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Slå ring om normalarbeidsdagen

Normalarbeidsdagen er i ferd med å forsvinne på 
byggeplassene i Oslo. Alle har sett hvordan kra-
nene svinger på lørdagene og hørt lyden fra verk-
tøy og maskiner langt utover kveldene. Det hører 
vel til sjeldenhetene at en byggeplass stenger i 
fi retida.

Det er adgangen til å gjennomsnittsberegne ar-
beidstida etter arbeidsmiljøloven som gjør dette 
mulig. Lovens § 10-5 åpner for at man skal kunne 
arbeide opp til 54 timer i uka, dersom man avspa-
serer de overskytende timene i løpet av en åtte-
ukersperiode. Det fi nnes andre måter å ordne seg 
med arbeidsrotasjoner på hvor man kan bruke 
tariffavtalene til å gjøre dette på en lovlig måte, 
men det ser ut som om det er gjennomsnitts-
beregning som har etablert seg som den domine-
rende ordningen.

Det er ikke vanskelig å forstå at arbeidsfolk som 
jobber langt hjemmefra har behov for ordninger 
som gjør at de kan være mye sammen med fami-
lien. Vi unner arbeidskamerater både fra inn- og 
utland å kunne innrette seg sånn at de kan reise 
hjem med jevne mellomrom, men nå er det fak-
tisk slik at gjennomsnittsberegning av arbeids-
tida ser ut til å ha blitt regelen snarere enn unn-
taket. Arbeidsavtalene har formuleringer som at 
«avtale om gjennomsnittsberegning er herved 
inngått», uten at den normale arbeidstida en 
gang er angitt. Rotasjonsordningene i overens-
komsten forutsetter «nattopphold utenfor hjem-
met» og krever at reise-, kost- og losji blir dekket. 
Arbeidsmiljøloven krever ikke noe slikt, og man 
kan altså bruke gjennomsnittsberegning og få 
opptil 54 timers driftstid på byggeplassene uten 
å betale ett øre i kompensasjon.

Bedrifter som bruker gjennomsnittsberegning 
på denne måten har altså et enormt konkurranse-
fortrinn. Mange opplever også at gjennomsnitts-
beregning blir brukt som en slags «timekonto», 
hvor arbeiderne blir pressa til å ta ut merarbeids-
timene i avspassering i perioder det er lite å gjøre 
eller at det passer bra for arbeidsgiverne på an-
dre måter. Dette har selvsagt ikke noe med fl ek-
sibilitet å gjøre, men er en metode for å unngå å 
betale overtidstillegget.

Den overdrevne og vanvittige bruken av gjen-
nomsnittsberegning som vi ser i dag fører altså 
til en uthuling av normalarbeidsdagen, den er 
konkurransevridende og det er ikke særlig tvil 
om at så lange arbeidsdager i lengden er hel-
senedbrytende. Derfor er det viktig for oss å få 
kontroll over arbeidstida og begrense bruken av 
gjennomsnittsberegning. Det er nettopp levert et 
forslag til Stortinget som tar til orde for at bare 
tillitsvalgte i fagforeninger med innstillings-
rett skal kunne inngå avtale om gjennomsnitts-
beregning. Det er fornuftig. Dagens ordning kre-
ver også avtale med tillitsvalgte, men dette kan 
være «hvem som helst». Skal de tillitsvalgte kun-
ne føre en restriktiv praksis må det være lands-
omfattende tariffavtale.

Statsbygg setter krav om at dersom gjennom-
snittsberegning skal brukes som arbeidstidsord-
ning på deres byggeplasser skal det dreie seg 
om pendlere som får kompensert for kost, losji og 
reise fra sitt reelle hjemsted. Det tiltaket støtter 
vi også og håper at Statsbygg kan håndheve det. 

Til høsten er det landsmøte i Fellesforbundet. Nå 
må vi være våkne og sende inn forslag som kan 
begrense bruken av usunne arbeidstidsordnin-
ger og støtter opp under normalarbeidsdagen! 

Vi ønsker alle våre 
medlemmer God Jul!

Petter Vellesen, 
leder Oslo Bygnings-
arbeiderforening

Av Petter Vellesen, 
leder Oslo Bygnings-
arbeiderforening

Bygnings-
ferien 
avtalt

Fellesforbundet og Bygge-
næringens Landsforening (BNL) 
anbefaler at bygningsferien – 
kjent som fellesferien – legges 
til tiden fra og med mandag 
8. juli til og med fredag 26. juli 
2019 (uke 28, 29 og 30).

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

1. Påsken 2019 (3 feriedager)
For påsken anbefaler partene at 
3 feriedager legges til mandag 
15.04, tirsdag 16.04 og onsdag 
17.04 i påskeuken.

2. Fredag 31. mai 2019 
(1 feriedag)
Partene anbefaler at en feriedag 
legges til fredag 31. mai 2019.

3. Sommerferien 2019 
(hovedferie – 3 uker, 
15 feriedager)
Sommerferien 2019 anbefales 
lagt til tiden fra og med mandag 
8. juli til og med fredag 
26. juli 2019. (uke 28, 29 og 30).

4. Fredag 27. desember 
(1 feriedag)
Partene anbefaler at en feriedag 
legges til fredag 27.desember 
2019.

5. Øvrige feriedager 
(5 feriedager)
Plassering av 5 feriedager avtales 
lokalt.

Fellesforbundet 
avdeling 614 
Byggfag Drammen-

Buskerudveien 72 
3024 Drammen

90 71 11 00

post@byggfag.no

(Sommertid 0800-1500)
Leder: Rune Ask
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Snøen på 
Grefsenåsen

Sånn har det ikke alltid vært. På 1860-tallet be-
skrev samfunnsforskeren Eilert Sundt situasjo-
nen i Christiania (Oslo) på denne måten: «Når 
murerne fra sine høye stillaser ser at nå er det 
allerede sne på Grefsenåsen, så vet de at de må 
skynde seg å få huset under tak og så berede 
seg til å heve sin siste ordentlige ukelønn.» Byg-
ningsarbeid var altså sesongarbeid: det var bare 
jobb å få i sommersesongen. Om vinteren var det 
arbeidsløshet eller i beste fall småjobber. «Det er 
mer som et slengarbeid, der kan forefalle i vinte-
rens løp, med pussing og reparasjoner innvendig 
nå og da.» 

Sånn var det altså i Norge for over 100 år siden, 
og sånn er det i mange land rundt oss den dag 
i dag. I Nederland, Belgia, Tyskland, Storbritan-
nia, ja, i Danmark også, blir bygningsarbeiderne 
sendt hjem når termometeret nærmer seg den 
blå skalaen. Det fi nnes selvsagt avtalte ordnin-
ger for slike tilfeller der hvor det er organiserte 

forhold, men generelt kan vi si at nordeuropeiske 
bygningsarbeidere taper store summer på grunn 
av været. 

Hvorfor er det ikke sånn i Norge da? Her til lands 
har vi etter hvert lært oss å bruke teknologien 
til å motvirke sesongsvingningene. Vi setter i 
gang til dels dyre og arbeidskrevende tiltak for 
å motvirke klimahindringene, vi kler stillasene 
med duk, vi bruker tak-over-tak-løsninger, vi tet-
ter byggene og fyrer. Når det gjelder materialene 
bruker vi varm betong og tilsettingsstoffer som 
gjør at vi kan støpe i mange kuldegrader. Og så 
kler vi oss etter forholdene. Overenskomsten sier 
at vi skal ha arbeidstøy og vernefottøy tilpasset 
årstiden, og med arbeidstøy regnes vanlig ar-
beidstøy, varmetøy, regntøy og hansker (Felleso-
verenskomsten for Byggfag § 2-12).

 Hvert år på denne tida får vi spørsmål om det 
ikke er noen regler for hvor kaldt det kan være 
for å jobbe utendørs. Svaret er at det fi nnes ikke. 
Det er jo ikke bare å se på gradestokken, alle har 
hørt om «effektiv temperatur» eller «føles-som-
temperatur». Dette er uttrykk for at ikke bare den 

reine temperaturen, men også forhold som vind 
og luftfuktighet spiller inn. Femten kuldegrader 
i innlandet er stort sett ikke noe problem, men 
prøv å jobbe i den kulda ved kysten! Det kan gå 
fi nt å jobbe en klar og blå februardag, nesten 
samme hvor kaldt det er, mens en grå og vindfull 
dag med sludd og nullføre er helt for jævlig. 

Selv om vi hadde klart å sette et presist tall på så-
kalt «effektiv temperatur» hadde ikke dette vært 
nok. Arbeidets art spiller også inn. Det kan kan-
skje gå greit å sjaue materialer eller andre jobber 
hvor vi kan holde oss i god bevegelse og kle oss 
godt, men det er ikke like lett å drive med stille-
stående arbeid hvor vi må bruke fi ngrene. Å inn-
føre en værgrense hadde vært å ta mange skritt 
tilbake i retning av sesongarbeidet. Så seint som i 
1988 hadde vi en bestemmelse i overenskomsten 
som sa at dersom arbeidstageren møtte fram til 
arbeidet og ikke ble tilvist arbeide på grunn av 
værhindringer, skulle han allernådigst få utbetalt 
2 timer for frammøte. Vi vil ikke tilbake dit.

Vinteren er over oss og det blir ubønnhørlig kaldere. Bygnings-
arbeiderne kommer til å oppleve dager med neglesprett, frosne 
tær og nesetipper og hansker som fryser fast i metallet. Noen da-
ger blir sikkert så kalde at vi knapt får gjort noe fornuftig og må 
sitte i brakka til langt ut på formiddagen. Men vi kan trøste oss 
med at vi antakelig ikke kommer til å bli sendt hjem på grunn av 
været. Norske bygningsarbeidere jobber stort sett like mye om 
vinteren som om sommeren.

Når snøen falt på Grefsenåsen visste arbeiderne at de måtte belage seg på forefallende arbeid. B
ildet viser arbeid med grøfter til vannreservoarene i Grefsenåsen 1915. (Fotograf ukjent/Oslo Byarkiv)

Tekst: Petter Vellesen

Arbeid i 
sterk kulde
Arbeidsmiljøloven gir ingen 
temperaturgrenser. 

 Verneombudet kan avbryte arbeidet 
dersom det mener at temperaturen innebæ-
rer umiddelbar risiko for sikkerhet og helse.

 Ekstrem værsituasjon kan gjøre arbei-
det vanskelig eller umulig. Du har likevel 
ikke rett til å gå hjem av temperaturproble-
mene alene.

 Du kan heller ikke bli sendt hjem av 
arbeidsgiver uten lønn. I ekstreme tilfel-
ler kan man bli permittert på grunn av 
naturhendelser, men siden det fortsatt er 
14 dagers varslingsplikt og arbeidsgivers 
lønnsplikt vil dette i praksis ikke skje ved 
kuldeperioder.

 Fellesoverenskomsten for Byggfag fra-
tar arbeidsgiver lønnsplikt etter tre dager 
ved uforutsette hendelser. (FOB § 9-1) Dette 
gjelder ikke ved værhindringer!

 Dersom du har behov for pauser, for-
skjøvet arbeidstid, eller eventuelt å avbryte 
arbeidet, er dette noe som må avtales med 
arbeidsgiveren.

 Arbeidsgiver skal holde deg med nød-
vendig arbeidstøy for å kunne jobbe i kul-
da. (FOB § 2-12)

 Tiltak kan være hyppige pauser, varmt 
pauserom, omplassering til andre arbeids-
oppgaver, nedsatte krav, tetting, isolering 
og fyring.

 Ta opp problemet med arbeidsgiver, 
gjerne via verneombudet eller arbeidsmil-
jøutvalget. Det kan også være naturlig å 
kontakte bedriftshelsetjenesten.

 Dersom problemene ikke kan løses på 
annen måte kan man tilkalle Arbeidstilsy-
net, som eventuelt kan gi pålegg om tiltak.

