mange	
krav	til	bevisbyrden	at	det	nesten	er	umulig	å	frem-
me	et	krav	overfor	fondet.	-Denne	ordningen	er	en	
konstruksjon	hvor	ansvaret	forsvinner	fullstendig.	
Hvis	et	fi	rma	har	jukset	for	en	mllion,	kan	vi	kan-
skje	 få	 en	 arbeider	 til	 å	 stå	 fram	 med	 et	 krav	 på	
15	000.	Firmaet	stikker	 fortsatt	av	med	resten	av	
millionen,	og	hele	ideen	med	kjedeansvar	forsvin-
ner,	sier	Bansholm	Hansen.

Byggefagenes	Samvirke	har	beskrevet	fondet	som	
et	 «desperat	 forsøk	 på	 å	 unngå	 kjedeansvar»,	 og	
det	ser	det	ut	som	om	de	har	fått	rett	i.	–	Dette	er	
galimatias,	 sier	 Carsten	 B.	 Hansen.	 –	 Fondet	 må	
nedlegges,	og	så	må	vi	få	et	reellt	kjedeansvar!

Kilder:	eu.fagligt.dk,	bygsam.dk

I 2014 var det et stort press på regjeringen fra grunnplanet i 
dansk fagbevegelse for å  innføre såkalt kjedeansvar, omtrent til-
svarende vårt solidaransvar, som et middel mot sosial dumping. 
Men i stedet for at det ble vedtatt et reellt kjedeansvar for alle og 
i alle ledd i kjeden ble det satt i gang en stor unnamanøver. En 
«mørk natt» - som Byggefagenes Samvirke i København kaller det 
– i 2014 pønsket Dansk Industri og CO Industri (de industrian-
sattes kartell) ut en plan som gikk ut på at kjedeansvaret skulle 
løses ved at utenlandske arbeidere som var lurt på lønna skulle 
få sitt tilgodehavende dekket fra et eget fond. 

I N T E R NA S J O NA LT

Dette	fondet	ble	vedtatt	opprettet	i	2016,	etter	av-
tale	med	LO	og	de	danske	arbeidsgiverne,	og	det	
fi	nansieres	ved	innbetalinger	fra	bedriftene.	Alle-
rede	 den	 gang	 protesterte	 bygningsarbeiderne.	

–	Dette	er	som	et	plaster	på	et	åpent	sår	som	må	
sys,	 sa	 lederen	 for	 Silladsarbejdernes	 Klub,	 John	
Ekebjærg-Jakobsen.	–	Hvis	man	nøyer	seg	med	et	
plaster,	vil	pasienten	blø	videre.

Etter	 halvannet	 års	 virksomhet	 har	 det	 blitt	 inn-
betalt	omtrent	50	millioner	danske	kroner	til	dette	
fondet,	men	så	langt	har	det	ikke	blitt	utbetalt	et	
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NATO	70	år:																																																				
NORGE – ET AV USA’s 
BONDEOFFER 
Tekst:	Harald	Berntsen

– For et lite land har det alltid vært risikabelt 
å alliere seg med en stormakt. 

Påstanden	 kommer	 fra	 en	 av	 norsk	 fi	losofi	s	
«grand	 old	 men»,	 pensjonert	 professor	 Jon	 Hel-
lesnes.	Han	fremmer	den	i	ei	nylig	utgitt	bok	på	
Det	 norske	 Samlaget,	 med	 tittelen	 «NATO-kom-
plekset.	Om	militærpolitikk,	atomvåpen	og	norsk	
USA-servilitet».	

Hellesnes	 gjør	 ikke	 krav	 på	 å	 være	 første	 ute	
med	påstanden.	Han	kan	vise	til	at	alt	grekeren	
Tukydid	(470	–	401	f.	Kr.),	i	storverket	sitt	om	Pelo-
ponnes-krigen,	var	klar	over	den	faren	småstater	

utsatte	seg	for	ved	å	gå	inn	i	«asymmetriske»	al-
lianser.	Hellesnes	minner	om	at	det	var	sjansen	
for	å	bli	dratt	inn	i	uvedkommende	kriger	i	fjerne	
land	som	den	opposisjonelle	Olav	Oksvik	i	Arbei-
derpartiets	 stortingsgruppe	 brukte	 som	 viktig	
argument	 da	 han	 gikk	 imot	 norsk	 medlemskap	
i	NATO	i	1949.	

