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Politikk nytter!

Flere fagforeninger i bygg tok initiativet til den 
Mandag 4. juni kom gladmeldingen om at et fler-
tall på Stortinge, har vedtatt nye strengere regler 
for bemanningsbransjen. Det viser at det arbei-
det som har vært gjort av mange gode krefter i 
sammen har nyttet.

Der har vært møter, konferanser og politiske mar-
keringer med faner foran stortinget.

Foreninger og klubber i Fellesforbundet har gått 
på sine sentrale og lokale politikere for å få de 
med på vårt syn. Dette viser at faglig politisk 
samarbeid virker. 

Selv om ikke alle liker at vi skal drive med politisk 
arbeid, er det nettopp i de store viktige saker som 
betyr noe for arbeidsfolk at vi ser at politikk er 
viktig. Derfor er mitt håp at vi kan få flere fra vår 
bransje til å engasjere seg politisk.

Politikk nytter og vi kan få til mye, men vi er nødt 
til å ha flere som har arbeidslivserfaring til å dri-
ve med politisk arbeid. Dette ligger og i avdelin-
genes prioriterte oppgaver. Derfor er det bare å 
hive seg med i det parti som du føler deg hjemme 
i og begynne å engasjere deg.

Etter ferien vil forbundet og avdelingene sette 
fokus på informasjon og skolering rundt de nye 
reglene. Det er derfor viktig at tillitsvalgte setter 

seg inn i dette og at vi sammen klarer å bruke  
regelverket til å sette en stopper for dette uvese-
net.

Årets tariffoppgjør er ferdig og de lokale forhand-
linger er i gang. Det ble JA i oppgjøret, og del-
tagelsen var god. De lokale forhandlingene er i 
gang, og det skal bli spennende og se på de resul-
tatene når protokollene begynner å komme inn.

Viktige begivenheter står for døren etter ferien, 
landskonferansene for Tømrer, Mur og Betong, 
Landskonferansen for Rørleggerfaget og Lands-
konferansen for Malerfaget avholder sine konfe-
ranser utover høsten. Dette er viktige begiven-
heter for de foreninger som organiserer under 
FOBen.

Her møtes avdelinger og tillitsvalgte for hele lan-
det og legger viktige premisser for fagene, tariff-
oppgjør og forbundets neste landsmøte i 2019. 
Oppfordringen går – meld dere på til en av disse 
konferansene! 

Ha en riktig fin og velfortjent ferie 
– GOD SOMMER 

Av Helge Breistein, 
avd 614 Byggfag 
Drammen-Bærum

Regulering av 
grunnbeløpet og 
pensjonene fra 

1. mai 2018

Grunnbeløpet i folketrygda (G) øker 
fra 93 634 kroner til 96 883 kroner 
fra 1. mai 2018. Regjeringa og orga-
nisasjonene har drøfta tallgrunn-
laget for årets reguleringer av folke-
trygdas grunnbeløp og pensjonene.

Årets trygdeoppgjør er, ifølge 
pressemelding fra regjeringa, gjen-
nomført etter gjeldende regler for 
regulering av grunnbeløpet og 
pensjoner. Tallgrunnlaget har blitt 
drøftet med Pensjonistforbundet, 
Senior Norge, Forsvarets seniorfor-
bund, Landsforbundet for offentlige 
pensjonister, Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon, Samarbeids-
forumet av funksjonshemmedes 
organisasjoner, LO, YS, Unio og 
Akademikerne.

Uføre og andre som får sine ytelser 
regulert gjennom grunnbeløpet får 
en inntektsøkning på 3,47 prosent. 
Alderspensjon under opptjening 
blir økt med 3,47 prosent. Regule-
ring av løpende alderspensjoner: 
Alderspensjonister får en økning 
på 2,69 prosent. 

Grunnbeløpet, uføretrygd og 
alderspensjon under opptjening 
skal reguleres i samsvar med lønns-
økningen, justert for eventuelle 
avvik mellom forventa og faktisk 
lønnsøkning to år tilbake i tid. 

Alderspensjon under utbetaling 
skal først reguleres med den sam-
me lønnsøkningen, og deretter blir 
det trukket fra 0,75 prosent.
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På Tømrer- og Byggfagforeningens årsmøte hedret man også årets jubilanter.

Fra venstre Fellesforbundets leder Jørn Eggum og 45 års jubilantene: 

Blikkenslager Børre Kr Halvorsen, tømrerne Roald K Gjetmundsen og Tore Libråten. 

Helt til høyre leder av Tømrer- og byggfagforeningen Ken Gordon Solfjeld. 

Foto: Jan Zamora

Fellesforbundets leder Jørn Eggum var gjest og taler 

på Tømrer og Byggfags årsmøte 25. april og var med 

og markere jubilantene som møtte på årsmøtet.

Blikkenslager Børre Kr Halvorsen gratuleres med 45 års medlemskap av Felles-

forbundets leder med leder av Tømrer- og byggfagforeningen i bakgrunn. Tømrer Tore Libråten gratuleres med 45 års medlemskap av leder i

Tømrer- og Byggfagforeningen.

Jørn Eggum overrekker tømrer Roald K Gjetmundsen diplom for 45 års 

medlemskap i LO.

Tømrer- og Byggfag-
foreningens egen 
trubadur og mangeårig 
leder Egil Roald 
Mongstad spillte 
og sang til ære for 
jubilantene.
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Det var delte meninger om innholdet i og resultatet av tariffopp-
gjøret i år. Det har da også flere av foreningene gitt uttrykk for. 
Men det er i hvert fall heldigvis slik her i landet at det er medlem-
mene som har det siste året gjennom uravstemning. Det er ikke i 
alle land det er slik, og det er viktig at vi slår ring om denne vik-
tige demokratiske retten. Det gjør vi best ved å bruke den!

Det var stor oppslutning om uravstemningen. 
Her er Jostein Brevik på Unicon ved stemmeurna.

Høy deltakelse i 
uravstemninga

Tekst: Petter Vellesen
Foto: Bård Hamborg Bjerkeli

De som er gamle nok og har vært organisert byg-
ningsarbeider noen år husker kanskje tilbake til 
den tida bygningsarbeiderne stemte per post. Da 
var stemmetallene skremmende lave, med valg-

deltakelse på under 20%. Man kan spørre seg om 
dette i det hele tatt var demokratisk og at det ga 
uttrykk for hva medlemmene egentlig mente. Det 
var først i 1996 det ble arrangert urneavstemning 
på byggeplassene og arbeidsplassene under  
Fellesoverenskomsten for Byggfag.

Dette var imidlertid en stor suksess og et organi-
satorisk løft. Vi hadde allerede fra det første året 
svært høy valgdeltakelse, men det viktigste var 
kanskje at bygningsarbeiderne fikk en anledning 
til å diskutere sine egne betingelser og få følel-
sen av å ha innflytelse. De tillitsvalgte gjorde en  
kjempejobb ved å arrangere møter, lage stem-
meurner og ikke minst telle opp stemmene. Det 
siste kan være litt av en utfordring på en arbveids-
plass hvor det kan være medlemmer av mange 
forskjellige fagforeninger. Sist, men ikke minst 
tror vi at uravstemninger hjelper for å rekruttere 
nye medlemmer.

Det er mulig vi sov på laurbærene etter hvert, 
både fagforeningene og de tillitsvalgte i klub-
bene, for etter noen år gikk valgdeltakelsen ned 
igjen, og i 2014 var det «katastrofalt» dårlig. Det 
førte til at alle innså at man måtte skjerpe seg. 
I 2016 var vi på rett vei og i år kan vi slå hver-
andre på skuldrene og gratulere med en godt 
gjennomført uravstemning hvor det som regel 
foregikk ved vanlig urnevalg. Selvsagt er det folk 
som bare kan nås per telefon eller post, men også 
disse fikk anledning til å stemme. Tabellen under 
viser resultatet i de enkelte foreningene.

Endringer i arbeidstid
Fom 1. juni er Ina Holmstad ansatt som vikar for Jeanne Furunes.
Ina skal ha kontortid i Møllergata 24 på tirsdager fra 16.00-19.00 
og kan nås per tlf 480 63 026. E-post: avd603@fellesforbundet.org
Det er satt opp følgende telefontider:
 tirsdager fra 16.00-19.00
 onsdag fra 15.00-17.00
 torsdag fra 13.00-15.30

I juli faller kontortiden på tirsdager bort grunnet ferieavvikling, 
men dere kan fortsatt ta kontakt med oss per telefon i telefon-
tiden eller e-post.

Изменение рабочего 
времени 
С 1 июня мы будем принимать посетителей по вторникам с 
16:00 до 19:00. 
Вы можете связаться с нами по телефону 480 63 026:
Контактная персона Ина Холмстад: avd603@fellesforbundet.org

 По вторникам с 16:00 до 19:00
 по средам с 15:00 до 17:00 и 
 по четвергам с 15:30 до 17:00.
В июле Вы можете связаться с нами только по телефону в то же 
самое время.

Avd 1 1211 641 53 118 18 500 78 23

601 598 435 73 153 35 282 65 0

603 1196 904 76 350 39 527 58 27

605 703 578 82 499 86 78 14 1

614 623 484 78 52 11 430 89 2

 Stemme- Avgitte I% Nei I% Ja I% Blanke/
 berettigede stemmer      forkastede
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Tekst 
og foto: 
Petter Vellesen

Det er i disse dager ett år siden «Oslomodellen for 
et seriøst arbeidsliv» - Oslo kommunes nye inn-
kjøpsreglement – ble vedtatt, og Bygningsarbei-
deren var på stede i Oslo rådhus når politikerne 
og etatsfolkene oppsummerte erfaringene og fei-
ret med kake. Det vil si, ting tar tid i kommunen, 
og selv om over 200 kontrakter er lyst ut etter 
det nye regelverket kunne det første spadestik-
ket først tas i januar i år. Derfor er det vel bare et 
halvt års erfaringer som kan oppsummeres.