(Kilde: Arbeidstilsynet)
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Bak fra venstre: Unni Bjerknes og Linn-Cathrin 
Vigdal. Foran fra venstre: Helene Sondresen og 
Silje Hall Olavsen.

Damer i byggebransjen

(Gammelt bygningsarbeiderord fanget 
opp på en brakkerigg for over hundre år 
siden da de bygde Bergensbanen)

Dette er kanskje ikke helt sant, 
men vi vet jo at det fantes  
damer innenfor vår bransje og 
beslektede bransjer som var  
pionerer og var tidlig ute. Og 
det har jo alltid dukket opp en 
og annen dame innenfor de  
ulike byggfagene. Hos byggfag-
avdelingen i Drammen (614) har 
de i dag ca 20 yrkesaktive med-
lemmer som er kvinner, disse 
fordeler seg som malere, rørleg-
gere, tømrere, forskalingssnek-
kere og asfaltarbeider.

Vi har tatt en prat med fire av dem for å høre de-
res historie for hvorfor de valgte å jobbe i bygge 
bransjen.

Unni Bjerknes jobber som maler 
hos Støa Håndverk.

– Det var litt tilfeldig, jeg hadde litt lyst til å fin-
ne meg en jobb og jobbe et års tid for å tjene litt 
penger mens jeg ville bestemme meg for hva jeg 
skulle gjøre. Jeg jobber fortsatt der nå over 30 år 
etter, så det er vel mulig at det er maler jeg kom-
mer til å bli, ler hun. Hun synes det har vært et fint 
yrke, det er vel også derfor hun har blitt der. Men 
det har vært veldig praktisk når barna var små. 
Da leverte mannen hennes, og hun hentet. Det 
var alltid en forutsigbar arbeidstid og jeg rakk det 
fint før barnehagen stengte.

Hun forteller og at når man ble gravid den gan-
gen så ble man automatisk sykemeldt på grunn 
av alle løsemidlene som var den gangen. Du fikk 
rett og slett ikke lov til å jobbe.

Det har vært et godt arbeidsmiljø hos Støa, og 
hun har alltid vært respektert blant sine kolleger. 
Derimot kan hun huske noen kommentarer fra 
kunder da hun var yngre men allikevel fagarbei-
der: – Så heldig du er da som får være med pappa 
på jobb. Eller: – Neimen har du fått deg sommer-
jobb du da? sier hun og smiler.

Tekst og foto: Rune Ask

Bak enhver suksessfull 
entreprenørbedrift står 
det en kvinne!
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Unni sitter både i styret i avdelingen og i for-
bundsstyret.

Linn jobber som maler hos 
HB Motzfeldt og har gjort 
det i 6 år. 
I likhet med Unni så var det litt tilfeldig at hun ble 
maler, men hun fikk lærling kontrakt etter å ha 
oppsøkt bedriften på eget initiativ. Hun og triv-
des så godt at hun har fortsatt i dette yrket. Gode 
kollegaer og godt arbeidsmiljø er med på å bidra 
til trivselen i jobben. 

– Hvorfor fagorganiserte du deg da Linn?

– Vi ble oppsøkt av en fra Fellesforbundet på job-
ben som fortalte om viktigheten av å være organi-
sert. Jeg organiserte meg ikke med en gang, men 
alle ansatte ble invitert til et møte hos fagforenin-
gen, og da hadde jeg fått tenkt meg litt om sier 
hun.-Ja og da var det du som reiste deg og sa at 
jeg organiserer meg og det bør dere andre også 
gjøre, sier Kåre som var denne «mannen» fra Fel-
lesforbundet (jobber som organisasjonsarbeider i 
avdelingen)

Og slik ble det og i dag sitter Linn i styret i avde-
lingen (rakett karriere) 

Motto: Du må aldri reise deg å si noe, da har 
du et verv før du har satt deg igjen.

Helene er lærling som rørlegger 
hos Holtefjell VVS. 

Det var nok litt tilfeldig at hun havnet som rørleg-
ger. Helene har nemlig svennebrev som kjole og 
draktsyer! Jo, du leste riktig, kjole og draktsyer. 

– Og da er jo veien til rørlegger yrket relativt 
kort selvfølgelig, eller? 

– Nja kanskje smiler hun. – Nei da jeg fikk en kjæ-
reste som var rørlegger. Dette synes jeg virket 
spennende, og det florerte jo ikke akkurat med 
jobbannonser innen kjole og draktsyeryrket. Så 
jeg oppsøkte flere bedrifter og fikk til slutt napp 
og lærlingekontrakt hos Holtefjell. Trives veldig 
godt i jobben.

Hun tok selv kontakt for å bli fagorganisert (frem-
synt dame). Eller kan det ha hatt noe å si at sam-
boeren også var fagorganisert?? Det sier ikke his-
torien noe om.

Silje har svennebrev som 
tømrer og jobber til daglig 
i Asker Entreprenør As. 
Hun har jobbet i bransjen i 7 år. Når vi spør om 
hun har blitt utsatt for negative kommentarer på 
jobben på grunn av at hun er dame så svarer hun 
at det kan være litt mumling blant utenlandske 
arbeidere, hvor hun mener det er en helt annen 
kultur med kvinner i bygge bransjen. Men når de 
blir forklart på sitt eget språk at hun har svenne-
brev som tømrer så stilner summingen fort. Hun 
forteller at hun satt på en benk og ventet på noen 
for noen år siden, hun hadde vært innom en jern-
varehandel og kjøpt seg nytt vater. Da kommer 
det en eldre herremann bort og sier: -Neimenn 
har du vært å kjøpt deg vater du da jenta mi ( les 
som: du kan vel neppe bruke det en gang)! Dette 
får latteren til å eksplodere rundt bordet. Hun 
husker ikke om hun svarte vedkommende. Men 
hun vet i hvert fall hvordan vateret skal brukes. 
Silje sitter og i styret i avdelingen.

Jentene er skjønt enige om at de kan trygt an-
befale andre jenter å begynne å jobbe innenfor 
bygge bransjen. -Du må jo tåle en kommentar i ny 
og ne. Vi er jo ikke lagd av porselen!

Jeg for min del vil vel heller karakterisere disse 
jentene som «HEL VED»

Vil avslutte med å sitere en første mai parole 
observert Montebello i Bærum tidlig på 70 tal-
let:

Bygge bransjen består 
av få kvinner men 
desto flere kjæringer.

Politikk 
nytter!

De siste par åra har mer enn 170 kommuner og 
fylkeskommuner rundt om i Norge vedtatt inn-
kjøpsmodeller med krav om lærlinger, fagarbei-
dere, fast ansatte med mer. Skien og Telemark 
var først ute med å stille slike krav, noe som gjør 
at Fellesforbundet der nå kan se tilbake på fire 
år med såkalte «kloke innkjøp». Og klokt har det 
vært!

På disse fire årene har Telemark fått en 40 prosent 
økning i søkningen til byggenæringen. Nylig ble 
også Skien videregående skole overlevert til bygg-
herren, det største enkeltprosjektet som er gjen-
nomført i henhold til de nye kravene. Fylkeskom-
munen har nå foretatt en grundig evaluering av 
prosjektet. Den evalueringen er sterk lesning, og 
bør kunne inspirere alle de av oss som jobber for 
at byggebransjen skal være en trygg og god bran-
sje å jobbe i, og som norsk ungdom søker seg til. 

Kort fortalt viser evalueringen at byggeprosjektet 
hadde 33 lærlinger inne, fordelt på 11 ulike fag. To 
lærlinger avla fagbrev på prosjektet, og sju ung-
dommer påbegynte sin fagutdanning der. Flere 
lærebedrifter som trodde de ikke skulle klare å 
holde seg med lærlinger klarte det likevel, noen 
ganger i partnerskap med andre bedrifter. Og 
ikke nok med det: Bygget ble levert på tida, mer 
enn 37 millioner kroner under pris.

Erfaringene viser at dette er veien å gå, ikke bare 
for å styrke rekrutteringen til bransjen vår, men 
også for å bekjempe sosial dumping og arbeids-
livskriminalitet. Nå må vi alle sammen jobbe for 
at tilsvarende krav stilt i blant annet Oslomodel-
len blir fulgt, og at de som forsøker å vri seg unna 
ansvaret stenges ute. Mange bedrifter begynner 
nå å murre om at de trenger unntak fordi det er 
vanskelig å få tak i lærlinger, men det må vi bruke 
som en gylden mulighet til å få ansatt folk som i 
dag brukes som ufaglært og billig arbeidskraft, 
og gi dem en vei fram mot norsk fagbrev (og 
norsk språk). Det vil være viktig for arbeiderne 
som i dag utnyttes, det vil være viktig for ungdom 
som skal velge seg en utdanning, og det vil på litt 
sikt kunne føre til økt trivsel og fellesskap på byg-
geplassene. Sammen med de nye innleiereglene 
som trer i kraft 1. januar har vi nå en sjelden mu-
lighet til å rydde opp i bransjen på en varig og 
bærekraftig måte. Lykke til!

Tekst: Jonas Bals

Brakkeforhold
Landskonferansen for tømrer, mur og 
betong mener tiden er moden for å en-
dre utformingen av brakkerigger, og 
sørge for at kvinner har egen skifte-
brakke med egen inngang og tilgang til 
lunsjrom utenom guttegarderoben.

I dag er kvinneandelen blant utførende 
håndverkere 1,9%. Et paradoks siden 
det å øke kvinneandelen i disse fagene 
har vært et tema siden 70 tallet. 

Egne brakker for kvinner er lovfestet, 
men det er likevel en utbredt holdning 
i bransjen at skiftebrakker for kvinner 
er en unødvendig kostnad da det ofte er 
færre kvinner enn menn på byggeplas-
ser. Dette fører til at dette behovet ikke 
settes på dagsorden, med den konse-
kvensen at mange kvinner vegrer seg 
for å si fra av frykt for å være til bry, stik-
ke seg mer ut enn de allerede gjør og føle 
seg som en økonomisk byrde. I tillegg 
er disse kvinnene ofte unge, mange har 
praksisplass og har sitt første møte med 
arbeidslivet. Da er det ikke lett å være 
tøff og si ifra. En konsekvens av at gjel-
dende regelverk ikke blir fulgt eller fulgt 
opp av bedrifter er at jenter skifter på 
do, på et bøttekott eller bak en gardin. 
Dette gjør det særdeles vanskelig å re-
kruttere flere jenter til utførende yrker 
med skrikende bemanningsbehov. 

Som kvinnelig håndverker så er du 
kjempe tøff, eller så blir du kjempe tøff, 
eller så forsvinner du! I fremtiden bør 
det ikke være slik, for målet er å norma-
lisere kvinners plass i byggebransjen. 

Uttalelse:
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9. november i år var det ti år siden brannen i Sta-
sjonsveien i Drammen, der sju polske arbeidere 
mistet livet. Alle var fedre, som kom til Norge for 
å forsørge familiene i hjemlandet. En av de som 
overlevde var Jaroslaw Jankowski. Kollegaene 
fant ham hardt brannskadd på bakken etter at 
han slapp taket, og dekket kroppen hans med 
snø. Tre uker senere våknet han fra koma på sy-
kehuset, hardt brannskadd og kraftig kullosfor-
giftet. Der fikk han vite at han hadde mistet sju 
kollegaer og venner. «Jeg gråt som et barn. Jeg 
kunne ikke tro det, før jeg så bilde av dem i avi-
sen. Senere fikk jeg vite at vi dro tilbake samme 

dag. De i kistene med ferge, mens jeg dro hjem 
med fly.»

Brannen i Drammen er den verste dødsbrannen 
i nyere norsk historie. Likevel, da NRK laget en 
dokumentar om brannen noen år etterpå, ble den 
presentert som «dødsbrannen vi glemte». Tittelen 
på filmen var «Bare en polakk». «Saken ble jo dek-
ket i media, men den døde relativt fort ut på en 
måte. Det hadde den ikke gjort hvis det var nor-
ske borgere som var involvert i dette. Jeg er helt 
sikker på at hadde denne saken berørt etniske 
nordmenn, så hadde denne saken pågått ennå», 
sa førstestatsadvokat Lasse Qvigstad til NRK.