Hellesnes	kan	også	minne	om	at	den	fremste	for-
svareren	av	småstatenes	uavhengighet	 i	Høyre,	
C.	J.	Hambro,	sto	på	at	små	land	som	allierte	seg	
med	stormakter,	måtte	ha	kloke	politiske	ledere	
med	en	«mistenksom	aktpågivenhet	også	overfor	
våre	allierte».	Altså	ledere	med	en	helt	annen	sjøl-
stendig	integritet	enn	den	spyttslikkende	norske	
serviliteten	overfor	USA	som	nådde	et	 foreløpig	
høydepunkt	 da	 statsminister	 Jens	 Stoltenberg	
kvalifi	serte	seg	for	stillinga	som	generalsekretær	

i	NATO	med	å	få	alle	på	Stortinget,	inkludert	SV,	
med	på	å	bombe	og	dermed	yte	sin	skjerv	 til	å	
smadre	 staten	 Libya,	 på	 norsk	 hypermoderne	
digitalisert	måte,	pr.	mobiltelefon.

Hellesnes	kan	i	tillegg	vise	til	at	USA	har	vært	og	
er	bevisst	den	fordelen	som	De	forente	stater	har	
av	 å	 alliere	 seg	 med	 småstater	 som	 Norge:	 De	
kan	 bruke	 småstatene	 til	 å	 holde	 seg	 sjøl	 langt	
unna	 krigshandlinger	 ved	 å	 gjøre	 dem	 til	 mili-
tære	trusler	mot	fi	enden	og	dermed	til	slagmark,	
for	 sjøl	 å	 slippe	 unna	 og	 kunne	 slå	 til	 på	 andre	
kanter.		Hellesnes	siterer	her	den	avdøde,	tidlige-
re	rådgiveren	for	USAs	president	med	det	polske	
navnet	 Zbigniew	 Brzezinski,	 som	 i	 boka	 si	 The	
Grand	Chessboard	sier:	«Den	brutale	sannheten	
er	 at	 Vest-Europa,	 og	 i	 stigande	 grad	 Sentral-
Europa,	 i	 det	 store	 og	 heile	 er	 og	 blir	 et	 ameri-
kansk	 protektorat,	 med	 allierte	 statar	 som	 lik-
nar	på	tidligere	vasallstatar	og	skattland.»	Disse	
vasallstatene	 må	 bare	 godta	 det	 som	 føydal-
herren	fi	nner	på,	ikke	minst	å	spille	bonden	som	
kan	 ofres	 på	 sjakkbrettet	 for	 å	 avlede	 oppmerk-
somheten.	

Det	 er	 denne	 rolla,	 som	 avledende	 bondeoffer	
for	 russisk	 atomangrep,	 som	 USA	 de	 siste	 åra	 i	
økende	grad	har	tildelt	et	takkende	og	bukkende	
Norge	–	med	i	praksis	å	okkupere	landet	med	et	
økende	antall	marinesoldater	med	tilknytting	til	
forhåndslager	av	militært	utstyr	på	Værnes	og	 i	
Troms,	base	for	kampfl	y	på	Rygge	og	utbygging	
av	Ørlandet	og	Andøyas	som	stasjoner	for	kamp-	
og	overvåkingsfl	y.	Videre	med	bruk	av	radaren	i	
Vardø	og	avlyttingsstasjonen	av	satellittkommu-
nikasjon	 ved	 Hønefoss	 til	 å	 overvåke	 Russland,	
den	 fortidde	 tilknyttinga	av	det	nye	sivile	satel-
littbaserte	 kommunikasjonssystemet	 i	 Nord-
Norge	til	USAs	atomubåter	 i	norske	farvann,	og	
NATO-øvelsen	 Trident	 Juncture	 sist	 vinter.	 Alt	
dette	knytter	Norge	til	den	amerikanske	atomvå-
penstrategien	som	tar	sikte	på	å	vinne	en	atom-
krig	 ved	 å	 slå	 til	 med	 atomvåpen	 først,	 og	 gjør	
Norge	 til	 et	 førstemål	 for	 russisk	 atomraketter,	
eller	til	ostebiten	i	rottefella	(som	Hellesnes	også	
kaller	det).		