I hovedak har Oslomodellen fått gode tilbake-
meldinger fra byggeforetakene i kommunen, dvs 
Boligbygg, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg 
og de andre foretakene som i hovedsak står som 
byggherrer. Det sies at leverandørene også er po-
sitive, selv om det hevdes at noen av dem ikke var 
klar over de nye bestemmelsene ved kontrakts-
inngåelse.

Foretakene får inn tilbud i samme grad som før, 
og det betyr at konkurransen om anbud ikke er 
svekket. Det er heller ingen ting som tyder på at 
modellen er fordyrende. Leverandørene er selv-
sagt opptatt av at reglene håndheves og at be-
stemmelsene skal følges opp, og det er fagfore-
ningene og arbeidsgiverorganisasjonene også.

Hvordan står det da til med de enkelte bestemmel-
sene? Når det gjelder leverandørledd stiller 90% av 
kontraktene krav om maksimum ett ledd i kjeden. 
Man får tilbakemelding fra leverandørene om at 
det kan være vanskelig å følge opp og at det blir 
ekstra administrative byrder på hovedentrepre-
nørene. Fagforeningene er mest opptatt av at det 
benyttes reellt faste ansatte og er bekymret over 
at det kan gjøres omgåelser som faktisk svekker 
ansettelseskravet – som for eksempel at det inn-
gås flere underentrepriser innen samme fag. 

Kommunen har som mange vet tatt i bruk et sys-
tem som heter HMS-reg og som innebærer at alle 
må registrere seg på kommunale byggeplasser, 
og det systemet viser at det blir færre beman-
ningsbyråer. La oss håpe at den trenden er varig! 
Det er også et krav i de kommunale kontraktene 
at innleide skal ha krav på lønn mellom oppdrag. 
Vi har lagt merke til at det hersker en viss usik-
kerhet om hva dette egentlig betyr og hvordan 
man skal tolke det. Vårt råd til kommunen er å 
kvitte seg med den usikkerheten så fort som mu-
lig. Man kan jo for eksempel spørre fagforeninge-
ne om hva vi mener!

Men systemet viser også at man ikke har nådd 
målsettingen om 50% fagarbeidere. I beste fall 
ligger man på et sted mellom 30% og 40%. Hva 
som verre er er nok at det ikke er noen god kva-
litetssikring av hva som er en fagarbeider. Hva 
med utenlandske fag- og svennebrev for eksem-
pel. Det sies at dette er en pågående prosess. La 
oss håpe vi får litt fortgang i den.

Når det gjelder lærlinger viser statistikken at det 
er 5,6% lærlinger på kommunale byggeplasser. 
Det er altså et stykke igjen til kravet, som er på 
10%. Samtidig sier Utdanningsetaten i kommu-
nen at det en klar økning i antallet lærlingekon-
trakter og at flere bedrifter ønsker å bli lærebe-
drifter. De sier også at det er en klar sammenheng 
mellom dette og innføringen av Oslomodellen. 
Slike tendenser har også vi lagt merke til i bedrif-
tene, så la oss håpe at utviklingen er på rett vei 
og at det bare er slik at «ting tar tid i kommunen».

Vi har tatt en tur til det nye Nasjonalmuseet i Oslo for å besøke 
det nye klubbstyret hos murmester Rolf Holm, en bedrift som har 
mange faglærte og unge murere.

Ungdommen 
som ikke er 
arbeidsky…

Tekst og foto: Terje Larsen

På Nasjonalmuseet er 15 av 17  murere under 25 
år, dette inkluderer også tre lærlinger. Så her er 
det ikke de bortskjemte norske ungdommene 
til Stein Lier Hansen som er, bare ungdom som 
ønsker ordna lønns- og  arbeidsforhold, altså ta-
riffavtale. Det er med litt blanda følelser jeg  kan 
konstatere  at det er blitt nye og unge kluter i 
klubben til Holm. Grunnen til blanda følelser, og 
ikke bare fryd, er ikke annet enn at undertegne-
de har sitti i klubben med flere av de som har gått 
av de siste åra.

Det nye styret er nå blitt utvida med en person 
(Holm har nå mer enn 50 ansatte) og mangeårige  
tillitsvalgt Roger Hjelpedahl har takket nei til 
gjenvalg. Inn har Espen Kurverud og Jonathan 
Johansson kommet. ( bildet)

Klubben har tatt mål av seg til å få i gang et «til-
litsmanns møte» i Elingaard konsernet , hvor Rolf 
Holm a/s er det eneste firmaet med tariffavtale. 
Dette møtet ønsker klubben at kan være en åp-
ning for bedre samarbeid mellom bedriftene 
innad i samme konsern, og kanskje aller mest 
blant gutta ute i de forskjellige bedriftene. Dette 
vil også gjøre det enklere ved seinere samarbeid 
mellom bedriftene i konsernet.

Vi er her mest for å høre om hvordan «rikets til-
stand» er hos Holm om dagen, dette med bak-
grunn i de to siste års litt uheldige utvikling både 
på regnskap og lønnsutvikling, og fordi dette er 
en jobb som ikke skal måles etter akkordtariffen, 
den skal forhandles etter Fellesoverenskomsten 
for byggfag (FOB) § 2-4-2 «arbeid som faller uten-

for akkordtariffene eller som av andre årsaker 
ikke er mulig å utføre i akkord». 

Når det gjelder rikets tilstand kan begge parter 
forsikre om at «alt går meget bedre nå», noe som 
kanskje kan være grunnen til at det har vært mu-
lig å forhandle reelt med utgangspunkt i FOB 
«ved slike forhandlinger skal den gjennomsnitt-
lige akkordfortjenesten i vedkommende fag  i be-
driften være grunnlaget for forhandlingene», og 
sånn ble det. Det er gjort avtale om en timelønn 
som ligger på snittet av akkordfortjenesten i be-
driften. Dette er mulig fordi murera hos Rolf Holm 
har brukt akkordlønnssystemet der det har vært 
mulig,  og derfor har god og brei dokumentasjon 
over egen produktivitet. (For denne timelønna 
er jo ikke gitt helt  uten føringer om produktivi-
tet.) Gjennomsnittet på måling  hos Holm i første 
kvartal var 278,10 kr pr time.      

Arbeidet som Holm utfører på Nasjonalmuseet er 
det i utgangspunktet søsterbedriften Elingaard 
Naturstein som har tatt på seg. Mens Elingaard 
har det utvendige arbeidet, tar Holm det innven-
dige. Arbeidet som utføres er  muring av skifer-
staver med tre skifteganger på 7, 9  og 12,5 cm , 
fallende lengder fra  60 til 120 cm og  spesialtil-
passede hjørne og avslutningssteiner, alt i bredde 
på 4,5 cm.  Hver stein er nummerert og har derfor 
sin plass i dette «puslespillet». Alt blir murt med 
jordfuktig sand og sement, så dette er «tunga rett 
i munnen»-arbeid med tanke på at dette herder 
sakte. Når det gjelder byggets utseende , som det 
har vært store diskusjoner om i media, har ikke 
Bygningsarbeideren nok kompetanse til å mene 
noe om det , men vi er fornøyd med både utførel-
sen av arbeidet, og det at det er organiserte mu-
rere med tariffavtale som utfører arbeidet.

Espen Kurverud og Jonathan Johansson er nye 
i klubbstyret.

Sivert Dahlen er murerbas på Nasjonalmuseet.
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Bygningsarbeideren traff Olle på byggeplassen i 
Pilestredet 33. Han er egentlig malerbas på Vei-
dekkes prosjekt Gartnerkvartalet på Hasle, men 
denne dagen var han i Pilestredet for å hjelpe litt 
til. – Det har vært en fantastisk reise siden jeg 
startet i Edvardsson Entrprenør i Oslo for 16 år 
tilbake, sier Olle. – Det er mye mer seriøst nå, og 
det har helt klart sammenheng med at Oslo kom-
mune stiller krav til leverandørene sine. Det har 
vi måttet rette oss etter, og det hjelper.

Edvardsson har et femti-talls malere ansatt i 
Oslo, og 34 av dem er medlem i Fellesforbundet. 
Det er slett ikke bare svensker. Det er folk fra alle 
slags nasjoner, kanskje særlig fra Østeuropa. De 
fleste av dem har jobbet hos oss i mange, mange 
år, så det er flinke fagfolk, sier Olle. – Det er ikke 

så mange av dem som pendler lenger heller, vel-
dig mange har flyttet hit.

Edvardsson Entreprenør bruker akkordtariffen 
som lønnssystem, og Olle måler jobbene sine.  
– Vi svensker er vant til å måle jobbene, sier han. 
– I Sverige måles faktisk 27% av alle malerjob-

bene, så vi vet hva det handler om. Før vi fikk  
tariffavtale her hadde vi en slags egen måling 
hvis man kan kalle det det. Stort sett gikk det ut 
på at 1/3 av prisen gikk til materialer, 1/3 til be-
driften og 1/3 til «gubbarna». Da ble det nok litt 
«si og så» med fortjenesten, men vi hadde ingen 
kontroll over resultatet, og det er nok den største 
forskjellen. Nå kan vi få en forhåndsmåling så vi 
kan se hvordan vi ligger an underveis.