Til tross for at det ble dokumentert omfattende 
branntekniske mangler, ble det aldri tatt ut tiltale 
mot eiendomsselskapet Cibora AS, som leide ut 
det gamle, rivningsklare huset. Det ble det heller 
ikke mot byggefirmaet Proffjobb, som både sto 
som leietaker og som formidlet de polske arbei-
derne til oppdrag – gjennom annonser som lovet 
byggetjenester til halvparten av norske priser.

Heller ikke den polske arbeidslederen som frem-
leide huset ble etterforsket. Han var for øvrig 
kjent blant arbeiderne for å «tøffe seg» ved å sen-
de folk tilbake til Polen. «Selv dyktige arbeidere 
sendte han hjem. Utskiftinga av folk var veldig 

hyppig», fortalte en av de ansatte, Jozef Cetlinski. 
Han anslo at det var over 200 arbeidere innom 
huset de tre årene det ble leid ut. Natta det brant, 
var det registrert over 30 polske enkeltpersonfo-
retak på adressa.
Selv om det aldri ble tatt ut siktelse eller reist til-
tale mot noen av de som hadde ansvar for brann-
sikkerheten, ble det reist sak mot en av de over-
levende arbeiderne. Han ble dømt i tingretten, i 
det som bare kan klassifiseres som et grovt ek-
sempel på klassejustis, og satt i fengsel i ni må-
neder før han til slutt ble frikjent av en enstem-
mig Lagmannsrett. «Jeg tenkte bare at jeg måtte 
gjøre bot for det. Bot for noe jeg ikke hadde gjort,» 
fortalte han NRK. «Jeg prøver å ikke tenke på det. 
Jeg foretrekker å holde meg aktiv med å arbeide». 
Som samfunn har vi et ansvar for å gjøre det mot-
satte av Jozef: Vi må tenke på dette. På hvordan 
vi tar imot og behandler arbeidere som kommer 
hit fra andre land, og som er med på å bygge 
landet vårt. Behandler vi dem som likeverdige 
medmennesker, eller som annenrangs borgere? 
Mye av dette handler om hvordan vi organiserer 
arbeidsmarkedet vårt, men det som står på spill, 
er egentlig hva slags samfunn Norge skal være. 

Bare en polakk

Tekst: Jonas Bals
Foto: John Erik Melby

På tiårsdagen for brannen på Gulskogen ble det avholdt en minnemarkering på brannstedet. Over 40 personer deltok, deriblant mange polske, og mange fagfore-
ninger hadde med sg fanene sine. – Med denne markeringen må vi sørge for at de ikke blir glemt, sa Helge Breisten fra Byggfag Drammen-Bærum, som holdt 
minneapellen. 

«Jeg slo ut vindusruten og gikk gjennom vinduet. Jeg husker 
skrik, at noen skrek. Jeg var redd for å slippe vindusrammen, så 
hendene mine ble igjen innendørs og det brant. Og senere, da jeg 
slapp taket – fra og med da husker jeg ingenting».

Brannen i Drammen 
er den verste døds-
brannen i nyere norsk 
historie.

... dokumentert omfat-
tende branntekniske 
mangler, ble det aldri 
tatt ut tiltale...
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Rørleggernes fagforening gir ikke opp kampen for 
likebehandling etter §14.12a i Arbeidsmiljøloven. 
Vår forening har kjørt saker for likebehandling 
og betaling mellom oppdrag for medlemmene i 
Adecco, Nordisk Håndverk, Match Bemanning 
m.fl. Nylig vant Rørleggernes Fagforening sak i 
forliksrådet. En polsk rørlegger i Adecco leid inn 
til Bravida avd Lillestrøm fikk Kr. 45 000,- etter-
betalt. Deretter ble lønna etter likebehandlings-
prinsippet økt i Adecco fra Kr. 205 til kr. 235 til 
Adecco-rørleggere som både jobber for Bravida 
og Total VVS.

På bildet argumenterer organisasjonsarbeider 
Mirek for at de polske Adecco-rørleggerne skal 
melde seg inn. Diskusjonen gikk friskt for seg 
både på byggeplassen Betonmast og Solid Bygg 
på Hasle. På begge plassene var det 7 medlem-
mer i Rørleggernes Fagforening mens 12 ikke var 
medlemmer. Det har vært en stor lønnsøkning i 
Adecco på få år fra Kr. 158,- i 2013 til Kr. 235,- nå 
etter likebehandlingssak. Mirek har gode argu-
menter, men det tar tid å overbevise rørleggerne 

for å bli medlemmer. Spørsmålet er om de polske 
rørleggere definerer oss som en solidarisk fag- 
bevegelse som er viktig å melde seg inn i. De  
aller fleste bygningsarbeidere fra Øst Europa er 
pendlere som er vanskeligere å melde inn enn de 
som har flytta til Norge med familie. 

Det har vært lønnsøkning i bemanningsforeta-
kene etter Rørleggernes Fagforening har kjørt 
saker om likebehandling og lønn mellom opp-
drag. Både organisering og et pressa bygge-
marked har ført til lønnsøkning for rørleggere i 
bemanningsbransjen. Noen bemanningsforetak 
inkludert Adecco tar igjen noe ved å ta høy hus-
leie, mens andre betaler lav husleie eller rett og 
slett får rørleggere betaling for reise, kost og lo-
sji. Flere bemanningsforetak betaler mellom Kr. 
230-250,- pr. time. Rørleggernes Fagforening har 
oppnådd medlemsrekord både i oktober og nå ny 
rekord på 1034 betalende medlemmer. De fleste 
nye medlemmer er verva gjennom bemannings-
foretak. Det er en sterk økning av rumenske byg-
ningsarbeidere til Norge. Spesielt mange rumen-
ske rørleggere har meldt seg inn. Mye av årsaken 
er at rumenske rørleggere har fått gjennomslag  
for lønnskrav som sprer seg i det rumenske  
miljøet. 

Skal vi være et samfunn der alle behandles med 
verdighet og respekt, eller ikke?

Det står en kamp om dette i Norge i dag, og den 
kampen har rast de siste femten årene. Den 
handler i første omgang om hva slags lønns- og 
arbeidsbetingelser våre polske, litauiske og ru-
menske arbeidskamerater skal ha rett på. Sterke 
krefter på arbeidsgiversiden, som Norsk Industri, 
har for eksempel utfordret både prinsippet om 
allmenngjøring av tariffavtaler og likebehand-
ling av innleide arbeidere, med argumenter om at 
«polakklønningene» blir for dyre. Denne høsten 
vant de en delseier i denne kampen, da de med 
støtte fra ESA fikk gjennomslag for at utenland-
ske arbeidere ikke lenger skal ha krav på å få dek-
ket et rimelig antall hjemreiser. Dette vil svekke 
minstelønna de jobber for, som allerede ligger en 
god del under gjennomsnittslønna til deres (ofte 
norske) kollegaer.

Det er heller ikke uvanlig at polske arbeidere 
tvinges til å gjøre som arbeiderne i Drammen, å 
registrere seg som enkeltpersonforetak. På den 
måten unngår norske arbeids- og oppdragsgive-
re å forholde seg til krav om blant annet innkvar-
tering, minstelønninger og arbeidstid. Dette har 
norske fagforeninger og utenlandske arbeidere 
sammen kjempet imot, i likhet med andre former 
for løsarbeid. Ikke minst gjelder det bemannings-
selskapenes såkalte «faste ansettelser uten lønn 
mellom oppdrag», som har gjort at mange av de 
arbeiderne som trenger fagforeninger mest, ikke 
har våget å organisere seg.

Takket være Kristelig Folkepartis stemmer fikk 
opposisjonen på Stortinget i sommer flertall for 
å gjøre disse uverdige løsarbeiderkontraktene 
ulovlige. Det betyr imidlertid ikke at vi er i mål. 
Fra de siste femten årenes kamp mot sosial dum-
ping har vi nemlig lært at hver gang vi oppnår 
en seier på ett område, dukker problemet opp i 
en annen form. Derfor er det nok ikke tilfeldig at 
Statistisk Sentralbyrå tidligere i år kunne melde 
om en sterk vekst i «gründerbedrifter» blant øst-
europeiske bygningsarbeidere.

Denne typen omgåelser er ikke et argument for 
å gi opp kampen. Det er tvert imot en påmin-
nelse om at kampen for et verdig arbeidsliv aldri 
vil bli vunnet én gang for alle, men må utkjem-
pes igjen og igjen. Det er en kamp der norske og 
utenlandskfødte arbeidere har alt å vinne på å 
stå sammen – og hvor svært mye, også det mest 
dyrebare vi har, står på spill. 

(Dette er en omarbeidet versjon av en artikkel 
som tidligere har vært trykt i Dagsavisen)

Dette har norske 
fagforeninger og uten-
landske arbeidere 
sammen kjempet imot...

Denne typen omgåelser 
er ikke et argument for 
å gi opp kampen.

Økt lønn i beman-
ningsbransjen etter 
likebehandlingssak
Tekst og foto: Boye Ullmann

Miroslaw Bartnik argumenterer for at de polske rørleggerne skal melde seg inn.
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«Jeg syns det hørtes rart 
ut at det ikke skulle være 
asbest i et bygg fra 1952

Rett etter påske 2018 startet arbeidet i teknisk 
rom på Hotel Royal Christiania for rørleggere fra 
Oras. I et gammelt bygg hvor deler av bygnings-
massen var fra 1951, var det åpenbart at det var 
brukt asbest flere steder. Derfor spurte rørleg-
gerne i forkant av oppstarten om det var kartlagt 
hvor det var asbest. Oras byggeledelse viste da 
til en rapport, som skulle vise at det ikke var as-
best i området der det skulle jobbes. I ettertid er 
det uklart om teknisk rom der vesentlig deler av 

«I starten av prosjektet spurt vi ledelsen; er det tatt høyde for at 
det er asbest her? Da fikk vi til svar; her er det asbestfritt.»

arbeidet har blitt utført, i det hele tatt var omfat-
tet i den nevnte rapportens undersøkelser. 

«Jeg syns det hørtes rart ut at det ikke skulle være 
asbest i et bygg fra 1952, og da vi så isolasjonen 

på røra vi reiv, så var jeg ganske sikker på at dette 
var det vi kalte «engelsk masse» (hvitasbest)» sier 
rørlegger Tor Gunnar Dieseth. 

Rørleggerne som  arbeidet i teknisk rom ble de 
usikre på om konklusjonen kunne stemme, og i 
juni tok rørleggerne selv prøver av materialet og 
leverte til Oras ledelse. De leverte også prøver av 
samme materiale til Rørleggernes fagforening. 
Etter nye undersøkelser i august ble det slått fast 
at det var asbest i isolasjonen av røra i teknisk 
rom.

Da var allerede røra fjerna. Alle røra som blei  
rivi ble båret inn i et rom hvor det sto øst-europe-
ere fra Øst Riv, uten verneutstyr, og kappa dem 
opp med vinkelsliper. Rør-kapp og isolasjon var 
blitt kasta i åpne containere sammen annet av-
fall. 

Asbest på Hotel Royal 
Christiania

Tekst og foto: Joachim Espe

Det ville vært rart om det ikke var asbest i et teknisk rom fra 1952, sier Tor Gunnar Dieseth og Tony Vidqvist.
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Asbest er forbudt i 55 land over 
hele verden – i Norge ble det 
totalforbud i 1986 – men allike-
vel produseres det 20 030 000 
tonn i året. Det sies at for hvert 
20. tonn av stoffet som blir pro-
dusert og brukt dør menneske 
et eller annet sted i verden.

I følge en studie fra den internasjonale arbeids-
miljøkommisjonen ICOH døde over 1100 personer 
av asbestrelatert kreft i Sverige i 2016. 173 av dis-
se dødsfallene skyldtes diagnosen mesoteliom, 
som tidligere har vært brukt som markør for as-
best, men forskerne mener at 898 tilfeller av lun-
gekreft kan ha vært forårsaket av asbest. Rappor-
ten spekulerer i om ikke røyking har fått skylda i 
et betraktelig antall tilfeller der ofrene har vært 
utsatt for asbestpåvirkning. 