En	leser	kan	føye	til	at	Norges	innmelding	i	NATO	
i	1949	dels	var	basert	på	en	reelt	følt,	om	ikke	ra-

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

Ingen vet hvor gammel denne fanen er eller hvor 
den kommer fra, men den har nok vært brukt i en 
demonstrasjon på begynnelsen av forrige århundre. 
I dag oppbevares den i Arbeiderbevegelsens Arkiv.
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sjonelt	begrunna	frykt	blant	ledende	norske	poli-
tikere	for	et	sovjetrussisk	angrep	i	den	kalde	kri-
gen	som	var	under	full	utvikling.	Denne	redselen	
blei	i	neste	omgang	brukt	til	å	legitimere	at	Norge	
ukritisk	måtte	godta	og	forsvare	alt	USA	som	do-
minerende	stormakt	og	verdenspoliti	foretok	seg,	
ellers	 ville	 ikke	 USA	 tre	 støttende	 til	 om	 Norge	
blei	utsatt	for	angrep.	Men	denne	logringa	var	all-
tid	 unødvendig.	 Norges	 strategisk	 viktige	 belig-
genhet	ved	den	russiske	marinens	eneste	direkte	
adgang	til	Atlanterhavet	har	fra	første	stund	gjort	
det	avgjørende	viktig	for	USA	sjøl	å	ha	Norge	med	
i	NATO	og	«forsvare»	landet	militært.

Etter	 at	 Sovjetunionen	 og	 østblokka	 brøyt	 sam-
men	omkring	1990,	mista	NATO	sin	opprinnelige	
begrunnelse	 som	 en	 atlantisk	 forsvarsallianse	
mot	det	russiske	imperiet.	Men	alliansen	blei	ikke	
nedlagt	av	den	grunn.	I	stedet	blei	den	utvida	til	
«nye»	NATO,	med	flere	og	flere	medlemsland	også	
i	Øst-Europa,	land	som	de	vestlige	lederne	hadde	
lova	Gorbatsjov	ikke	å	trekke	inn	i	ei	innringning	
av	 Russland.	 «Nye»	 NATO	 fikk	 også,	 som	 repre-
sentant	for	«verdenssamfunnet»,	den	nye	oppga-
ven	å	forsvare	USAs	og	andre	NATO-lands	økono-
miske	og	sikkerhetspolitiske	interesser	over	alt	i	
verden	der	de	var	trua,	også	ved	å	komme	trus-
lene	i	forkjøp	ved	hjelp	av	militære	intervensjoner.	

Det	 var	 mildt	 sagt	 ikke	 bare	 ut	 fra	 servilitet	 at	
Olje-Norge,	med	det	overakkumulerte	«pensjons-
fondet»	 og	 et	 økende	 økonomisk	 engasjement	
over	hele	verden,	 takka	 ja	 takk	 til	å	være	med	 i	
«nye»	NATO	og	dermed	omgjøre	det	norske	«for-
svaret»	fra	et	invasjonsforsvar	basert	på	allmenn	
verneplikt	til	en	styrke	av	profesjonelle	leiesolda-
ter	beregna	på	 inngrep	sammen	med	USA	over	
hele	verden	der	de	felles	 imperialistiske	 interes-
sene	 var	 i	 fare,	 etter	 2001	 kamuflert	 som	 «krig»	
mot	 en	 terror	 som	 USA	 sjøl	 hadde	 finansiert	 og	
inspirert	til.		

Samtidig	er	det	for	mange	tiår	sia	slutt	på	den	ka-
pitalistiske	økonomiens	blomstring	på	grunnlag	
av	 gjenreisinga	 etter	 den	 andre	 verdenskrigen.		
Kapitalismen	 er	 inne	 i	 ei	 ny	 permanent	 økono-
misk	krise	som	gjør	det	mer	og	mer	påtvingende	
å	basere	den	på	rustningsindustri	og	på	forbere-
delser	 til	krig,	også	 for	å	dempe	et	økende	sosi-
alt	opprør	med	nasjonalistisk	propaganda.	Også	
denne	sida	av	utviklinga	har	Norge	vært	en	viktig	
del	av	med	sin	lukrative,	høyst	avanserte	våpen-
produksjon,	og	med	nok	av	oljepenger	til	å	kjøpe	
inn	nye	kampfly	fra	USA.		