Olle er som sagt bas på Gartnerkvartalet. Der har 
de hittil hatt to hus med to akkorder, og det gikk 
bra, som han sier. – For malerne er det helt av-
gjørende å ha en bra byggeledelse, og Veidekkes 
folk på Gartnerkvartalet har vært helt suverene 
og veldig profesjonelle, sier Olle. – Dessuten be-
tyr det mye at Veidekke bruker egne, fast ansatte 
tømrere på prosjektet. Det det er egne ansatte går 
det betydelig bedre etter vår erfaring. – Hva sier 
ledelsen til at dere tjener så bra, drister vi oss til 
å spørre? – Det er jo et uttrykk for høy produktivi-
tet, og det er jo lav produktivitet som driver kost-
nadene, svarer Olle. – Jeg tror bedriften egentlig 
ønsket seg denne endringen. Det stilles jo større 
krav til arbeidsgiverne, men det er jo bare bra. Et 
eksempel er at rett etter at vi inngikk tariffavtale 
og skulle gå i gang med måling, investerte be-
driften i mye fint maskinelt utstyr som sparkel- 
og malingssprøyer. Det kreves moderne utstyr 
for å holde høy produksjon!

– Hvilke erfaringer har du ellers med måling 
etter akkordtariffen?

– Generelt mener jeg at det går an å måle og tjene 
penger på alle slags jobber, det har bare noe med 
innstilling å gjøre, men den store fordelen med 
måling er at du har kontroll over egen lønnsutvik-
ling – uten måling er du helt prisgitt arbeidsgive-
ren. Og over tid kommer bedriften også til å tjene 
på dette, for produktiviteten øker. Men en ting er 
sikkert: Uten tariffavtale hadde vi aldri fått ut en 
slik fortjeneste, avslutter den blide göteborgaren.

Godt resultat med måling 
i Edvardsson 

Tekst og foto: Petter Vellesen

Måling er et spørsmål om innstilling, sier Olle Flood sammen med Oslo Bygningsarbeiderforenings oppmåler 
John Erik Melby.

I høst fikk Oslo Bygningsarbeiderforening til tariffavtale med  
malerfirmaet Edvardsson Entreprenør AS. Som navnet tyder på er 
firmaet opprinnelig svensk og har svenske eiere, men det har dre-
vet i Norge siden 1998. I dag er det kjøpt opp av det store, sven-
ske Sandå-konsernet, som er ganske dominerende på malerarbeid 
i nabolandet. – Det var nok morselskapet Sandå som presset på 
for at det skulle bli tariffavtale, sier Olle Flood. – De innså at om 
vi skulle være med på denne valsen og fremstå som seriøse måtte 
det tariffavtale til.

Det går betydelig bedre med egne ansatte, 
sier malerbasen Olle Flood.

Oslo kommune stiller 
krav til leverandørene sine. 
Det har vi måttet rette oss 
etter, og det hjelper.
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Hvordan får vi flere kvinner til å velge rørlegger- eller andre byggfag, spør artikkelforfatterne.

I 2017 opprettet Eli Hermine Heyerdahl, ansatt 
i Rørentreprenørene Norge, «Ingeborgnettverk». 
Dette er et nettverk for kvinner i rørbransjen, som 
inkluderer alt i fra rørleggere på gulvet, selgere 
hos grossister til administrasjon innen for fagfel-
tet vårt.

I 2018 dro Marie Linn Havsgård i gang regiona-
le nettverk for bare rørleggerjenter. Det er til nå  
opprettet nettverk i Bergen, Trondheim og Oslo. 
Disse lagene har tilknytning til Ingeborg nettver-
ket , Rørleggernes fagforening i Bergen, Trond-
heim og Oslo, og Rørentreprenørene.

Noe av det vi har oppnådd så langt er et møte 
med likestillingsombudet, Marie Linn Havsgård 
er valgt inn i styret i Fellesforbundet avd. 750 
Rørleggersvennenes forening i Bergen. I Oslo har  
Fellesforbundet avd. 605 Rørleggernes fagfore-
ning opprettet et kvinneutvalg, hvor Caroline 
Bergh er valgt som leder, med møterett i styre-
møtene i foreninga.

Framover skal vi jobbe systematisk med å få inn-
ført  kvinnerepresentanter  i alle Fellesforbundets 
avdelinger som organiserer rørleggere. Denne 
personen ønsker vi skal få mulighet til å drive 
oppsøkende virksomhet, slik at det synes at dette 
er noe Fellesforbundet mener er viktig, og at dis-
kriminering er noe som må tas på alvor. 

Om organisering er viktig, er det desto viktigere 
for minoriteter.  Enn så lenge er vi kvinner dess-

verre det i byggebransjen. I dag utgjør kvinner 
kun 3% i rørleggerfaget, mens forskning viser at 
vi må opp på minst 20% før vi ikke skiller oss ut, 
men blir en normalitet. For å nå dette målet må vi 
få bukt med en del fordommer

Vi vil også jobbe for en landsdekkende mentor-
ordning, som skal ivareta nyansatte og da spesi-
elt lærlinger. Her ønsker vi et samarbeid med alle 
bedrifter, kommuner (ungdomsskoler) og fylkes-
kommuner (videregående skoler og opplærings-
kontor) med tanke på rekruttering. Mentorene 
skal knytte kvinner i faget sammen, delta på ut-
danningsmesser og møter med elever på skoler.  
Å nå ut til dem som rådgir ungdom i forhold til 
utdanningsvalg vil være av stor betydning for ar-
beidet. Erfaring viser at rådgiverne på ungdom-
skolen er ikke ser viktigheten av og mulighetene 
ved at jenter utdanner seg innenfor håndverks-
fag.

Målet vårt er en bransje som jobber for likestil-
ling generelt. Vi godtar ikke at menn som tar 
pappaperm og prioriterer familien skal bli mob-
bet for det, eller at kvinner opplever at de ikke 
får jobb før de er «ferdige» med å  få barn, eller 
andre usaklige grunner for å ikke få jobbe som 
rørlegger. 

Vi kommer til å ta opp bilag 18 og brakkeforhold, 
trivsel og HMS. Dette er problemer vi møter på 
tvers av kjønn, men det rammer også kvinner i 
særlig grad. Dette er saker vi må kjøre gjennom 
klubbene våre ute i bedriftene. Flere klubber job-
ber bra med dette allerede og vi håper denne 
trenden sprer seg til flere klubber. Vi vil også job-
ber opp mot bedriftene gjennom klubbene for å 

få opprettet egne kvinnerepresentanter, på linje 
med lærlingrepresentanter i bedriftene. Her tror 
vi bedriftene har mye å hente, og flere bør få høre 
de positive erfaringene fra de bedriften der det 
faktisk jobber en del jenter. Vi anbefaler at bedrif-
ter minst ansetter 2 kvinner, og gjerne planleg-
ger slik at man får mest mulig faste lag, dette har 
vi stor tro på at vil  gjøre det lettere for å bli en del 
av laget, og  slipper å «bevise» gang på gang hva 
vi  er god for. Dette vil fremme vennskap, hjelpe 
til å bygge hverandre gode og heve kompetanse, 
og gjøre akkordarbeid mer lønnsomt.

Klarer vi å åpne faget for kvinner, fordobler vi  
potensialet for rekruttering. Dette vil også kunne 
demme opp for den enorme bruken av innleie fra 
bemanningsbransjen som dessverre har sett øke 
i omfang de siste 15 årene.

Caroline Bergh, rørlegger i Oras og leder av kvin-
neutvalget i Fellesforbundet avd 605 Rørlegger-
nes fagforening

Marie Linn Havsgård, rørlegger i Vestrheim,  
styremedlem i Fellesforbundet avd 750 Rørleg-
gersvennenes forening, aktiv i Ingeborgnettver-
ket

Flere kvinner til rørlegger-
faget!

Foto: Joachim Espe

Hvis vi ønsker økt rekruttering til faget kan vi ikke overse halve 
befolkninga. Men hvordan får vi flere kvinner til å velge rørleg-
ger- eller andre byggfag? I vår har det vært en rekke initiativ som 
prøver å finne måter å få flere kvinner inn i faget, og ikke minst 
inn i fagforeningene.  

«Hvis det er slik at jentene ønsker å 
bli rørlegger på grunn av det tekniske, 
fysiske og framtidsutsiktene, og det 
er synlige rollemodeller som gjør at 
de tørr og det er slik at eksisterende 
holdninger i bransjen gjør at folk 
slutter, så er veien mot endring alle-
rede lagt. Nå er der bare opp til oss – 
dere – å tørre å gå den» 

sa Marie Linn Havsgård, 
på BNL generalforsamling, 15.06.2018

Caroline Bergh, rørlegger i Oras og leder av kvinneutvalget 
i Fellesforbundet avd 605 Rørleggernes fagforening og 
Marie Linn Havsgård, rørlegger i Vestrheim, styremedlem 
i Fellesforbundet avd 750 Rørleggersvennenes forening, aktiv i Ingeborgnettverket.