Rapporten mener at det er 255 000 dødsfall årlig 
på verdensbasis som skyldes asbest. 230 000 av 
disse er arbeidsrelaterte. Antallet dødsfall – og 
kostnadene knyttet til dette – stiger over hele ver-
den. Forskerne foreslår fl ere tiltak, som å skjerpe 
inn eksisterende programmer og regelverk, å blå-
se nytt liv i ILO/WHOs fellestiltak for eliminering 
av asbestrelaterte sykdommer, og å senke gren-
severdien for asbestfi bre til 1000 fi bre per m3, det 
er hundre ganger lavere enn i dag.

I Norge, hvor det som sagt er totalforbud, kan det 
ikke være nok å senke verdiene, i og med at det 
meste av den farlige asbesten allerede fi nnes i 
eksisterende bygninger. Tilsynet med regelver-
ket må skjerpes. Uansett er det ekstremt viktig å 
beskytte seg mot støvet.

Kilder:
Arbetet
Rapporten Global Asbestos Disaster

Asbest 
dreper 
enda fl ere

Tekst: Petter Vellesen

Asbest-saken har gjort folk forbanna: - «Vi er vel-
dig skuffa over at folk kan gamble med helsa til 
andre på denne måten. Her jobber det gutter på 
25år, skal de gå å bekymre seg for helsa framover, 
fordi byggherre og byggeledelse ikke har tatt an-
svar og gjort jobben sin?» sier en av rørleggerne. 
Rørleggerne på prosjektet løfta saken inn i klubb-
apparatet og vernetjenesten i Oras, men arbeids-
laget fra teknisk rom har selv fulgt opp saken tett 
gjennom møter med fagforeninga, bedriften, ar-
beidstilsynet og Fellesforbundets vernetjeneste. 
Nå håper de på bedre rutiner i bedriften.

«Jeg tror ikke det er noe feil med rutinene i Oras, 
men at de i dette tilfellet ikke ble fulgt er bekla-
gelig og håndteres internt hos oss for å unngå at 
dette gjentar seg. Fremover vil vi ha asbest som 
tema på oppstartsmøter med alle rørleggere i de 
prosjektene dette vil kunne bli aktuelt. I disse 
prosjektene vil vi også kjøre opplæring iht bedrif-
tens rutiner for å sikre oss mot eksponering for 
asbest.» sier avdelingsleder i Oras, Thomas Kris-
toffersen. 

Arbeidslaget fra Royal Christiania er delvis for-
nøyd prosessen. «Vi er skuffa over deler av egen 
ledelse og at Arbeidstilsynet ikke grep hardere 
inn da de ble varsla. Men vi føler at Oras har tatt 
saken på alvor etter at HMS-sjef Karin Wasskog 
ble kobla inn, og etter bedriften hadde møter 
med oss fra byggeplassen, Arbeidstilsynet, klub-
ben og Fellesforbundets regionale verneombud.»
I ettertid har hovedentreprenør foretatt luftprø-
ver, som viser godkjent kvalitet. Det er uklart 
i hvilket omfang asbesten har spredt seg. Riv-
ningsarbeiderne er borte fra arbeidsplassen og 
har ikke vært i kontakt med Arbeidstilsynet eller 
byggeledelsen så vidt rørleggerne er klar over. 
Om disse blir fulgt opp framover av bedriftshel-
setjeneste med rutinekontroller og helsesjekker 
er uklart. 

Asbest-saken har gjort 
folk forbanna

Vi er skuffa over 
deler av egen ledelse 
og at Arbeidstilsynet 
ikke grep hardere 
inn da de ble varsla

Klubben sier:

Det er liten tvil om at det har vært svikt i håndteringen av denne 

asbestsaken. Jeg skal være varsom med å fordele skyld. Det må 

være riktig å etterlyse rutiner og forskrifter på håndtering. I denne 

saken ble det utarbeidet en miljørapport med kartlegging av hvor 

det var asbest i bygget (miljøsaneringsbeskrivelse). Rapporten slo 

også fast at det sannsynligvis var mer asbest enn det som ble fun-

net på befaring. Forskriftene defi nerer ikke hvordan sanering skal 

dokumenteres. Når det ble dokumentert sanering, ble det antatt at 

det gjaldt for de områdene våre folk skulle arbeide. Denne antagel-

sen var fatalt feil. Når det foreligger en saneringsbeskrivelse, bør 

det utarbeides en dokumentasjonsplan for hvert område hvor det 

er gjort funn. I tillegg må det presiseres entydig overfor de som job-

ber i områdene at det fortsatt kan være asbest der og hvilke prose-

dyrer som skal følges ved mistanke. Det må aldri være tvil om hvor 

ansvaret for sanering, dokumentasjon og kommunikasjon ligger.

Taperne i denne saken er de rørleggerne som ble eksponert for as-

best. Sannsynligvis ikke av alvorlig karakter, men uvissheten må 

disse rørleggerne leve med. Slikt skal ikke arbeidsfolk utsettes for 

i 2018.

Terje E. Berg

Klubbleder Oras OAB
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Dette var ropet som gikk ut til aktørene i bygge-
bransjen før Fair Play Bygg Oslo og omegn ble 
lansert på Håndverkeren 11. oktober i år. Par-
tene i arbeidslivet har gått sammen for å forsø-
ke å demme opp for den rett ut sagt kriminelle 
virksomheten i bransjen, en virksomhet som tar 
markedsandeler fra de seriøse arbeidsgiverne og 
som undergraver det organiserte arbeidslivet. 

I forrige nummer skrev vi om Fair Play Bygg 
Stockholm, som er et topartssamarbeid om å be-
kjempe arbeidslivskriminalitet på byggeplasser 
i den svenske hovedstaden og i Trondheim står 
Fellesforbundet og lokale BNL-foreninger bak den 
såkalte Uropatruljen, som driver med det samme 
i Trøndelag. Begge steder kan man vise til gode 
resultater, ikke minst med tanke på innkommen-

de skatteinntekter. Nå er altså turen kommet til 
Oslo og en rekke fagforeninger og håndverksfo-
reninger har gått sammen om å danne en tilsva-
rende seriøsitetspatrulje som i Trondheim.

Det er hverken fagforeningenes eller mesterfore-
ningens oppgave å bekjempe kriminalitet eller å 
drive tilsyn på byggeplasser, men situasjonen er 
kommet så langt at det er nødvendig for partene 
å ta saken i egne hender. Dette betyr selvsagt 
ikke at det skal drives noen form for «vigilante-
virksomhet». Både tilsynene og A-krimgruppa er 
godt informert om saken, og Fair Play Bygg Oslo 
og omegn – som blir navnet på denne seriøsitets-
patruljen – kommer til å ha et nært samarbeide 
med myndighetene i disse sakene. «Det er nok kri-
minalitet til alle», som det sies. Fair Play skal ikke 
drive hverken tilsyn eller etterforskning, men  pa-
truljen skal avdekke og synliggjøre omfanget av 
arbeidslivskriminalteten i området vårt, den skal 
følge opp tips og henvendelser og sende saker vi-
dere til offentlige etater, om nødvendig anmelde 
til politiet. Fair Play skal også drive forebyggende 
arbeid ved å løfte saker opp i media, bevisstgjøre 
forbrukerne og påvirke oppdragsgiverne. Fair 
Play Bygg vil også samarbeide med andre i even-
tuelle aksjoner og kampanjer.

Seriøsitetspatruljen er altså bygd opp som et to-
partssamarbeid som ledes av en styringsgruppe. 
Denne består av Harald Hansen fra Byggmes-
terforbundet Oslo og Akershus, Jan Jamessen 
fra Nelfo Oslo og Omegn, Joachim Espe fra Rør-
leggernes Fagforening og Kai-Otto Helmersen 
fra Elektromontørenes Forening. Finansieringen 
er organisert som et spleiselag hvor de medvir-
kende foreningene bidrar med større og mindre 
årlige beløp. Foreløpig er dette prosjektet ment å 
vare i to år. Det er ansatt en prosjektleder i hel 
stilling. Det er Lars Mamen fra Fellesforbundet 
som har fått denne jobben. Han er tømrer av fag 
og kommer fra en stilling som Regionalt Verne-
ombud i Buskerud. 

Mamen begynner ikke i stillingen før etter nyttår, 
men Fair Play Bygg Oslo og omegn ble som sagt 
lansert 11. oktober og har allerede «tjuvstarta». 
Gruppa har begynt å lage en medieprofi l blant 
annet med egen logo. Det er oppretta en face-
bookside og en hjemmeside – fairplaybyggoslo.
no – hvor man kan tipse hvis du har mistanke om 
at en bedrift bryter loven. 

«Vi har en jobb å gjøre med å gjenreise omdømme til byggenæ-
ringen. Næringen vår må på nytt bli det attraktive yrkesveivalget 
vi var før Europa fi kk åpne grenser. Vi må vise ungdommen og 
alle andre at vi er en næring som tar vare på våre arbeidstakere 
og kollegaer. Kortsiktige profi tører og kriminelle har i for lang tid 
fått operere fritt. Organiserte bedrifter med fast ansatte, faglærte 
og lærlinger må igjen få markedstilgang i offentlige og private 
prosjekter.»

Det er hverken fagforeninge-
nes eller mesterforeningens 
oppgave å bekjempe krimi-
nalitet eller å drive tilsyn på 
byggeplasser, men situasjo-
nen er kommet så langt at 
det er nødvendig for partene 
å ta saken i egne hender

Tekst: Petter Vellesen
Foto: Håvard Sæbø/
Magasinet for fagorganiserte

Fair Play Bygg 
Oslo

Harald Hansen fra Byggmesterforbundet 
Oslo og Akershus leder styringsgruppa for 
Fair Play Bygg Oslo og omegn og fi kk æren 
av å lansere seriøsitetsparuljen 11. oktober.
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Tidligere i år falt det dom i lagmannsretten i den 
såkalte «Trysil-saken,» som gjaldt en gammel 
kjenning av både byggfagforeningene og politi-
et: Jouko Tapani Kilpimaa og hans firma Hus og 
Hytte Bygg AS (se tidligere numre av Bygnings- 
arbeideren, og/eller Torgny Hasås’ bok «Det mør-
ke arbeidslivet»). Dommen var streng: Bakman-
nen i et nettverk med 11 fiktive underleverandører 
ble dømt til ubetinget fengsel i 6 år og 6 måneder. 
Han må også betale over 11 millioner kroner i er-
statning til skattekontoret, i tillegg til erstatning 
til NAV på 323 742 kroner. Tidligere har også tre 
stråpersoner blitt dømt til lengre fengselsstraffer 
for hvitvasking og heleri i denne saken.

Dette er den hittil strengeste rettskraftige dom-
men som er blitt idømt for fiktiv fakturering og 
arbeidslivskriminalitet i Norge. Det er en viktig 
dom, fordi vi endelig har fått en streng straffe-
dom mot hovedmannen i et kriminelt nettverk. 
Med denne dommen har norsk rettsvesen sendt 
et klart og tydelig signal om at samfunnet ser vel-
dig alvorlig på denne typen kriminalitet.

I dommen heter det blant annet: «Av skjerpende 
omstendigheter vil lagmannsretten vise til at det 
er skjellig grunn til å mistenke tiltalte for sosial 
dumping, sjøl om det ikke er tatt ut tiltale knyttet 
direkte til dette. Hans innkreving av husleie til 
egen lomme fra en rekke lavtlønnede arbeidere, 
må anses som en skjerpende omstendighet. … 
Allmennpreventive grunner tilsier en streng re-
aksjon. Det må legges vekt på den lave oppdagel-
sesrisikoen.»