Vi	 lever	 med	 andre	 ord	 i	 ei	 ny	 førkrigstid	 der		
Norge	mer	og	mer	blir	en	direkte	okkupert	fram-

skutt	base	for	USAs	strategi	og	dermed	førstemål	
for	russiske	atomraketter.	Handelskrigen	og	riva-
liseringa	om	strategiske	posisjoner	er	alt	i	gang.	
I	 den	 økende	 motsetninga	 mellom	 de	 store	 im-
perialistiske	 landa	 i	 Vest-Europa	 med	 Tyskland	
i	spissen	og	USA	på	den	andre	sida,	foruten	mel-
lom	 USA	 og	 Kina/Russland	 på	 den	 andre,	 har	
Norge	 mer	 og	 mer	 tydelig,	 i	 samsvar	 med	 sine	
egne	imperialistiske	interesser,	valgt	å	alliere	seg	
med	USA.	

Det	er	synd	å	si,	men	det	som	glimrer	med	sitt	fra-
vær	 i	denne	situasjonen,	er	arbeidernes	 interna-
sjonale	samhold	over	landegrensene	om	å	stanse	
utviklinga	 mot	 en	 ødeleggende	 imperialistisk	
innbyrdeskrig,	 ved	 å	 gjenreise	 parolen	 om	 ikke	
å	bevilge	ett	øre	til	militærbudsjetta	og	svare	på	
krigsforberedelsene	med	kamp	for	et	anna	sam-
funn.		

Hvem	andre	enn	den	internasjonale	arbeiderklas-
sen	kan	stanse	utviklinga	mot	det	barbariet	som	
USA	og	NATO	under	ledelse	av	generalsekretær	
Stoltenberg	er	på	vei	imot,	og	som	Hellesnes	gir	
en	velskreven,	velinformert,	 skarp	og	svært	vik-
tig	kritikk	av,	 i	et	Norge	der	skjebnesvangre	sik-
kerhetspolitiske	avgjørelser	er	blitt	et	 ikke-tema	
for	nesten	alle?					

Meningsytring:

Trussel mot faste 
ansettelser 
Utsetting av arbeid eller innleie fra Bemanningsbransjen 
Undertegnede	 har	 i	 flere	 år	 hevdet	 at	 trusselen	
mot	faste	ansettelser	og	gode	lønns-	og	arbeids-
vilkår	er	større	ved	utsetting	av	tømrerarbeid	enn	
innleie	fra	bemanningsbransjen.	

Det	paradoksale	er	at	 resultatet	av	den	kampen	
vi	har	vært	med	på	mot	bemanningsbransjen	har	
ført	til	at	det	å	være	ansatt	i	et	bemanningsbyrå	
har	blitt	 ryddigere	enn	å	være	ansatt	 i	de	fleste	
av	de	bedriftene	som	opererer	i	utsettingsregime	
på	 tømrerarbeidet.	 Hvis	 jeg	 søkte	 jobb	 i	 dette	
markedet	og	ikke	hadde	mulighet	til	å	få	jobb	hos	
hovedentreprenøren	ville	valget	av	et	av	beman-
ningsbyråene	med	tariffavtale	vært	det	beste	al-
ternativet	for	å	selge	min	arbeidskraft	til	best	mu-
lig	pris.	Vi	i	fagbevegelsens	kan	slå	oss	på	brystet	
med	at	vi	har	fått	gjennom	likebehandling,	lønn	
mellom	 oppdrag	 og	 kravet	 om	 landsomfattende	
tariffavtale	 for	å	bruke	 innleie.	Skal	vi	da	bruke	
krefter	på	å	kjempe	for	å	forby	bemanningsbran-
sjen	ved	neste	korsvei?	

Min	 tolkning	 av	 Fellesoverenskomstens	 (FOB)	
§	1-2	og	bilag	14	så	har	man	i	teorien	like	sterke	
føringer	ved	 innleie	og	utsetting	av	arbeid.	Min	
påstand	er	at	dette	ikke	blir	brukt	slik	det	er	for-
utsatt	ved	forhandlinger	mellom	bedrift	og	tillits-
valgte.	