BYGNINGSARBEIDEREN 2-2018  8

 Minstefortjeneste Kapittel 2, § 2-1 – 2-4 (gjelder fra 1. april): 
Fagarbeidere kr 203,80 
Ufaglært med minimum 1 års praksis kr 191,00 
Ufaglært under 1 års praksis kr 183,10 
Unge arbeidstakere under 18 år kr 122,90 
  
Bastillegg § 2-10.1: Hvor arbeidslaget arbeider på eget ansvar skal lagbasen tilsettes av arbeidsgiver, i 
forståelse med akkordlaget og ha en godtgjørelse på minst kr 7,30 per time 
 
Overtidsbetaling, § 2-7 og § 6-3 og bilag 20: Minimum 50 prosent av følgende 
grunnlag: kr 260,38 for voksne arbeidstakere (gjelder fra 27. april 2018) 
  
Permisjon med rett til lønn: § 2-8 og bilag 10: For permisjon etter § 2-8, pkt 1 og 2 utbetales den 
enkelte arbeidstaker sin lønn. For akkordlønte og andre med varierende lønn benyttes den 
gjennomsnittlige timefortjeneste (sjukelønnsgrunnlaget) 
  
Reise/gangtid, § 7-2.2 Hvor nattopphold ikke er nødvendig (gjelder fra 27. april 2018) Når 
arbeidstaker sørger for transport: 
7,5-15 km kr 98,10 
15-30 km kr 162,50 
30-45 km Kr190,80 
45-60 km kr 218,40 
60-75 km Kr 247,80 
Lærlinger: 85 % 
  
Når arbeidsgiver holder transport: 
7,5-15 km kr 58,70 
15-30 km kr 98,20 
30-45 km kr 117,40 
45-60 km kr 137,00 
60-75 km Kr 157,40 
Lærlinger: 70 % 
  
Helligdagsgodtgjørelse: Skal utbetales per time. Timelønn avtales i den enkelte bedrift i henhold til 
fagets fortjenestenivå.  
  
Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. august 2016: 
Blikkenslagerfaget 96,31 % 
Malerfaget 16,75 % 
Murerfaget 16,75 % 
Rørleggerfaget 12,48 % 
Taktekkerfaget 44,91 % 
Betongfagene Minst kr 239,57 
Tømrerfaget Minst kr 200,94 
Isolatørfaget Kr 205,34 
Anleggsgartnerfaget 173 øre 

Målsettingen med kurset var både å styrke de til-
litsvalgte i det konkrete klubbarbeidet, og løfte 
blikket og se det større bildet i det vi jobber med 
på hver vår bedrift og klubb. Gjennom erfarings-
utveksling og innledninger med konkrete eksem-
pler på kamper vunnet av klubber, diskuterte vi 
strategier for å samle folk og vinne saker. 

Erik Ford fortalte om prosesser i Bravida med lo-
kale lønnsforhandlinger hvor ledelse sa opp den 
lokale avtalen fordi de ønska en annen avtale-
struktur, og hvordan det en rekke forhandlings-
møter, flere medlemsmøter, uenighetsprotokoll 
og tvistemøter, før klubben endelig fikk igjennom 
sin avtalestruktur med lønnstillegg. Om hvordan 
klubben gjennom harde forhandlinger hindre 
masseoppsigelser da Oslo-avdelinga ble lagt ned, 
og om hvordan de byde opp ny klubb og kjørte 
forhandlinger i den nye Bravidaavdelingen på Lil-
lestrøm. 

Terje Berg fortalte om erfaringene Oras-klubben 
hadde gjort seg med å ta kampen om brakkefor-
holdene. På byggeplasser er det i dag så mange 
innleide at det er få faste, organiserte ansatte 
som tør å stille krav til brakkeforhold. Oras har 
gjort dette og det endte med aksjoner der de spis-
te og skifta på andre steder enn byggeplassen 
over tid. Klubben var enig om krav og metode, og 
sto imot trusler fra entreprenør og egen bedrift, 
og etter hvert ble kravene delvis innfridd. Oras-
klubben ønsker et større fokus fra resten av det 

organiserte byggmiljøet på brakkeforhold fram-
over.

Kurset hadde stor spredning i deltakernes erfa-
ring, det var både gamle travere og helt ferske 
tillitsvalgte. Vi starta med en innledning om 
fagforeningas politikk og arbeidsmåte. Det er 
mange måter å drive fagforening på, og måten 
vi jobber på henger sammen med de målene vi 
setter oss. For oss i Rørleggernes fagforening har 
vi et mål om å være ute, treffe rørleggere og un-
dersøke virkeligheten på byggeplassene. Det gir 
oss kunnskap og troverdighet i de kravene vi stil-
ler og i arbeidet med å kartlegge innleie og sosial 
dumping. Vi har også et mål om å organisere alle 
som jobber innenfor vårt fag i vårt geografiske 
område. Det betyr at vi ikke nøyer oss med å ha 
medlemmer i de store tariffbedriftene, vi organi-

serer også i bemanningsbransjen, selv om dette 
er et tungt arbeid. Dette krever at vi har, og priori-
terer å bruke ressurser på å være tilstede på byg-
geplassene.

I dag preges byggebransjen av løsarbeid, ofte 
utenlandsk arbeidskraft leid inn gjennom be-
manningsbyråer. Dette er et tema ofte diskutert, 
men vi forsøkte å gå i dybden. Både EØS-regel-

Kurs i Rørleggernes 
fagforening 

Tekst og foto: Joachim Espe

Tillitsvalgte og medlemmer fra 13 ulike klubber 
samla til kurs, debatt og erfaringsutvikling.

Rørleggernes fagforening gjen-
nomførte 14.-15.juni et kurs med 
25 medlemmer og tillitsvalgte 
fra 13 klubber. Kurset var utar-
beida av studieutvalget i foren-
inga i samarbeid med De Facto 
Kunnskapssenter for fagorga-
niserte, og var en del av deres 
prosjekt ”Grunnorganisering i 
fagbevegelsen”.

Idar Helle fra de Facto innleder.

De nye satsene 2018:
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Kampen mot kriminalitet i arbeidslivet har vært helt sentral for 
bygningsarbeiderne i hele landet. Vi er glade for alle tiltak for 
å motarbeide slikt svineri, som ikke bare unndrar milliarder fra 
felleskassa, men også bidrar til å gi bransjen dårlig rennomé og 
undergraver organisasjonsgraden og seriøsiteten. Derfor har vi 
også ønsket de regionale A-krimsentrene velkommen og deltar i 
kontaktgruppene.

Taushetsplikten 
beskytter 
skurkene

Tekst: Petter Vellesen

A-krimsentrene (eller arbeidslivskriminaltetsent-
rene som er det egentlige navnet) er som sikkert 
de fleste vet regionale sentre hvor de forskjellige 
etatene – Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skattee-
taten, kemneren og Tolletaten – skal samarbeide 
om å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet, det 
være seg alt fra skatteunndragelser og hvitvas-
king til trafficking og utnyttelse av arbeidskraft. 
Fellesforbundet har tatt til orde for en sånn ord-
ning i mange år og mener at samarbeid på tvers 
er helt nødvendig for å få bukt med ondet.

Det har dessverre vist seg at det er et alvorlig hin-
der for dette arbeidet internt i regelverket. Det er 
nemlig slik at de forskjellige etatene har taushets-
plikt overfor hverandre. De kan rett og slett ikke 
dele informasjon fritt uten å bryte personopplys-
ningsloven. Dagens lovverk er slik at den etaten 
som behandler en sak ikke kan dele opplysnin-
ger om enkeltpersoner med andre etater uten lov-
hjemmel eller personens samtykke. Det sier seg 
selv at å få samtykke er lite hensiksmessig i slike 
saker! – Taushetsplikten beskytter de kriminelle 
aktørene slik det er i dag og sånn kan vi ikke ha 
det, mener LO-sekretær Trude Tinnlund.

Det er ikke ofte vi applauderer den sittende re-
gjeringen, men i dette tilfelle har faktisk Justis- 
og arbeidsdepartementet sendt ut på høring et 
forslag til en bestemmelse som «gir hjemmel for 
utveksling av personopplysninger mellom offent-
lige organer i forbindelse med bekjempelse av 
arbeidslivskriminalitet.» Uten å være hørings-
instans kan vi umiddelbart svare at «Ja, en slik 
bestemmelse har vi bruk for. Den er rett og slett 
helt nødvendig!»

Derfor er det forstemmende å lese at Datatilsynet 
er skeptisk til forslaget og mener at det truer per-
sonvernet. Både LO og NHO er uenig med Data-
tilsynet. - Vi skal ta hensyn til personvernet, men 
vi må også ha muligheten til å ta de kriminelle, 
mener direktør for arbeidsliv i NHO Nina Mel-
som, som oppforder Datatilsynets Bjørn Thon til 
å finne de gode løsningene fremfor å bare se pro-
blemene. LOs Trude Tinnlund vil se til Sverige.  
– Der har de har en enkel og kortfattet lov som opp- 
hever taushetsplikten mellom etater i kampen 
mot kriminalitet. Det bør da ikke være noe pro-
blem å få til i Norge heller, sier hun.

Kilder: LO, Fri Fagbevegelse, regjeringen.no

HØYESTERETT: 

Vikarer har 
krav på samme 
reisegodtgjørelse

En vikar fra Manpower AS ble leid ut 
til Statens vegvesen. Arbeidsstedet var 
Tønsberg trafikkstasjon. Men han skul-
le, på samme måte som de fast ansatte 
ved trafikkstasjonen, enkelte dager ar-
beide i Larvik.

De fast ansatte ved trafikkstasjonen 
fikk godtgjørelse for reisetiden de da-
gene de arbeidet i Larvik. Vikaren ble 
nektet denne godtgjørelsen under  
henvisning til at ytelsen ikke omfattes  
av likebehandlingsregelen i tjeneste- 
mannsloven § 3B nr. 1. 

Som tingretten og lagmannsretten kom 
Høyesterett til at vikaren har krav på 
den samme reisetidsgodtgjørelsen som 
de fast ansatte.

Høyesterett viste blant annet til at for-
arbeidene legger opp til et relativt vidt 
anvendelsesområde for likebehand-
lingsregelen, og at formålet om reell  
likebehandling ikke ville vil nås om en 
slik reisetidsgodtgjørelse ikke var om-
fattet.

(www.domstol.no)

Taushetsplikten beskytter 
de kriminelle aktørene 

verket sin påvirkning på lov- og avtaleverk, og 
hvordan vi kan sloss innenfor dette rammeverket 
ble diskutert. Her ble de politiske streikene for et 
forbud mot bemanningsbransjen vektlagt. Det 
ble innledet om hvordan fagbevegelsen har møtt 
uorganisert arbeidskraft opp igjennom historien 
og i dag? Kurset tok også for seg uttalelsen ved-
tatt på årsmøte til foreninga tidligere i år; ”Stopp 
sosial dumping på grensa”. 