Skattekrim og Økoteamet i politiet på Hamar har 
gjort en solid jobb i denne omfattende saken, og 
samarbeidet har vært forbilledlig. Dessverre må 
vi nok, basert på de mange årenes erfaring vi 
har med denne aktøren, fastslå at dersom Hus og 
Hytte Bygg hadde hatt adresse i Oslo, ville det 
med stor sannsynlighet aldri blitt tatt ut tiltale.

Fengsel i 
seks og et 
halvt år 
for fiktiv
fakturering

Tekst: Jonas Bals

Lars Mamen er tømrer og kommer frå en 
stilling som regionalt verneombud i Buskerud 
for å lede Fair Play Bygg Oslo og omegn. 
(Foto: Håvard Sæbø/Magasinet for fagorganiserte)

Ein dugnad 
for seriøsitet

Godtfolk, kameratar
Eg er Lars Mamen, som er så heldig at eg har blitt 
tilsett i dette prosjektet, og skal starte i jobben 
ved nyttår.

I dag arbeider eg som regionalt verneombod for 
bygg i Buskerud har sett behovet for eit prosjekt 
som dette.

Som regionalt verneombud arbeider vi med den 
delen av bransjen som har sikkerheitsrisiko og 
avvik frå regelverket, men likevel ynskjer å fram-
stå som seriøse og derfor er mottakeleg for råd og 
vegleiing. 

Det er ofte mindre verksemder som ikkje har 
eigne verneombod eller dedikerte HMS leia-
rar.

Mange er handverkarmeistarar eller handtverka-
rar som er medlem i ulike fagforeiningar og laug.

Det eg ofte høyrer frå desse er at eg kontrollerer 
feil folk - sjølv om dei innrømmer å ha avvik og 
større eller mindre forbetringspotensiale - og ofte 
uttrykker at dei set pris på å få råd og vegleiing 
- meiner dei likevel at vi burde gå etter dei som 
ikkje har noko ynskje om å forbetra seg eller et-
terleve norske regelverk og standardar.

At vi går etter «småfisk, men lar storfisken, 
rovgjedda, i vera i fred» 

Desse får i alt for stor grad får gå fri og drive sin 
delvis kriminelle verksemd i fred - noko som øy-
delegg marknaden for den lokale byggmeister, 
tømrar, blekksmed, murer, trikkar, eller målar. 

Og det har dei jo delvis rett i! Når eg som regi-
onalt verneombod kjem til ei verksemd som eg 
kan mistenke for å arbeide svart, ha falske ID 
kort, kanskje drive med annan kriminalitet i til-
legg, som smugling og omsetning av rusmidler 
eller trugsler og pengeutpressing -  kan eg ikkje 
gjera anna enn å varsle til Arbeidstilsynet - 
Slike verksemder har uansett ingen respekt for 
Arbeidsmiljølova eller verneombod.

Eg set stort sett pris på å vera verneombod - det 
er ein jobb som opplevast som svært meinings-
full - dagleg avverger vi farlege situasjonar som 
potensiellt kunne ført til tap av liv og helse.

Men verneomboda eller tradisjonelle tilsyns-
myndigheiter er ikkje egna til å få fjerna dei kri-
minelle frå byggjebransjen. Til det trengs anna 
reiskap og metodar!

Derfor skal dette prosjektet «Fair Play Bygg» vera 
ein dugnad - ein dugnad vi forventar at medlem-
mar og bransjefolk stiller opp på.  Alle medlem-
mer i dei foreiningane som står bak prosjektet og 
alle andre som er opptatt av at kriminelle nett-
verk ikkje skal få etablere seg i byggjebransjen 
oppfordrast til å sende inn tips når dei får mistan-
ke om arbeidslivskriminalitet i byggjebransjen.

Desse tipsa skal prosjektleiaren samanfatte, kva-
litetssikre og sende vidare til A-krimsenteret som 
dermed kan arbeide langt meir effektivt og mål-
retta.

På dugnaden blir også innkjøpere, byggherrar og 
burettslag invitert. Desse har vore med på å ska-
pe ein marknad for kriminelle i byggjebransjen. 
Ved å akseptere tilbod og skrive kontraktar til 
prisar og vilkår med tilbydarar som ein burde for-
stå ikkje har «reint mjøl i posan». Ved å gje bygg-
herrar og innkjøparar vegleiing og forståing av at 
dei kan vera med på å bidra til alvorleg kriminali-
tet ved å inngå avtale med tilbydarar av svart ar-
beid, sosial dumping med meir. Og dermed også 
sjølv bli ein del av den kriminelle marknaden. 

Med dette har vi tru på og håp om at vi saman 
kan drenere den sumpen som gjedda svømmer 
i;  eller renske den marknaden som kriminelle ak-
tørar i byggjebransjen opererer i.

Dette er talen som Lars Mamen heldt på 
lanseringa av Fair Play Bygg Oslo: 
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Her er deltakerne i betongfaget. Nr 2 fra venstre er oslorepresentanten Halvor Lunde, Implenia, 
mens nr 3 er vinneren, Sigvart Tveiten fra Kruse Smith, Agder.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner åpnet Yrkes-
NM 2018 foran en fullsatt sal med deltakere fra 
hele landet innenfor 35 ulike fag. Kunnskapsmi-
nisteren understreket i sin åpningstale hvor vik-
tig det er at flere velger yrkesfag for at samfunnet 
skal gå rundt og velferden bestå. «Uten dere stop-
per velferdssamfunnet opp. Fagbrev er viktigere 
for Norge enn mastergrad», sa Jan Tore Sanner.

Anlegget på Hellerudsletta har to haller på til-
sammen 14.000 m2 og disse ble fylt med yrkes-
konkurranser i ca. 35 yrkesfag, noe som er ny re-
kord for Yrkes-NM. Over 300 av landets dyktigste 
lærlinger og unge fagarbeidere kjempet om med-
aljer, heder og ære. 

Av fag som er relevante for våre foreninger nev-
nes betong-, murer- og flisleggerfaget, rørlegger-, 
tømrer- og ventilasjons- og blikkenslagerfaget. 
Oslo Bygningsarbeiderforening stilte med dom-
mere i både betong- og murerfaget. Betongfaget 
hadde 6 deltakere fra henholdsvis Trøndelag, 
Rogaland, Hordaland, Telemark, Vest-Agder og 
Oslo. Tømrerfaget hadde også 6 deltakere. To fra 

Yrkes-NM på 
Hellerudsletta

Tekst og foto: Jan Peter Lyngstad

Yrkes-NM og Utdanningstorg 
2018 ble arrangert av Word Skills 
Norway i tiden 23.- 25. oktober 
i det nye kongress- og messe-
senteret på Hellerudsletta like 
utenfor Oslo. Utdanningsetate-
ne i Oslo- og Akershus fylkes-
kommuner var medarrangører. 

Trøndelag, to fra Akershus, en fra Sogn og Fjor-
dane og en fra Troms. Mur- og flisleggerfaget 
hadde 4 deltakere fra Buskerud, Trøndelag, Oslo 
og Hordaland. Fra resultatlistene nevner vi at 
Halvor Lunde og Thorgrim Nord fra Oslo tok sølv-
medaljer i henholdsvis betong- og murerfaget og 
at Mathias Folkedal Holmen fra Oslo tok gull i 
ventilasjon og blikkenslagerfaget.

Oppgavene i «våre» fag kunne se ut til å være van-
skelige å ferdigstille på den tilmålte tiden, men 
alle viste at det er høyt nivå på lærlingene i bygg-
fagene.  Dette gav også utslag i stor interesse fra 
publikum som ved flere anledninger stod i kø på 
gangbrua mellom tømrer-, mur -og betongkandi-
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En utbredt oppfatning blant mange. Men er det 
virkelig slik? Selvfølgelig ikke, dessverre.

For et års tid siden så organiserte jeg en lærling i 
en ganske stor bedrift, dette viste seg å være en 
litt over gjennomsnittet interessert lærling. Han 
sa det samme som jeg innledet innlegget med. 
«Er ikke jeg beskyttet da, som lærling?»

«Joda, i forhold til å ivareta opplæringen din så 
er det nok riktig, men hvis det oppstår problemer 
med arbeidsgiveren når det gjelder utestående 

Vi kontakter bedriften på vegne av lærlingen, 
hvorpå bedriften påberoper seg at de har i god 
tro lønnet vedkommende etter vanlig løp. Dette 
hadde de også fått opplyst gjennom opplærings-
kontoret. Vi kontakter opplæringskontoret, og de 
bekrefter at de har opplyst dette til bedriften, på 
tross av at inngått kontrakt sier noe annet.

Saken er for tiden sendt inn til vurdering hos LO 
juridiske avdeling gjennom vårt distrikts kontor.
Det er helt på det rene at lærlinger i bedrifter 
uten tariffavtale ikke har noen rettigheter når det 
gjelder lønn, da disse bestemmelsene i Felleso-
verenskomsten for Byggfag ikke er allmengjort.

Nå får vi avvente hva svaret fra LO blir, men det 
er i hvert fall ikke tvil om at det å være uorgani-
sert lærling neppe kan sies å være smart.

«Du trenger ikke organisere 
deg så lenge du er lærling, du er  
beskyttet gjennom opplærings-
loven og opplæringskontoret.»

Organiserte lærlinger

Tekst: Rune Ask

Men er det virkelig 
slik? Selvfølgelig ikke, 
dessverre.

Så for all del se å få 
organisert lærlingene 
deres!

Det er høyt nivå blant lærlingene. 
Dette er prøvestykket til vinneren 
i betongfaget.

datene. Både dommere og støtteapparatet rundt 
kandidatene svarte velvillig på spørsmål rundt 
fagene og de pågående prøvene.

I tillegg til Yrkes-NM var det utdanningstorg med 
presentasjon av alle utdanningsprogrammene i 
videregående opplæring. YoU-messen og Utdan-
ningstorget, som årlig arrangeres av henholdsvis 
Utdanningsetaten i Oslo og Akershus fylkeskom-
mune inngikk i arrangementet som var en del 
av Yrkesfagenes år 2018. Hovedmålgruppen for 
arrangementet var ungdomsskoleelever, elever 
i videregående skole, samt lærere og rådgivere i 
skolene. Arrangementet var åpent for alle, og det 
var over 30 000  besøkende innenfor dørene.

Onsdag 24.10.2018 kom statsminister Erna Sol-
berg på besøk. Hun fikk se på alle utdannings-
mulighetene, med fokus på yrkesfag, samt møte 
noen utvalgte deltakere i yrkes-NM. Hele besøket 
ble fulgt av TV2 God Morgen Norge og Nyhets-
kanalen

Marco Elsafadi, tidligere basketballspiller kjent 
fra diverse TV opptredener og som bl.a. ble kå-
ret til Årets Forbilde i 2006, hadde seminar hver 
av de 3 dagene om mestring og om å tørre og ta 
egne valg. Han var også en svært positiv leder 
av medalje- og avslutningsseremonien torsdag 
ettermiddag hvor han framsnakket yrkesfagene.

lønn, feriepenger, osv. så kommer ikke opplæ-
ringskontoret deg til unnsetning,» svarte jeg. 
Lærlingen organiserte seg der og da! Men han 
konfronterte representanten fra opplæringskon-
toret med det jeg hadde sagt. Hvorpå jeg mottok 
en telefon fra det gjeldende opplæringskontor 
med spørsmål om hva i all verden jeg gikk rundt 
og sa om opplæringskontoret. De tok seg da vit-
terlig av lærlingene og hva var vitsen med å orga-
nisere lærlingene?

«Så dere bistår altså lærlingene med inndri-
velse av utestående lønn og eventuelt ferie-
penger?

Hvis de ikke får utbetalt reise gangtid?

Bistår dere dem med å sende inn krav til bostyrer 
ved en evt. konkurs osv.?» spurte jeg i min «enfol-
dighet»

Nei, dette måtte vedkommende innrømme at 
de ikke gjorde. «Da har du vel svar godt nok på 
spørsmålet ditt der,» sa jeg.