Dersom	våre	arbeidskollegaer	i	bemanningsbran-
sjen	ikke	ansettes	hos	hovedentreprenøren	er	det	
mulig	 for	 de	 tillitsvalgte	 å	 kreve	 at	 de	 leies	 inn	
i	tømrerlagene	med	klausul	at	de	skal	ansettes?	
Jeg	mener	at	jfr.	FOB	§	1-2	så	er	dette	mulig	og	jeg	
hevder	at	det	er	bedre	fremfor	at	tømrerarbeidet	
settes	bort.	Det	er	noen	bedrifter	som	praktiserer	
dette	og	vi	har	eksempler	på	at	tømrere	har	blitt	
ansatt	 hos	 hovedentreprenøren	 etter	 å	 ha	 kom-

met	 via	 bemanningsbransjen.	 Her	 mener	 jeg	 at	
de	tillitsvalgte	kan	og	bør	kreve	at	det	 leies	 inn	
fremfor	at	det	settes	bort.	

Noen	 eksempler	 på	 fordeler	 ved	 innleie	 fremfor	
utsetting:	 Bedre	 lønn	 jfr.	 FOB	 Bilag	 14	 om	 like-
behandling.	 (Snitt	 på	 tømrerarbeid	 ved	 akkord	
i	vårt	område	var	348,-	pr	time	i	2018).	De	fleste	
bedriftene	som	opererer	som	UE	på	tømmer	har	
allmenngjort	minstelønn.	Det	er	enklere	å	få	kon-
takt	og	større	sjanse	for	å	få	dem	med	i	fagfore-
ningen.	 Bedre	 kontroll	 ved	 streik	 i	 tariffoppgjør	
og	større	mulighet	for	å	bli	ansatt	hos	tariffbedrif-
ten.	

Vår	 kamp	 mot	 bemanningsbransjen	 har	 ført	 til	
lønn	 mellom	 oppdrag,	 innleie	 kun	 til	 bedrifter	
med	 landsomfattende	 tariffavtale	 og	 at	 Adecco	
har	 trukket	 søknad	 om	 godkjent	 opplæringsbe-
drift	for	lærlinger	på	tømmer.	

Avslutningsvis	vil	jeg	påpeke	at	på	tross	av	at	jeg	
ikke	er	eller	har	vært	 tilhenger	av	bemannings-
bransjen	så	er	jeg	ikke	for	et	forbud	på	nåværen-
de	tidspunkt.	Kampen	mot	bemanningsbransjen	
bør	dreie	seg	om	å	samordne	kreftene	for	å	slå	til-
bake	offensiven	med	nedsettelse	av	stillingspro-
sentene	 for	 å	 forsøke	 å	 omgå	 regelen	 med	 lønn	
mellom	oppdrag.	

«Kampen for ordnede lønns og arbeidsvilkår 
vil vi aldri gi oss med og sammen skal vi 
forene våre krefter til full seier»	
(gammelt	tømrerord)	

Hilsen	Ken	Solfjeld
Leder	av	Tømrer-	og	Byggfagforeningen

1. maifrokost

Vi  inviterer 
til felles 1. maifrokost 
for alle medlemmer 
av Fellesforbundets 

Oslo-avdelinger 

Arrangeres i Folkets Hus, 
Oslo, Sal A

Frokostoppstart er kl. 09.30 og 
varer utover formiddagen.

Tale for dagen ved 
Kjartan Fløgstad.

Musikk ved 
Tove Bøygard.

Arrangementet 
på Youngstorget 

begynner kl 11.40.

Delta lokalt dersom du ikke 
er i Oslo på 1. maidagen



Under några vårveckor slog Gösta och jag

bevisligen i ca 40.000 spik

vi klädde en byggnad med träpanel

om kvällarna kändes dagstidningens blad

tunga som tryckplåtar

och Gösta fick en tandgnisslande värk i alla leder

enligt planeringskontoret skulle spikarna tydligen

hoppat in av sig själva

plötsligt skulle bara spikskallarna finnas där 

i långa raka radar

när byggnaden var till hälften klädd

sade man

nu skulle ni varit klara

Bernt-Olov	Andersson
Fra	”Mellan	hammarslag	och	bandbyte”,	1978

40.000 spik