Terje Skog innledet om arbeid, kapital og profitt. 
Hvem skaper verdiene? Og hva har det å si for 
hvordan vi organiserer oss, når vi mener det er 

kun arbeid som skaper verdier? Dette var en teo-
retisk bolk vi var spente på mottakelsen på, men 
det var gode tilbakemeldinger og vi kommer til å 
jobbe videre med studier rundt økonomisk teori i 
et fagforeningsperspektiv. 

Fredagen gikk i stor grad til gruppearbeid og 
oppsummering i plenum, der hver gruppe skis-
serte en prioritert liste over saker de vil starte 
med i klubbene sine. Foreninga var godt fornøyd 
med opplegget og kommer til å videreutvikle et 
trinn 2 i denne kursserien.
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I Stockholm har man i hvert fall sett problemet, 
og i 2016 gikk fagforeningen, Byggnads region 
Stockholm-Gotland, og arbeidsgiverne i Stock-
holms Byggmästareförening sammen om Fair  

Play Bygg, et treårig prosjekt som har til formål å 
motvirke den økende kriminaliteten i byggebran-
sjen. Man opplevde at markedsandeler forsvant 
fra den hvite til den grå og til og med svarte sek-
toren av byggemarkedet. Byggnads opplevde 
nedadgående organisasjonsgrad og at de use-
riøse bedriftene ikke viser noen særlig vilje til å 
følge arbeidsmiljølov eller tariffavtale. Man satte 
opp følgende problemstillinger:

• Byggebransjen har til en viss grad et dårlig  
 rykte

• Konkurransevridning til fordel for kriminell  
 og useriøs virksomhet rammer bedrifter som  
 vil følge lov- og avtaleverk

• Mennesker skader seg på grunn av utbredt  
 slurv hos useriøse aktører

• Flere milliarder i skatteinntekter unndras  
 vårt velferdssystem

Som en motvekt til dette vil eierorganisasjonene 
i Fair Play Bygg jobbe for sunn konkurranse, bed-
re arbeidsmiljø, bedre nytte av medlemsskapet, 
bedre rykte for bransjen, effektivere myndigheter 
som får rykende fersk informasjon og økte skatte-
inntekter.

Fair Play Bygg jobber først og fremst ved hjelp av 
tips. De mottar tips om korrupsjon, utpressing og 
trusler, svart arbeid og organisering av svart ar-
beidskraft, skattefusk, bedrageri og arbeidskraft  

bet ute i produksjonen, men det er også vanlig 
at bygningsarbeidere tipser, særlig sånne som 
jobber for eller har jobbet for useriøse selskaper. 
55 tips har blitt overlevert til forskjellige myndig-
heter etter å ha blitt saksbehandlet av Fair Play 
Bygg.

Det er ingen tvil om at dette arbeidet virker. For 
året 2016 – det første året – er det anslått at arbei-
det til Fair Play Bygg resulterte i at 16 bedrifter 
og enkeltpersoner måtte betale over 18 millioner 
mer i skatt. For 2017 er det beregnet at de over-
leverte sakene omfatter mellom 250 og 415 per-
soner som har jobbet svart. Det er da også skat-
tesaker Fair Play Bygg får flest tips om, deretter 
kommer brudd på utlendingsloven. Disse sakene 
har ofte sammenheng, da arbeidere uten arbeids-
tillatelse som oftest jobber svart. Dessuten har 
gruppa avslørt flere tilfeller av hvitvasking av 
penger, korrupsjon, bedrageri, smugling og heleri. 
 (Se faktaboks)

Virksomheten til Fair Play Bygg har mange lik-
hetspunkter med det arbeidet den såkalte «Uro-
gruppa» i Trondheim gjør, og når vi nå er i gang 
med noe tisvarende i Oslo vil det være naturlig å 
trekke erfaringer fra arbeidet i den svenske ho-
vedstaden. Det er egentlig helt utrolig at arbeids-
livet har utviklet seg slik at det er nødvendig med 
privat etterforskning for å hindre ikke bare krimi-
nalitet, men også sosial dumping, men sånn er 
det dessverre.

(Artikkelen er bygd på Fair Play Bygg – årsrapport 2017)

At kriminelle aktører i stadig større grad slår rot i byggebransjen 
og er med på å undergrave seriøse konkurranseforhold, for ikke 
å snakke om lønns- og arbeidsforhold er på ingen måte noe sær-
norsk fenomen. Vi må vel anta at problemet er vel så stort i våre 
naboland, og Oslo Bygningsarbeiderforening har tatt til orde for 
at kampen mot arbeidslivskriminalitet gjøres grenseoverskriden-
de (se egen sak).

I Stockholm har 
man i hvert fall sett 
problemet

Tekst: Petter Vellesen
Illustrasjon: Max Gustafsson

uten arbeidstillatelse. Når de har fått inn tipse-
ne er det en arbeidsgruppe i Fair Play Bygg som  
bearbeider dem. Først må tipset registreres og 
dokumenteres. Er tppseren troverdig, er informa-
sjonen tiltrekkelig, er en eventuell anklage rime-
lig? Deretter må tipset granskes i åpne kilder. Det 
er viktig at ikke den bedriften som undersøkes 
får snusen i dette, og derfor må ettersøkerne bru-
ke kilder fra f.eks. skatteverket, foretaksregistere 
og så videre. Er det fremdeles hold i tipset kan 
det noen ganger overleveres riktig myndighet al-
lerede nå, men noen ganger må man undersøke 
ytterligere.

Etterforskningen på dette plan kan omfatte alt 
fra å bruke sosiale medier til direkte spaning. 
Hvis det må spanes på personer eller kjøretøy 
overlater Fair Play Bygg dette til profesjonelle 
vaktselskaper eller lignende. Når man har sam-
let inn nok informasjon, samles dette i en rapport 
som overleveres til den rette myndighet, det være 
seg skatteverket, arbeidstilsyn, politi eller liknen-
de. Og det er bare myndighetene som får denne 
informasjonen. Den er til og med hemmelig for 
styringsgruppa eller eierne. Arbeidsgruppa rap-
porterer med jevne mellomrom til prosjekteierne, 
men bare om hvordan arbeidet skrider fram, hvil-
ken type kriminalitet som etterforskes, generelle 
trender og mengden av oppdrag. Eierne får in-
gen opplysninger om hvilke arbeidsplasser eller 
firmaer som etterforskes. Det skal for det første 
sikres mot lekkasjer slik at mistenkte får ymt om 
at de er under granskning, og dessuten skal det 
ikke være noen risiko for at uskyldige bedrifter 
rammes. Først når informasjonen er offentlig kan 
den deles med eierne.

Fair Play Bygg er opptatt av sikkerhet, og å garan-
tere at ikke tipsere blir avslørt. I feil hender kan 
slik informasjon føre til tap av både liv og helse. 
Det er derfor fullt mulig å gi anonyme tips. Fair 
Play Bygg behandler uansett tipsene og tipserne 
på en slik måte at de skal være umulig å føre til-
bake. De fleste tipserne gir derfor fra seg kontakt-
informasjon, og dette er til stor hjelp i etterfors-
kningen. I 2017 mottok Fair Play Bygg 141 tips. De 
fleste av de som sendte inn tips var bedriftseiere, 
ofte folk som hadde mindre selskaper og selv job-

Fair Play Bygg 
Stockholm

Fair Play Bygg 
jobber først og fremst 
ved hjelp av tips

Fair Play Bygg er 
opptatt av sikkerhet, 
og å garantere at ikke 
tipsere blir avslørt
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Skattemyndighetene 48
Økokrim 4
Arbeidstilsynet 7
Kriminalpolitiet 1
Byggherre 1

Ansatte som lønnes svart 51
Arbeidsmiljøforbrytelser 7
Bedrageri 3
Korrupsjon 3
Smugling 1
Pengevask 5
Heleri 1
Brudd på utlendingsloven 13

Overleverte saker etter antatt forbrytelse:

Myndigheter som har fått saker overlevert:

Det har lenge vært et krav fra fagbevegelsen om 
at de forskjellige myndighetsorganene må sam-
ordne kreftene i kampen mot arbeidsmarkeds-
kriminalitet. Nå er  det endelig på plass gjennom 
de regionale A-krimsentrene. Årsmøtet i Felles-
forbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderfore-
ning mener at disse sentrene må utbygges til å 
dekke hele landet, og at hvert enkelt senter må 
tilføres større ressurser. Det må også gjøres end-
ringer i regelverket som gjør at disse sentrene 
kan jobbe på en enda mer effektiv måte, blant 
annet må det lempes på taushetsplikten etatene 
imellom. To viktige tiltak for å øke evnen til å be-
kjempe slik kriminalitet er å gi A-krimsentrene 
egen kompetanse til å sanksjonere enkeltsaker 
samt å øke kapasiteten i politiet til etterforskning 
og påtale. 

Arbeidsmarkedkriminaliteten er grenseoverskri-
dende, og vi har sett at de kriminelle flytter virk-
somheten sin til et annet land når det begynner å 
«brenne under beina på dem». Det vil derfor være 
lurt å ha et internordisk samarbeid om å bekjem-
pe arbeidsmarkedkriminalitet, uten forhindrin-
ger for et effektivt samarbeid.