Vi har en sak gående nå i avdelingen: Lærling 
med kontrakt i bedrift uten tariffavtale. I kontrak-
ten med fylkeskommunen er det krysset av i fel-
tet Hjemmel for kontrakt Nei til ungdomsrett og 
i tilskuddsordning Basis 2, det vises og til § 4-5 
i opplæringsloven. Dette er da uten tvil en kon-
trakt for et såkalt Lærling med avvikende kon-
traktsvilkår.
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Sveitsiske bygningsarbeidere 
raser mot arbeidsgiverne

Når arbeiderne gikk til streik mot disse uverdige 
forholdene 14. – 16. september tok tyrkisk politi 
arbeidsgivernes side og slo ned på de streikende. 
Over 600 av de streikende ble arrestert, og 37 
arbeidere ble fengslet, blant dem Ösgür Karabu-
lut, president i Den progressive fagforeningen for 
bygningsarbeidere (DISK/Dev Yapi-Is).

«Han (Karabulut) gjorde sin plikt overfor byg-
ningsarbeiderne og fagforeningen. Denne ar-

Byggingen av Nye Istanbul 
Airport er i full gang, og over 
tretti tusen arbeidere fra land 
som Nepal er sysselsatt her 
sammen med tyrkiske bygnings-
arbeidere. Forholdene er langt under minstemålet. I leirene hvor 
arbeiderne er innkvartert er maten dårlig og soverommene er 
infi sert med utøy. Noen arbeidere har ikke fått betaling på et 
halvt år. Det utbetales ikke overtid og arbeidsmiljøet er elendig. 
42 arbeidere har omkommet i arbeidsulykker.

 Å forsvare            
 anstendige 
arbeidsforhold er 
ingen forbrytelse!

NCC og 
Byggnads 
er enige 
om akkord

I Bygningsarbeideren nr 1 2018 skrev vi om kon-
fl ikten mellom entreprenøren NCC og bygnings-
arbeiderforbundet, Byggnads, i Sverige. Tvisten 
dreide seg om retten til å jobbe akkord, og ar-
beidsgiverens plikt til å fremskaffe nødvendige 
opplysninger for å få gjort opp akkorden.

Denne tvisten har nå funnet sin løsning. Fra nå 
av skal det fi nnes to valgmuligheter på NCCs 
byggeplasser: akkordlønn eller resultatlønn. Før 
man bestemmer seg for hvilket alternativ skal 
brukes skal laget og Byggnads få utlevert de nød-
vendige opplysninger. Dette var egentlig stridens 
kjerne. Avtale innebærer at det blir presatsjons-
lønn på alle byggeplasser over 900 timer, det skal 
foreligge en avtale på arbeidsplassen innen åtte 
uker fra oppstart og det nødvendige underlag for 
å velge lønnssystem skal fi nnes. . Laget skal ha 
siste ordet dersom man ikke blir enige om lønns-
form. Der man ikke nådde fram var i spørsmålet 
om tilbakevirkning. –Når man er to parter er det 
gi og ta, sier Johan Aspendal, avtaleansvarlig i 
Byggnads avdeling Stockholm-Gotland til bladet 
Byggettan.

(kilde: Byggettan nr 3 2018)

Tekst: Petter Vellesen

Tekst: Petter Vellesen

I Zürich streiket over 4000 bygningsarbeidere 
6. november (foto: Unia).

Siden midten av oktober har tusenvis av byg-
ningsarbeidere i Sveits arrangert store demon-
strasjonsstreiker over hele landet. Den lands-
omfattende tariffavtalen for hovedbyggefagene 
løper ut ved årets slutt og bygningsarbeiderne 
protesterer mot arbeidsgivernes oppførsel i for-
handlingene.
I bunnen av konfl ikten ligger byggmesterforbun-
dets trussel om å heve pensjonsalderen fra 60 år. 
Riktignok kan de tenke seg å beholde dagens 
ordning, men det er under forutsetning av at fag-
foreningene går med på 300 såkalt «fl eksible» ti-
mer i året. Det innebærer at bygningsarbeiderne 
i tidsrommet mellom mars og desember kan bli 
pålagt å jobbe inntil 12 timers arbeidsdag. Det er 
altså arbeiderne selv som skal betale for en rime-
lig pensjonsalder. I følge fagforeningene vil disse 
kravene fra arbeidsgiverne også føre til massiv 
lønnsnedgang for eldre arbeidere og lønnsdum-
ping gjennom bruk av utenlandske fi rmaer.

Det er fagforbundene Unia og Syna som står 

bak aksjonene, som begynte i byen Bellinzona i 
midten av oktober, da 3000 bygningsarbeidere 
gikk til streik. Siden har det spredd seg til byene 
Bern, med 1000 streikende, Geneve med 2500, 
Lausanne med 4000 og i Zürich blokkerte 4000 
streikende bygningsarbeidere jernbanestasjo-
nen. Også i kantonene Jura, Neuenburg, Wallis 
og Freiburg har det vært aksjoner og over 16000 
rasende sveitsiske bygningsarbeidere har deltatt 
i aksjonene.

Konfl ikten har egentlig vart lenge og arbeidsgi-
verne, Schweizerische Baumeisterverband, har 
trenert forhandlingene om å sikre pensjonsalde-
ren på 60 år i over ni måneder. I juni arrangerte 
bygningsarbeiderne en kjempedemonstrasjon 
med over 18000 deltakere. I august la altså ar-
beidsgiverne et forslag på bordet hvor altså mot-
kravet var at bygningsarbeiderne selv tar kostna-
dene gjennom blant annet fl eksibel arbeidstid. 
Dette blir sett på som rein utpressing av fagfore-
ningene og i midten av oktober sprakk det altså i 
den italienske delen av Sveits. Dette er de største 
arbeiderdemonstrasjonene i Sveits på over ti år, 
og de sindige sveitserne er rasende. I kantonen 

Tekst: Petter Vellesen

restasjonen er rettet inn mot å kriminalisere 
fagforeningsaktivisme. Å forsvare anstendige 
arbeidsforhold for bygningsarbeidere er ikke 
en forbrytelse, men en plikt for en fagforenings-
mann,» sier lederen i hovedorganisasjonen  DISK 
i en uttalelse. «Forbrytelsen er å hindre dem frå å 
gjøre sin plikt. De virkelige forbryterne er de som 
lukker øynene for mord på arbeidsplassen, ube-
talte lønninger og utøy. De virkelige forbryterne 
er de som lukker ørene for arbeidernes krav. … Det 
er sjefene som skulle vært arrestert, ikke arbei-
derne!».

Wallis har bygningsarbeiderne aldri demonstrert 
tidligere, og det sier jo litt om raseriet. Demon-
strasjonene har stort sett gått fredelig for seg, 
men noen steder har bygningsarbeiderne like 
godt gått til to-dagers streik og i Zürich blokkerte 
de altså jernbanestasjonen ved å ta lunsjen sin 
der.

Kilder: 1815.ch, unia.ch, syna.ch
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I september deltok jeg på en 
delegasjonsreise til Palestina i 
regi av Palestinakomiteen i Nor-
ge. Vi var elleve som reiste, men 
en ble av israelske sikkerhets-
styrker satt på fl yet hjem med 
en gang. Dette fordi han i forhør 
på fl yplassen innrømmet å være 
for boikott av Israel og medlem 
av partiet Rødt. Vi andre kom 
inn som turister. På veien hjem 
ble hele gruppa holdt igjen på 
fl yplassen en time og forhørt om 
hvor vi hadde vært og hvem vi 
hadde snakka med, før vi kunne 
sjekke inn bagasjen. 

Det skal visstnok være et russisk ordtak som sier 
at det er bedre å se en gang enn å høre ti ganger. 
Vi både hørte og så. Noe av det første vi fi kk høre 
var at Vestbredden, mellom Israel og Jordan, er 
delt opp i tre soner i tråd med Osloavtalen fra 
1993. I sone A har palestinerne full suverenitet. 
Der er det forbudt for israelere å være. I sone B 
skal palestinske sjølstyremyndigheter og Israel 
samarbeide og i sone C er alt under israelsk kon-
troll. Den israelske hæren beveger seg overalt.  I 
tillegg bor det palestinere på Gaza-stripa som av 
Israel har vært avstengt fra omverdenen i rundt 
ti år. De mange nyhetsoppslagene om desperate 
opptøyer fra palestinske ungdommer kommer 
derfra. Israelske sikkerhetsstyrker dreper en pa-
lestiner hver dag. 

Alt dette er ikke spesielt nytt, men det gjør inn-
trykk å oppleve litt av det på nært hold. Palesti-
nerne er omringet av Israel, israelske bosettere 
og grensestasjoner. Israel bygger en egen mur 

rundt det palestinske området. Den skal bli 750 
kilometer lang og koster 1,4 millioner dollar i året 
å drifte fi kk vi opplyst. Begrunnelsen er å hindre 
terrorister. Hvis det er poenget er det greit å min-
ne om at Israels egen opptreden skaper stadig 
nye. 

Skal man besøke israelsk område kreves tillatel-
se på forhånd. Palestinske biler har egne skilter 
og har ikke lov til å kjøre på israelsk område. Det 
omvendte er lov. På grensestasjoner opplevde vi 
med vår israelsk registrerte minibuss fl ere gan-
ger å bli stoppet for sjekk av pass. Når vi reiste 
hjem ble også koffertene forlangt åpnet og sjek-
ket. Vi så egne buss-stoppesteder for israelere og 
palestinere. 

Jeg var aldri i Sør Afrika under apartheidregimet 
som folk etter mangeårig kamp klarte å kvitte 
seg med. Men den adskillelsen og undertrykkin-
gen israelske myndigheter bedriver overfor pa-
lestinere og nomadefolket beduinene kan sam-
menliknes med sørafrikansk apartheid. Trump 
og USAs støtte til den israelske høyreregjeringen 
gir myndighetene blod på tann. Enda verre er det 
at USA stanser bevilgningene til palestinske sy-
kehus og fl yktningeleirer. 

Israelske bosettere er et kapittel for seg. Dette 
er israelere som illegalt eller legalt har tatt og 
tar seg til rette. Med støtte fra israelske myndig-
heter okkuperes palestinsk område for å bygge 
landsbyer samt en og annen by kun for israelere. 
Vi besøkte et slikt avsperra samfunn midt i den 
palestinske byen Hebron. Bosettingen ble star-
tet ved å okkupere et hotell og hadde etter hvert 
fått israelsk beskyttelse for å bli. 400 bodde på et 
knøtt lite område og ble passet på av 2000 israel-
ske soldater. Vi besøkte stedet og ble møtt med 
tilrop om å komme oss vekk, noe vi anså det som 
fornuftig å etterkomme.

Den israelske høyreregjeringa har nylig vedtatt 
en lov som slår fast at Israel kun skal være en jø-
disk stat og at de har krav på historisk palestinsk 
område. Dermed er alle bosettingene legalisert 
og nye står for tur.

Mange palestinere er tvunget til å jobbe i Israel. 
For å kunne gjøre det trengs en egen arbeidstil-
latelse. Normalt skal arbeidsgiver stå for denne, 
men vi ble fortalt historier om at man selv måt-
te betale opptil 2700 shekel for en slik tillatelse. 
Denne gjelder kun innen jordbruk og byggebran-

sje og varer normalt ett år. Minstelønna for en pa-
lestiner er 1450 shekel per måned (1 shekel er ca. 
2,4 kroner). Palestinske arbeidere må bruke spe-
sielle grensestasjoner. Vi sto opp klokka tre om 
natta for å besøke sperringene ved overgangs-
stedet Tulkarim. Etter litt betenkning bestemte 
vi oss for å fl yte med strømmen av palestinere på 
vei til jobb. Vi ble raskt stoppa, sikkerhets-sjekka 
tre ganger, gjennomlyst, passkontrollert, måtte 
fjerne mobilfoto som ble tatt av anlegget og for-
hørt. Vi hadde ikke gjort noe straffbart og slapp 
etter en time gjennom sperringene og inn i Israel. 
Hele tiden ble vi passet på av soldater med skarp-
ladde våpen. 