Når det er sagt vil årsmøtet advare mot at kampen 
mot A-krim blir et slags røykteppe mot kampen 
mot sosial dumping. Rein vinningskriminalitet 
må selvsagt slåes hard ned på, men systematiske 
brudd på tariffavtaler, trakkassering av faglige 
rettigheter og underbetaling er en vel så stor 
trussel mot det seriøse arbeidslivet. Vi er glade 
for at det nye regelverket for innkjøp i Oslo kom-
mune, «Oslomodellen», i så stor grad legger vekt 
på faste ansettelser, fagkompetanse og lærlinger. 

EKSEMPEL FRA STOCKHOLM

Til Fair Play Bygg kom det inn tips om byggefirma A som arbeider som underentreprenør for flere store 
og mindre byggefirmaer. Firma A har som hovedvirksomhet å levere tjenester innen mur, puss og flis 
samt rengjøring på bygg. I følge informanten har bedriften omkring 20-25 ansatte og en del av dem 
får hele eller deler av lønna svart. Medarbeiderne kommer fra et EU-land i det sørøstlige Europa samt 
et land utenfor EU. I følge informanten bor ti til tolv bygningsarbeidere i bedriftens lokaler som ligger 
i Stockholm. De betaler mellom 2500 og 3000 kroner kontant i leie hver måned til den personen som 
leder bedriften.

En granskning av selskapet viser at bedriften betaler mellom 200 000 og 330 000 kroner i arbeidsgiver-
avgift hver måned. Det gir et inntrykk av et firma som faktisk gjør opp for seg. Informanten forteller at 
et flertall av medarbeiderne tar ut 5000 krone rhver måned i kontanter og gir tilbake til sin sjef. På den 
måten får arbeidsgiveren tilbake store deler av det bedriften har betalt i arbeidsgiveravgift.

Informanten forteller også at det finnes medarbeidere i bedriften som får svart lønn samtidig som de 
hever dagpenger. De betaler deretter halvparten av dagpengene til arbeidsgiveren i bytte mot en an-
settelse i bedriften. Informanten mener at arbeidsgiveren gjør sine ansatte til medskyldige for å minske 
risken for at de skal sladre om opplegget.

I bedriften jobber også personer som får lønnstilskudd gjennom Arbetsförmidlingen. Arbetsförmidlin-
gen bvetaler ut en del av lønna og arbeidsgiveren skal etter regelverket betale ut resten. Informanten 
forteller at arbeidsgiveren lar være å betale ut den resterende delen av lønna. På denne måten får byg-
gefirma A deler av sin arbeidskraft helt og holdent finansiert av staten.

Informanten peker ut fire større arbeidsplasser der byggefirma A arbeider og tre andre byggefirmaer 
som byggefirma A er underentreprenør for. Informanten peker ut en plassjef i et av Sveriges største 
byggefirmaer som oppgis å ha tatt imot bestikkelser av byggefirma A i bytte mot kontrakt. I følge infor-
manten blir de svarte pengene fra virksomheten investert i eiendom i land utenfor EU.
(Oversatt fra Fair Play Bygg – årsrapport 2017)

Byggefirma A: Tips kommet inn til Fair Play Bygg i desember 2016
Mistenkt forbrytelse: Skattebrudd, bidragsbrudd, pengevask
Overlevert til: Skatteverket

For et seriøst 
arbeidsliv 

– bekjemp 
arbeids-
markeds-
kriminalitet

Det er her nøkkelen til et 
seriøst arbeidsliv ligger
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Murerforhandlingene i full gang. Fra venstre Morten Gulbrandsen, Lars Eikemo-Rolfsen og John Rusvik Johansen fra Norske Murmestres Landsforening, 
Jan Ørnevik og Børre Hagen fra Fellesforbundet.

Bakgrunnen for denne revisjonen var at vi fra 
begge parter så at fortjenesten på mursteinsfasa-
der var fallende sammenlignet med blokk, puss 
og flisarbeider og at det var kommet mange av-
talepriser som det føltes nødvendig å få inn i ak-
kordtariffen. Dette var avtaler som klubbene og 
akkordlagene hadde forhandlet fram, men ikke 
har klart å få med på prisstigningen/prosentpå-
slagene i tariffoppgjørene.

De største endringene er i avsnitt 01- Muring av 
tegl. Der har vi  priset et nytt format som heter 
langformat ( l-h) 40,0 til 53,0 cm – 3,5 til 4,0 cm, 
som har en grunnpris på kr 283,25 pr m2. Det er 
kommet  inn nye poster rundt vertikalarmering i 
murverk og avsetting /gjenmuring av rensehull. 
Videre at skjæring av tegl skal foregå med vann-
sag. Når det gjelder endringer i fortekst og noter 
har «mønstermur»  fått en oppklarende tekst:

Mønstermur er når det brukes annen stein  
eller mørtel enn i hovedfasaden, eller når 
murlivet flyttes vekk fra hovedlivet. 

Dette gir akkordlaget en forhandlingsrett på 
«mønstermur» og en mye klarere definisjon  på 
hva som er Mønstermur. Videre er det endringer 

i forteksten som har fått et nytt punkt på «Til-
legg til akkordtariffens priser:» Muring av tegl 
med mørtel i småsekk gis et tillegg på kr 20,40 
pr m2 murt areal, for blokk og pusskapitlene gis 
et  småsekktillegg på kr 5,10 pr m2, og i  trans-
portbestemmelsene er grunnprisen endret fra 
prosent til kronesum på alle kapitler. Det er også 
kommet inn to tillegg til akkordtariffens priser 
under generelle bestemmelser, dette er punkt k: 
skrape og feie stillaselemmer /platting og punkt 
l: pålagt kildesortering betales med 3% av den ta-
rifferte målesum. Punkt l er kommet slik at alle 
har det samme utgangspunktet og  at det henger 
sammen med produksjonen til akkordlaget, ikke 
tiden man har vært på byggeplassen. 

Det er også kommet en stor endring i måleregle-
ne for «utvendige vegger i mur» og i «innvendige 
vegger i mur» som gjelder kortveggstillegget, der 
er det nye at: pilarer, søyler o.l med en høyde over 
2 lm, betales som kortvegg. Det betyr at vinduer 
og utsparinger med høyde over 2 lm mellom så-
lebenk og overdekning får kortveggstillegg, hvis 
pilarene i mellom vinduene er under 1,2 eller 3 lm.                                   
Dette er en endring fra tidligere der høyden måt-
te være 4 lm mellom sålebenk og overdekning. 
Denne endringen er den største økonomiske end-
ring som har skjedd under denne revisjonen, men 
begge parter mente at den var nødvendig for at 
lønnssystemet/akkordtariffen skulle holde følge 
med endringene på fasadene, der vi så at det ble 
mer og mer av vinduer og åpninger som går fra 
«gulv til tak», og at det derfor ble mindre rene m2 
på fasadene. Det er også en endring i målingsre-
gelen på hjørner og falser som i praksis betyr at 
der det mures ½ steins fals, måles det et lodde-
punkt + fuging av vertikale falser, mens der det 
mures smyg/falser utover en ½  stein, måles det 
to loddepunkt.

Når det gjelder blokk og pusskapitlene er det kun 
små endringer, men det er enighet om at vi skal 
arbeider for å få priset liming /muring av Ytong/
siporex blokker. 

Det er også kommet noen endringer på avsnitt 
11 og 12 Liming og setting av fliser. Den største 
endringen er at det skal forhandles et tillegg for 
liming /setting av fliser større en 30 x 60 cm et-
ter overenskomst. Dette er arbeidsoppgaver vi på 
sikt ønsker å prise, derfor er det viktig å få noen 
erfaringstall på dette. Det er kommet  nye priser 
og poster for skjæring / skråskjæring med vann-
sag og hulltaking i porcelanato flis. 

Når det gjelder avsnitt 15- Rørsammenhuknings-
stillaser, er det slått fast at prisene gjelder for stil-
laser type Haki. 

Dette er de største endringen i akkordtariffen 
som nå er sendt i trykken. Det betyr at vi etter 
ferien kommer til å oppsøke byggeplassene med 
de nye tariffene.

Så da vil vi oppfordre alle medlemmer til å melde 
seg på akkordtariffkurs framover. Hvis dere lurer 
på noe  ta kontakt med Målekontoret/Forenin-
gen.

Vær lur, jobb akkord på mur…. 
Da spesielt etter den nye akkordtariffen.

God sommer!

Ny akkordtariff 
for murerfaget

Tekst og foto: Terje Larsen

Vår mye etterlengtede tekniske 
revisjon er ferdig, den nye  
akkordtariffen for murerfaget  
er ferdig og underskrevet av 
partene. Den er gjeldende fra 
01.08.2018, men er allerede i 
bruk på noen byggeplasser der 
«akkorden» går ut over 1. august.

Vår forhandlingsdelegasjon, 
som ble valgt på Landskonferansen 
for murfaget har bestått av:

Terje Langberg Larsen, 
Avd 603 - Oslo Bygningsarbeiderforening 

Torbjørn Graneggen, Avd 765 - Trondheim

Børre Hagen, Avd 603 - Oslo Bygnings-
arbeiderforening

Jan Ørnevik, Fellesforbundet.
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BU bestemte da for å besøke AFs byggeplass 
i Kværner byen, der akkordlaget er av de første 
som prøver dette produktet. Undertegnede kon-
taktet basen i tømrerlaget Bård Jensen og av-
talte å komme på byggeplassen. Undertegnede 
startet intervjuet i spisebrakke med basen og de 
som brukte produktet. Det var tømrerne Kristian 
Bjørseth, Trond Ellingsen og Robert (Robban) 
Johansson. Bård kunne fortelle at det var forrige 
prosjekt som var «prøveklut» og at dette var så 
vellykket at de fremforhandlet at Ergolite-platene 
skulle brukes på dette prosjektet også. Før Bård 
måtte ile av gårde på et annet møte organiserte 
han det slik at BU ble med tømrerne ut på plassen 
for å se produktet i bruk.