Det lar seg ikke bortforklare at det er Israel som 
er på offensiven med en velfungerende økonomi, 
effektivt militærapparat og med kontroll på pales-
tinere. Palestinske sjølstyremyndigheter rår ikke 
over egen valuta, har ikke kontroll på import og 
eksport eller egen hær selv om de har egne politi-
styrker. I tillegg er området gjennomhullet som en 
sveitserost av israelske bosettinger. Palestinske 
sjølstyremyndigheter taper tillit blant sine egne, 
opptrer byråkratisk og autoritært samt sliter med 
å få økonomien til å fungere. Arbeidsløsheten og 
fattigdommen er svær. Mange utvandrer til land 
i området da det ikke er språkproblemer med å 
jobbe i Jordan, Libanon, Egypt eller Emiratene. 
Flere snakker brukbart engelsk. Men vi traff på 
folk som gjerne ville fortelle om hvordan de had-
de det og som ivret for at folk skulle fi nne jobb og 
løsninger som gjorde at de kunne bli. 

Palestinerne har FN-støtte for sitt krav om en 
egen stat ved siden av Israel. Denne to-stats-løs-
ningen synes å være lengre unna enn på lenge. 
Enkelte av de vi møtte snakket om en-stats-løs-
ning der palestinere og israelere lever side om 
side og med samme rettigheter. Israel avviser 
både en og to stater 

Alt det gale som foregår i området skyldes ikke 
bare Israel, men det er en vesensforskjell mellom 
den som er okkupant og den som blir okkupert. 
Den israelske ambassadøren i Norge blir helt på 
tuppa over å høre ordene «boikott Israel». Jeg har 
fått økt forståelse for dette kravet etter et tidagers 
besøk i området.

Mange steder vi kom var det håndverkere i ak-
sjon. Bygningsarbeiderforeninger burde fi nne ut 
av mulighetene for et solidaritetsprosjekt med 
palestinske kolleger.

Israel blir mer og mer en 
apartheidstat
Tekst:  Roy Pedersen
Foto:  Ola Floberg

Palestinske arbeidere må benytte spesielle grenses-
tasjoner og stå i kø i timesvis for å komme på jobb.

Delegasjonen fra Norge.
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Tekst: Harald Berntsen

«Kjære alle frammøtte, jeg må først takke for den 
store æren og opplevelsen det er å få delta når 
Sauda Folkets Hus i dag åpnes igjen i stiligst ten-
kelige utgave, ikke minst takket være en gigan-
tisk dugnadsinnsats.

De fl este av dere vet sikkert mye mer om husets 
lokale historie enn jeg som står her. Men før lan-
dets politiske myndighete rekker å realisere for-
slag som er lagt fram om å ta historiefaget ut av 
skoleundervisninga, kan det være grunn til å 
rippe opp i hvorfor den moderne arbeiderbeve-
gelsen, over hele verden, måtte bygge sine egne 
forsamlingshus som fi kk navnet Folkets Hus.  
 
Under slagordet frihet, likhet og brorskap gjorde 
borgerskapet i Frankrike i 1789 politisk revolu-
sjon mot det kongelige eneveldet. Men slagordet 
gjaldt frihet for eiere av produksjonsmidler til 
å drive næring, ikke friheten for eiendomsløse 
lønnsarbeideres til å begrense næringsfriheten 
ved å gå sammen i fagforeninger og kreve kollek-
tive avtaler. I 1791 vedtok den grunnlovgivende 
nasjonalforsamlinga i Paris å gjøre det ulovlig for 
arbeidere å møtes for å bli enige om kollektive 
krav og eventuelt streike for dem. 

I Storbritannia på den andre sida av kanalen blei 
de nye fabrikkarbeiderne i den første industrielle 
revolusjon møtt med det samme forbudet. Det 
britiske parlamentet vedtok i tillegg å gjøre det 
strengt straffbart for gjestgivere og andre husei-
ere å gi rom til slike konspirative forsamlinger av 
arbeidere.  

Også i land som Norge, der fagforeninger og 
streik ikke blei direkte forbudt, blei arbeideror-
ganisasjonene nekta adgang til eksisterende for-
samlingslokaler. I Norden blei de første Folkets 
Hus bygd i København i 1879 og i den lille sven-
ske byen Kristianstad i 1890. 

I 1851 hadde makthaverne her i landet ved hjelp 
av politi og rettsvesen knust arbeiderforenin-
gene til Marcus Thrane. I tida som følgte, stifta 
faderlige embetsmenn og borgere ei rekke så-
kalte arbeidersamfunn, for å motvirke at arbei-
derne på ny skulle organisere seg sjølstendig 
for egne interesser. I kampen mot Høyre fram 
til 1884, for mer makt til Stortinget, vant Venstre 
arbeidersamfunna over på si side. Men etter at 
fagorganiserte arbeidere i 1887 danna sitt eget 
politiske parti, Det norske Arbeiderparti, kunne 
dette partiet erobra arbeidersamfunna og deres 
forsamlingshus fra Venstre igjen, og gi dem det 
nye navnet Folkets Hus. Dermed fi kk den unge 
arbeiderbevegelsen her i landet mindre behov for 
å bygge nye lokaler. 

Det var symptomatisk at det første forsamlings-
lokalet som blei bygd i Norge under navnet Fol-
kets Hus, Spjerøy Folkets Hus på Hvaler, blei reist 
i 1898 av svenske steinhoggere som følgte med 
steinindustrien over grensa fra Bohuslän og inn i 
de norske granittområda i Iddefjorden og på Hva-
ler. Isolerte som de først var fra den ikke-inklu-
derende lokale norske fi sker-bonde-befolkninga, 
tok de med seg Folkets Hus-ideen fra Sverige og 
bygde sine egne hus. 

Først den nye storindustrialiseringa fra omkring 
1905, basert på utvinning av elektrisitet fra vann-
kraft, la grunnlag for større antall nye Folkets 

Hus her i landet. Alt i 1907 hadde LO fått så man-
ge fl ere medlemmer særlig blant det økende an-
tallet ufaglærte anleggs- og fabrikkarbeidere, at 
den bygde det det første sentrale Folkets Hus på 
på Youngstorget i hovedstaden i 1907. 

Men der det mer enn noen steder var behov for 
nye Folkets Hus, var på de nye industristedene 
og langs de nye jernbanelinjene og veiene der 
anleggs- og fabrikkarbeiderne var samla i store 
antall, men der det enten ikke fantes forsamlings-
hus, eller der den opprinnelige bygdebefolkninga 
stengte sine frilynte ungdomshus og bedehus for 
arbeiderne og deres organisasjoner.  

Det er i denne sammenhengen Sauda Folkets 
Hus hører hjemme, side om side med nye hus på 
steder som Rjukan, Odda, Høyanger og Eyde-
havn. Huset hadde først rom i spisebrakker, så i et 
tidligere hotell, før arbeiderne på dugnad reiste 
det nye huset i 1929 – 1931, på ei tomt som smel-
teverket stilte til rådighet for å oppfylle dem for å 
oppfylle konsesjonsvilkåra for verket.   

I Norge som i store deler av Europa ga kampen 
mot fascismen og nazismen et kraftig skyv fram-
over for arbeiderbevegelsen og ønsket om et nytt 
og bedre samfunn. I 1945 fi kk Arbeiderpartiet for 
første gang fl ertall aleine på Stortinget, og i til-
legg vant Kommunistpartiet 11 plasser. Framfor 
å gå direkte løs på å sosialisere storindustri og 
bank- og kredittvesen, mente ledelsen i den poli-
tiske og faglige arbeiderbevegelsen, de første åra 
også i Kommunistpartiet, at arbeiderne i kraft av 
sin nye overlegne politiske styrke, kunne omdan-
ne samfunnet mer gradvis og fredelig gjennom 
et klassesamarbeid mellom organisasjonene i ar-
beidslivet og regjeringa. Det var den såkalte nor-
ske modellen, et kompromiss som også arbeidsgi-
verne i mange år foretrakk framfor å risikere å bli 
rent over ende.  

I kuturlivet kom samarbeidslinja til uttrykk i den 
endelige samlinga av arbeideridretten med den 
borgerlige, og i at historia om klassekampen og 
dens teori blei tatt ut av skoleringsvirksomheten 
i arbeiderbevegelsen. På forsamlingshussektoren 
tok LO initiativ til å gjøre om og døpe om alle for-
samlingslokaler, også Folkets Hus, til «samfunns-
hus» som skulle eies og brukes av alle, men som 
reelt skulle være kontrollert av arbeiderbevegel-
sen i kraft av dens overlegne organisasjoner. 

Resultatet blei det motsatte av formålet, det vil 
si: Statsstøtta utbygging av et økende antall 

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.

Foto: Martin Guttormsen Slørdal/Fri Fagbevegelse

VED GJENÅPNINGA AV 
FOLKETS HUS I SAUDA

Tale holdt ved gjenåpninga av Folkets Hus i Sauda 20. september:                                                    
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«samfunnshus» som ville stå uavhengige av ar-
beiderbevegelsen, og et synkende antall mer og 
mer forfalne Folkets Hus som, i kraft av å være 
«politiske» hus, var utelukka fra statsstøtte. Til og 
med det huset vi i dag står i, Sauda Folkets Hus, 
prøvde til slutt, i 1973, kanskje heldigvis forgje-
ves, å få statsstøtte ved å erklære seg villig til å 
forvandle seg til et «upolitisk» samfunnshus. Et 
enda verre skrekkeksempel var salget og rivinga 
av det fl otte gamle Høyanger Folkets Hus til for-
del for et nytt samfunnshus i 1970. 

Fra omkring 1960 bidro innføringa av fjernsynet, 
avviklinga av bilrasjoneringa og en akselereren-
de privat velstand til ytterligere å svekke Folkets 
Hus og deres tidligere inntektsgivende kinodrift. 
I løpet av 1960-tallet kulminerte den sterke og 
langvarige økonomiske veksten som var basert 
på gjenoppbygging av en krigsrasert verden et-
ter 1945, med et enda strammere arbeidsmarked 
der arbeidsgiverne måtte by over hverandre i 
konkurranse om knappe arbeidskrefter. Mange 
følte det nesten ikke lenger nødvendig å føre 
kollektiv faglig kamp for høyere levestandard – 
bortsett fra for Sauda-arbeidere og andre i Norsk 
kjemisk som ikke hadde lokale lønnsforhandlin-

ger og i 1970 gjorde opprør mot den toppdirigerte 
moderasjonen i sentrale lønnsoppgjør. 

Da konjunkturene snudde og den internasjonale 
arbeidsledigheten igjen økte fra og med oljekrisa 
i 1973, fant arbeidsgiverne i land etter land tida 
inne til å forlate klassekompromisset og starte 
en offensiv mot de rettigheter og posisjoner ar-
beiderne hadde oppnådd etter krigen, en offensiv 
som i dag er i ferd med å nå sitt mål: Å sette fag-
bevegelsen og de kollektive avtalene ut av spill. 
For å si det med en av verdens rikeste menn, War-
ren Buffet: -Det pågår en klassekamp, og vi (altså 
Buffet & co) vinner den!

I mellomkrigstida var arbeiderbevegelsen i stand 
til å holde langtidsledige, ikke minst ungdom, 
knytta til seg gjennom idrett, skolering og kul-
turelt og sosialt samvær med sentrum i Folkets 
Hus. I dag er mye av denne rolla frivillig oppgitt 
og stilt til disposisjon for andre og mørkere kref-
ter som fyller den med bestrebelser på å erstatte 
klassesolidaritet med etnisk nasjonali samhold 
på tvers av klassegrensenee, og peker ut innvan-
drere som syndebukkene for all verdens elendig-
het og ondskap.  

Når Folkets Hus i dag er gjenreist som den sen-
trale kulturarenaen i Sauda, er det vel neppe som 
et museum eller en gravstein over en angivelig 
død arbeiderklasse, men heller i erkjennelse av at 
den som glømmer sin egen historie, er dømt til 
å oppleve den på ny. Ryktet om arbeiderklassens 
død er som kjent sterkt overdrivi, både i Sauda og 
ellers i verden, det dementeres ved hvert valg av 
en stadig skjerpa konkurranse mellom samtlige 
politiske partierog retninger om å stå fram som 
arbeidernes beste venn. 

Under bygginga av det nye Folkets Hus i Sauda i 
1930 skreiv Stavanger-avisa 1ste Mai at det skulle 
være «arbeidernes tempel». Det kan være ei på-
minning om hva Jesus fra Nazaret mente om alle 
pengeutlånere og andre selgere i tempelet hans, 
men også om alle fariseere og andre bedrevitere. 
Jeg sier ikke mer, men ønsker lykke til med det 
gjenreiste tempelet eller stavkjyrkja i Sauda, som 
Frank Aarebrot kalte det.

Tekst: Jonas Bals

Et nytt samfunn tar form innenfor 
rammene av det gamle

På 1990-tallet kjempet europeisk fagbevegelse 
mot «atypiske ansettelser»: Midlertidige jobber, 
ufrivillig deltid, bemanningsselskaper, fi ktive en-
keltpersonforetak og «minijobber». I dag er denne 
språkbruken blitt avleggs: Det atypiske er blitt 
typisk, mens det å ha en fast, trygg jobb er blitt 
unormalt.

Resultatet er et mer polarisert arbeidsliv. I den 
ene enden har vi fått en ganske stor gruppe som 
nyter godt av høye lønninger, ovale helger og 
trygge, utviklende arbeidsplasser. I den andre en-
den fi nner vi stadig fl ere prekære arbeidstakere, 
som er fattige til tross for at de jobber både hardt 
og under utrygge forhold. De siste par tiårene har 
begge gruppene vokst, mens arbeider- og middel-
klassejobbene i midten er blitt færre. Polarise-
ringen gjenfi nnes etter hvert andre steder, ikke 
minst i politikken. Brexit-avstemningen, valget 
av Trump og andre små og store jordskjelv de 
siste par årene har bidratt til økt bevissthet om at 
høyresidas mangeårige kamp for et «fritt» og ure-
gulert næringsliv og arbeidsmarked nå risikerer 
å slå over i offensiv proteksjonisme, fremmedfi -
endtlighet og reising av nye murer. 

Kanskje er det også dette nye alvoret som har 
gjort det mulig for det umake forfatterparet Line 
Eldring og Elin Ørjasæter – av LO-Aktuelt omtalt 
som «en venstreorientert rådgiver i Fellesforbun-
det og en høyreorientert samfunnsdebattant» -  å 
fi nne sammen i det som er blitt en gnistrende 
god og grundig samfunnsanalyse av det frem-
voksende løsarbeidersamfunnet. De to er i alle 
fall enige om at det er grunn til å rope varsko, 
også her i Norge. Eldring og Ørjasæter håper selv 
at boka vil fungere som «et oppspark til den de-
batten vi mener er den viktigste foran stortings-
valget i 2021: Hvordan kan vi bremse utviklingen 
av løsarbeidersamfunnet?»

Selv om de to ikke alltid er enige om hva svaret 

på det spørsmålet er – noe de løser fi nt ved å 
redegjøre kort og konsist for begges standpunk-
ter – er de enige om at noe må gjøres, og at det 
haster. Og de er helt samstemte om viktigheten 
av å styrke, ikke svekke, det organiserte arbeids-
livet.

«Løsarbeidersamfunnet» er bygd opp som en 
systematisk gjennomgang av de ulike ansettel-
sesformene vi fi nner i Norge anno 2018. Kapitlene 
har titler som Innleid, Selvstendig, Svart, Midler-
tidig, Frilans og deling. Hva angår det siste tema-
et spår forfatterne at begrepet «delingsøkonomi» 
vil være mosegrodd om fem år, men at plattfor-
møkonomiens rasjonale til gjengjeld vil ha vokst 
seg inn i alle sektorer. De viser blant annet til at 
de store konsulentselskapene nå råder kundene 
sine til å rigge seg for en mer «fl ytende arbeids-
styrke», der man henter inn arbeidskraft gjennom 
digitale plattformer, og at giganter som Adecco 
allerede er i gang med å utvikle nye tilknytnings-
former. Sannsynligheten er derfor stor for at det 
vil være nødvendig å skrive en oppdatert utgave 
av denne boka om få år, i alle fall dersom den blir 
satt opp på alle de pensumlistene der den hører 
hjemme.

At vi trenger kunnskap for å stanse den utviklin-
gen forfatterne beskriver er et selvstendig argu-
ment i boka. Forfatterne anbefaler blant annet at 
det settes ned et teknisk beregningsutvalg for 
tilknytningsformer i arbeidslivet. De argumente-
rer godt for at dette kan gi mer omforente analy-
ser av hva ståa er på arbeidsmarkedet, og tette 
fl ere av de store kunnskapshullene vi har i dag.

Med denne boka har de selv gitt et viktig bidrag 
til nettopp dette. Eldring og Ørjasæter samler 
innsikter fra en imponerende mengde forskning 
på knappe 200 sider, og gjør det på en måte som 
ikke bare er forståelig, men også lesverdig. Det 
skyldes blant annet at de ikke går av veien for å 
forene forskningsfunnene med klassisk svoger-
forskning. Skal man forstå hvordan utviklingen 
i arbeidslivet forandrer relasjonene mellom oss 
som samfunnsborgere, trenger man nemlig også 

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

LINE ELDRING OG 
ELIN ØRJASÆTER:

Løsarbeidersamfunnet

Cappelen Damm Akademisk
Sakprosa, 203 sider

hverdagslige anekdoter – som den om student-
kollektivet på Frogner som holder seg med egen 
vaskehjelp. Da de skulle bytte fra polsk til fi lip-
pinsk vaskehjelp, var det fordi «fi lippinske er nøy-
ere, og blir ikke sure hvis det ser jævlig ut etter en 
fest». Som de to forfatterne helt riktig oppsumme-
rer: «Noe har skjedd med den nordiske modellen. 
Også fordi noen grupper er blitt mye rikere».
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På Arbejdermuseet i København henger det for tiden en utstilling av kunstneren Peter Peitersen. 

Peitersen var selv murer og lagde bilder med motiv fra byggeplassen, karikaturer og plakater med 

politisk eller faglig innhold. Hvis dere er i København anbefaler vi et besøk på Arbejdermuseet, og 

denne utstillingen i særdeleshet. Arbejdermuseet og Peitersens sønn har gitt oss tillatelse til å trykke 

noen bilder og vi tror dette utvalget er representativt. Vi lar samlingsinspektør ved museet fortelle om 

kunstneren og hans arbeid:

Udstilling på Arbejder-
museet med billeder 
af Peter Peitersen

Tekst: Thomas Meldgaard

Den 20. juni åbnede Arbejdermuseet en udstil-
ling med værker af tegneren Peter Peitersen. 
Det er i år 30 år siden, han døde, og museet har 
modtaget en stor samling af hans tegninger og 
linoleumssnit fra sønnen, Peiter Andersen. Bille-
derne er nu registreret og gjort tilgængelige på 
nettet, og udstillingen er næste skridt i formidlin-
gen af denne spændende kunstner.

I fagforeningskredse er Peter Peitersen allerede 
kendt. Han var nemlig uddannet murer og meget 
aktiv i fagforeningen i Aarhus, hvor han var født 
og opvokset. I 25 år var han opmåler og tog rundt 
på de århusianske byggepladser, hvor han fast-
satte akkorden for byggearbejdet. Det var det, 
han levede af, men ved siden af dyrkede han sin 
store interesse for at lave billeder, og det var til 
gengæld det, der for alvor gjorde ham kendt, også 
uden for Aarhus.

Kunstinteressen lå Peter Peitersen i blodet. Fra 
sine tidligste ungdomsår producerede han et 
væld af tegninger med en bred vifte af motiver: 
Den sovende kat i lænestolen, udsigten fra køk-
kenvinduet, børnenes leg på gaden, folk på vej til 
og fra arbejde, arbejdet på byggepladsen, karika-
turer af politikere eller manden på gaden. Peter 
Peitersen fi k aldrig nogen formel kunstnerisk ud-
dannelse, men en del af hans tegninger vidner 
om, at han tog kurser i at tegne. Han var tydelig-
vis bevidst om, at det at tegne er et håndværk, 
der skal læres.

Fantasien var sprudlende, og som 20-årig send-
te han sine første satiretegninger til Politiken. I 
første omgang blev det dog ikke til nogen kar-
riere som bladtegner. I stedet blev han medlem 
af kunstnergruppen De 10, som han op gennem 
1950’erne udstillede sammen med i rådhushallen 
i Aarhus. Datidens anmeldere fremhævede ham 
særligt for hans satiriske streg men også for hans 
sociale indignation.

I en portrætartikel i Land og Folk blev han siden 
citeret for at sige, at han holdt op med at udstille 
sammen med De 10, fordi han blev træt af at lave 
billeder, bare fordi der skulle være udstilling. Det 
siger noget væsentligt om Peter Peitersen, nemlig 
at hans ambition var at lave billeder, der handle-
de om noget. For ham at se var kunsten ikke til 
for sin egen skyld, og han brød sig ikke om det i 
hans øjne kunstige skel mellem almindelige men-
neskers dagligdag og den fi ne kunst. Alt er kul-
tur, og kunstnerne skal ud blandt arbejderne og 
lave billeder, der afspejler deres vilkår.

Den ambition levede Peter Peitersen i høj grad 
selv op til. Hele hans virke som aktiv i fagbevæ-
gelsen, medlem af DKP og kunstner var præget 
af hans opfattelse af, at samfundet og de øko-
nomiske strukturer er undertrykkende for arbej-
derne. Han tegnede plakater med opfordring til 
at gå i demonstration, lavede store fi gurer til pro-
testmøder, spiddede de økonomiske og politiske 
magthavere i sine satiretegninger og lavede bil-Sikkerhed på byggepladsen, plakat, 1985  (© Peiter Andersen/Arbejdermuseet)



BYGNINGSARBEIDEREN 3-2018 19
leder, som blev solgt til støtte for Land og Folks 
festivaler.

Det er alt sammen set før, men Peter Peitersen 
gennemførte sit projekt med en sjælden kom-
promisløshed og et åbenlyst talent. Op gennem 

1970’erne og 80’erne udstillede han alene eller 
sammen med ligesindede kunstnere, ikke bare i 
Danmark men også i DDR, og han fi k udgivet bo-
gen ”Murersvenden” med sine linoleumssnit, der 
skildrer livet som murer. Da direktøren for Vejle 
Kunstmuseum bad nogle bygningsarbejdere om 

at fi nde billeder til udstillingen ”Hverdagsbille-
der. Arbejderens hverdag” (1974), var Peter Peiter-
sen blandt de udvalgte kunstnere. Hans ønske 
om at lave kunst om og for arbejderne var gået 
i opfyldelse.

(© Peiter Andersen/Arbejdermuseet)

Arbejderne møder på byggepladsen, linoleumssnitt, 1977  
(© Peiter Andersen/Arbejdermuseet)

Den tykke maler, gouache, u.å. 
(© Peiter Andersen/Arbejdermuseet)

Mureakkord, tegning, 1954  
(© Peiter Andersen/Arbejdermuseet)

Murere på stilladset, tegning, u.å. 
(© Peiter Andersen/Arbejdermuseet)



ER GREIT
sa ombudet

vi ville ikke entre tyskerbrakketaket
en gang til, vi

hadde nær gått gjennom
og ned på betong-golvet

syv meter under

NEIVELDA
sa formann’

og spratt opp på sprø eternit
som en katt

men han hadde ingen hale
skar tvers gjennom platene 

og i golvet

som en sekk med knokler, gikk ikke
bra med formann’
hjerneskallebrudd

brukket ribbein og arm, han
var en ærekjær kar, formann’

ingen foran, ingen ved siden
ingen etter

Torgeir Rebolledo Pedersen (fra Tidr, 1983):

RIVEARBEIDS-
FORMANN