Trond kunne bekrefte at arbeidsbelastningen på 
rygg, armer og skuldre er mindre og selv om han 
kanskje ikke monterer flere plater om dagen så 
var han mindre sliten ved endt arbeidsdag. 

Robban sa at det er i himlinger det kanskje er 
størst gevinst i og med at man løfter platene over 
hodet, han påsto at det var enklere da de også 
kunne behandles tøffere. Dette viste han ved å 

produsenter og brukere av produktet. Dette er et 
produkt som må fortsette å komme på markedet 
og bety at den burde erstatte standard gipsen. 
Dette er et produkt som vil kunne bli like rimelig 
som standardgipsen på markedet og rimeligere 
i resirkulering. Dette produktet vil være økono-
misk bærekraftig, miljømessig bærekraftig og 
medmenneskelig bærekraftig. BU vil sågår hevde 
at han kunne klare seg veldig bra i et akkordlag 
med dette produktet.

Hva kan hindre at Ergoliteplata erstatter 
standardplata:

Rigide entreprenører som ikke tar sjansen på å 
kjøpe dette produktet for at det er foreløpig dy-
rere?  Vil det være de samme entreprenørene som 
velger å ikke bruke egne ansatte, men setter bort 
gips og stål til UE som utnytter utenlandsk ar-
beidskraft. Viser til forrige nr. i reportasjen «Blikk 
på Byggpatruljen» som beskriver dette.

Hva kan gjøre det mulig å få Ergolite plata til 
å erstatte standardplata?

Vil/kan tømrerlagene kreve at bedriftene erstat-
ter standardplata med Ergolite plata? For de som 
husker tilbake på 1970 tallet så var det tømrerne 
hos Ragnar Evensen (ble kjøpt opp av AF Grup-
pen) som nektet å bruke eternittplatene og som 
dermed bidro til å få  produktet bort fra marke-
det. Uten sammenligning av produktene forøvrig 
(eternittplatene inneholdt asbest) var det boikot-
ten fra tømrerne som tilslutt fikk fjernet produk-
tet. BU vil hevde at dette produktet er så frem-
tidsrettet på alle områder at det ikke burde være 
noen som kan hevde noe annet.

Vi får håpe at det finnes flere ansvarlige i bran-
sjen og hos myndighetene som vil bidra til at 
dette produktet ikke trenger en tilsvarende 
kamp som tømrerne hos Ragnar Evensen tok i 
forrige århundre…

God sommer 

løfte en plate over hodet og riste den voldsomt. 
BA som er «gammel» tømrer vet at en standard 
plate hadde knekt ved en slik behandling. 

Kristian kunne og bekrefte at det å skjære store 
hull i platen eks. til brann skap ol. også var noe 
platen tålte uten å knekke, noe som ofte kunne 
skje med den tradisjonelle plata. 

I tillegg til alle fordelene som det er reklamert for 
av produsenten og som gutta bekrefter er reelle 
vil alle tre fremheve fordelen ved inntransporten. 
Lettere å transportere inn i bygget og det at det 
kan lagres flere plater i høyden uten at det tar 
mer gulvplass. Mens BU var opptatt av å ta bil-
der kom riggarbeider Thorbjørn Nilsson inn i lei-
ligheten. Thorbjørn som styrer avfallshåndterin-
gen på plassen kunne opplyse at hverdagen hans 
var blitt enklere. Det begrunnet han med at en 
full balje med Ergolitekapp var adskillig lettere 
å håndtere. Han gjorde oss også oppmerksom på 
at bedriften betaler pr kilo for å kvitte seg med 
avfallet.

Etter all skrytet fra gutta var BU nødt til å høre 
om det var noe som var negativt med dette pro-
duktet? Trond kunne fortelle at i begynnelsen 
var det uvant å skjære plata da den sklei av gårde 
pga. vekta, men han vendte seg raskt til det.

Etter å ha tatt farvel med gutta gikk BA på byg-
geplass-kontoret og hadde samtale med tømrer-
formann Kjetil Nygaard og anleggsleder Anders 
Kirkeby. Selv om ingen av dem fornøyd med at 
Ergolite var dyrere i innkjøp så trodde de at plata 
var kommet for å bli. Selv om de ikke hadde tatt 
med reduksjonen av antall kilo de kunne spare i 
dette regnestykket. Begge mente at om flere en-
treprenører brukte produktet ville prisen på Ergo-
liteplata måtte reduseres.

Den første informasjonen undertegnede fikk om 
produktet var at den var produsert av hovedsa-
kelig returgips. Da hverken byggeplassledelsen 
eller tømrerne kunne svare på om det måtte bru-
kes vanlig gips for å få avfall til å produsere ergo-
lite tok undertegnede kontakt med produsenten. 

Undertegnede kontaktet teknisk ansvarlig Leif 
Gøran Myhre i Gyproc som umiddelbart avkref-
tet at produksjonen av Ergolite var avhengig av 
returgips fra byggeplasser for å produseres.

Konklusjon fra Bygningsarbeiderens utsendte:
Har kun fått positive tilbakemeldinger fra både 

Det er en stund siden gipsplateprodusenten Gyproc kom med en 
gipsplate som er 25% lettere en de vi kaller standard gips. Vi var 
inne på hjemmesiden til produsenten for å se på produktet som 
har betegnelsen Gyproc Ergolite. Her har produsenten selvsagt 
reklamert for dette produktet med overskrifter som Lett å løfte-
enkel å montere og Effektivitet i prosjektet. I tillegg promoteres 
det at platen er resirkulerbar, og at vekten gir lavere forbruk av 
energi ved framstilling som dermed gir miljøfordeler. Som den 
evige skeptikeren vi i vår bransje er til nye produkter, måtte Byg-
ningsarbeiderens utsendte (BU) ut og sjekke om alt det som er 
reklamert om produktet stemmer.

Produkt som vil revolu-
sjonere tømrerarbeidet?

Tekst og foto: Ken Gordon Solfjeld

Det er lett å håndtere platene uten at de går i 
stykker, sier Kristian Bjørseth.

Det er i størst gevinst i himlingene, sier Robban 
Johansson.
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STOPP SOSIAL 
DUMPING PÅ GRENSA

Rørleggernes fagforening ønsker å reise en debatt om hvor-
dan vi skal møte det økende omfanget av løsarbeid, synkende 
organisasjonsgrad og undergraving av opparbeida rettigheter 
i arbeidslivet vårt. Ofte reiser vi dagskrav, og vi har nettopp 
en Stortingsbehandling og påfølgede lovendring bak oss, hvor 
vinterens politiske streiker var viktige pådrivere for endringe-
ne. Men hva tenker vi om de lengre linjene? Uttalelsen ble en-
stemmig vedtatt på årsmøte i foreninga tidligere i år, i tillegg 
til å ha blitt diskutert på styremøter og kurs for tillitvalgte og 
medlemmer i Rørleggerns fagforening. Vi håper på innspill fra 
andre lesere av avisa. 

1. Bakgrunn: 
Hvorfor trengs en ny politikk?

Sosial dumping gjennom utnyttelse av arbeids-
folk fra fattige EU-land har blitt en alvorlig trussel 
mot lønns- og arbeidsvilkårene fagbevegelsen 
har kjempet fram i Norge. Myndigheter som Kri-
pos og Økokrim har pekt på at «den store til gan-
gen av (billig) utenlandsk arbeidskraft» fra EUs 
arbeidsmarked gir «større spillerom for kriminel-
le aktører, på en måte som truer med å undergra-
ve sentrale lønns- og arbeidsbetingelser i deler 
av norsk arbeidsliv, og som fører til omfattende 
svart arbeid og annen økonomisk kriminalitet». 
Denne utviklingen må det settes en stopper for. 

Norsk fagbevegelse ønsker arbeidsinnvandrere 
fra EØS-området velkommen til å konkurrere 
om jobber i Norge. Men det er uakseptabelt hvis 
bofaste ansatte som har norske, framkjempede 
lønns- og arbeidsvilkår blir erstattet av tilreisen-
de, mange av dem pendlere, som går på dårligere 
vilkår. Mellom 2008 og 2016 falt sysselsettingen i 
Norge, blant ansatte som ikke er arbeidsinnvan-
drere. I samme periode økte antall syssel satte fra 
EU-land i Øst-Europa økte med nærmere 90.000 
personer. Mange av disse har langt dårligere vil-

kår for lønn, arbeidstid og oppsigelsesvern enn 
det som er vanlig her i landet. 

Arbeidsinnvandring i seg selv er ikke et problem. 
Norge har i over 60 år levd godt med et grenseløst 
arbeidsmarked i Norden. Dette har fungert fordi 
arbeidsinnvandringen har skjedd mellom land 
med ganske lik levestandard og noenlunde like 
lønns- og arbeidsvilkår. Dagens arbeidsinnvand-
ring fra fattige land i Øst-Europa er noe annet. 
Det blir i praksis umulig å opprettholde norske 
lønns- og arbeidsvilkår og kvalitetsstandarder, 
når det er fritt fram for å importere arbeidskraft 
fra land der pris- og lønnsnivå og boligkostnader 
er en brøkdel av nivået i Norge. 

Vi vil ikke sitte rolig og se på at lønns- og arbeids-
vilkår og som er kjempet fram gjennom 100 år ra-
seres i løpet av 10-15 år. Derfor ønsker vi velkom-
men at Arbeiderpartiets nestleder Haida Tajik tar 
til orde for at Norge må ta i bruk «nasjonale vir-
kemidler for å hindre at arbeidsfolk blir utnytta» 
(Klassekampen 4.10.2017). 

Hvis ikke fagbevegelsen og venstresidas par-
tier tar føringen i denne saken, vil utviklingen i 
arbeidslivet nøre opp under fremmedfiendtlige 
holdninger. I Storbritannia klarte ytre høyre å 
gjøre spørsmålet om sosial dumping gjennom 
arbeidskraftimport til en mobiliseringssak for de 
blåbrune kreftene, under kampen for utmelding 
av EU (Brexit). I Norge ser vi hvordan Frp har po-
sisjonert seg som et nei til EU-parti. Det haster å 
innføre langt mer effektive tiltak mot sosial dum-
ping enn de som er forsøkt det siste tiåret.  

2. Prinsipper for en fornuftig 
regulering av grensene rundt 
arbeidsmarkedet

• Fagbevegelsen må gå i spissen for en politikk 
som sier at Norge har rett til å regulere landegren-
sen rundt vårt eget arbeidsmarked, samtidig som 
vi markerer en tydelig front mot rasisme og frem-
medfiendtlighet. 

• En fornuftig regulering må ha som mål å stop-
pe sosial dumping på grensa. Det betyr ikke å 
stoppe arbeidsinnvandrerne, men å sikre at fat-
tigere lands lønns- og arbeidsvilkår legges igjen 
ved grensa når de kommer inn i det norske ar-
beidsmarkedet. 

• En fornuftig regulering må følges av et straffe-
nivå for ulovlig sosial dumping som virkelig svir. 
Vi vet at sosial dumping kan være ekstremt lønn-
somt for kyniske bedriftseiere. Derfor må straffa 
for å bryte lover og regler være avskrekkende.

• Straffereaksjoner skal ramme bedriftseieren, 
ikke arbeideren. Å innføre sanksjoner som straf-
fer den polske arbeideren, for eksempel at han 
kastes ut av landet hvis arbeidskontrakten viser 
seg å være ulovlig, vil bare gjøre situasjonen hans 
enda mer utrygg. Vår politikk skal styrke arbeids-
innvandrerens lønns- og arbeidsvilkår, ikke gjøre 
ham mer underdanig og avhengig av bedriftsei-
erens velvilje. 

• Vår politikk må bygge på gjensidig respekt. På 
den ene siden ønsker vi arbeidsinnvandrerne vel-
kommen. På den andre siden ber vi de som reiser 
hit for å søke jobb respektere at fagorganiserte i 
Norge vil sikre at arbeidskraftimporten skjer på 
en måte som ikke undergraver rettigheter og leve- 
standard som vi har kjempet fram gjennom 100 
år. 

• Vi vil holde fast på den norske fagbevegelsens 
tradisjon: å kjempe fram forbedringer i lønns- og 
arbeidsvilkår gjennom egne organisasjoner og 
tariffavtaler. Vi skal ikke gå over til å satse på lo-
ver om minstelønn, for det tar makten ut av vår 
egen bevegelse og legge den i hendene på Stor-
tinget. Samtidig innser vi at vi ikke kan forvente 
at ansatte fra steder med leve- og boligkostnader 
som ligger på en brøkdel av norsk nivå skal gå i 
spissen for tariffkampen her i landet. 

3. Nasjonale tiltak mot 
sosial dumping

a) Utlendingslovens krav til lønns- og arbeids-
vilkår på norsk nivå blir de samme for EØS-
borgere som for andre utlendinger

For utlendinger fra andre land enn EU/EØS-land, 
stiller Utlendingslovens §23 denne forutsetnin-
gen for lovlig arbeid i Norge: «Lønns- og arbeids-
vilkår er ikke dårligere enn etter gjeldende ta-
riffavtale eller regulativ for bransjen. Dersom 
slik tariffavtale eller regulativ ikke foreligger, 
skal lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårlige-
re enn det som er normalt for vedkommende 
sted og yrke.» Bestemmelsen gjelder både ved 
ansettelse i norsk virksomhet og for den som 
skal «yte tjenester som utsendt arbeidstaker eller 
selvstendig oppdragstaker» (altså «utstasjonerte» 
arbeidere).

Den samme bestemmelsen innføres for EØS-bor-
gere som blir ansatt eller utstasjoneres i Norge. 
Det betyr ikke at de skal ha forhåndsgodkjent 

Vi trenger en fornuftig regulering av arbeidsinnvandringen til Norge
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arbeidstillatelse, men at en EØS-borgers arbeids- 
eller utstasjoneringsforhold i Norge bare er lovlig 
når det er regulert av en signert, gyldig arbeids-
avtale som sikrer lønns- og arbeidsvilkår i tråd 
med denne bestemmelsen. 

b) Enklere kontroll og strenge straffer for 
ulovlig sosial dumping

Myndighetene må forenkle kontrollen med at 
EØS-borgere jobber lovlig i Norge (for eksempel 
etter modell av HMS-kortene i byggebransjen), 
innføre harde straffer mot bedriftseiere som har 
ulovlige ansatte og håndheve dem strengt. 

Straffebudet skal rettes kun mot bedriften. Ut 
over at det ulovlige arbeidsforholdet opphører 
umiddelbart, legges det ingen straff på ansatte 
eller utstasjonerte EØS-borgere med ulovlige 
arbeidsvilkår i Norge. Retten til opphold som 
arbeidstaker/tjenesteyter føres videre som i da-
gens regler for EØS-borgere (Utlendingslovens 
§112). 

c) Avskaff løsarbeiderregimet i bemannings-
bransjen

En ny bestemmelse om at EØS-borgere skal ha 
lønns- og arbeidsbetingelser på nivå med nor-
ske tariffavtaler vil bli lite verdt dersom det ikke 
strammes kraftig inn på adgangen til innleie 
og det blir slutt på nulltimerskontrakter, fåti-
merskontrakter og andre varianter av løsarbeid. 
Løsarbeidernes avhengighet av sjefens velvilje 
kan tvinge dem til å akseptere, eller medvirke 
til, brudd på Norges lover for arbeidslivet. Lønn 
på norsk tariffnivå hjelper ingenting hvis antall 
timer som følger av «ansettelsen» er 0.  

4. Hjemmel i EØS-avtalen

Etter vårt syn må disse nasjonale tiltakene mot 
sosial dumping kunne innføres med hjemmel i 
EØS-avtalens artikkel 112. Den tillater Norge å 
avvike fra EUs markedsprinsipper «dersom al-
vorlige økonomiske, samfunnsmessige eller mil-
jømessige vanskeligheter som kan vedvare, er i 
ferd med å oppstå i en sektor eller innen et dis-
trikt». Norske myndigheter har gjennom flere år 
ropt varsko om slike vanskeligheter inne flere dis-
trikter og mange sektorer av arbeidslivet. Hvis 
det skal være mulig å forsvare norske lønns- og 
arbeidsvilkår innenfor EØS-avtalen, må vi kunne 
kreve norske lønns- og arbeidsvilkår for EØS-bor-
gere i Norge. 

De nasjonale tiltakene mot sosial dumping må 
innføres snarest mulig. De kan gjelde som over-
gangsordninger mens Norge forhandler en varig 
løsning med EU, parallelt med at Storbritannia 
avklarer sitt forhold til Det indre marked.

Gi tilbakemelding 

dersom din 

forening/klubb 

behandler og tilslutter 

dere uttalelsen: 

joachim@rfag.no

I Østlandsområdet ble det, til og med uke 24 i år, 
åpnet konkurs i 438 foretak innen byggebransjen. 
Slik det ser ut så vil det nok bli noen færre konkur-
ser enn i første halvår i fjor, sjøl om det gjenstår 

Det ser ut til å bli en liten 
nedgang i konkurstallene 
for Østlandsområdet
Tekst: Odd Magnar Solbakken

to uker. Tallene gjelder for fylkene Oppland, Hed-
mark, Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold 
og Telemark.

Konkurser i byggebransjen i Østlandsområdet 

Produksjons-
bedrifter

AS
Enkeltpersons-

foretak
NUF DA ANS

Antall
konkurser

1. halvår 2014 237 203 32 3 1 476

1. halvår 2015 253 145 19 3 1 421

1. halvår 2016 259 137 16 0 1 413

1. halvår 2017 342 141 10 1 0 494

1. halvår 2018 276 151 10 0 1 438

Bemanningsforetak

1.halvår 2014 10 2 3 0 0 15

1. halvår 2015 13 0 1 0 0 14

1. halvår 2016 19 0 2 1 0 22

1. halvår 2017 18 1 1 0 0 20

1. halvår 2018 18 1 0 0 0 19

Både fagforeninger og arbeidsgiverforeninger 
i byggebransjen er enige om at vi har en jobb å 
gjøre med å få bukt med de kriminelle aktørene 
som profitter på sosial dumping og utnyttelse av 
arbeidsfolk. Dette er en oppgave som ligger uten-
for det tradisjonelle fagforeningsarbeidet, samti-
dig som vi ser at det i dag ikke er nok ressurser 
i til å ha et tilstrekkelig fokus på dette fra kon-
trollmyndighetenes side. Derfor har nå partene 
gått sammen for å opprette en seriøsitetspatrul-
je, med det mål for arbeidet å kartlegge, avdekke, 
varsle og løfte fram de ulovlighetene som vi vet 
foregår på byggeplassene våre. 

Arbeidet er gått i gang, ved at det er etablert 
en styringsgruppe bestående av Joachim Espe 
(Rørleggernes Fagforening), Kai Otto Helmersen 
(Elektromontørenes forening Oslo og Akershus), 
Jan Jamessen (Nelfo Oslo og omegn) og Harald 
Hansen (Byggmesterforbundet Oslo og Akers-
hus), varaer er Rune Borgersen (Murmesternes 
Forening Oslo) og Petter Vellesen (Oslo Bygnings-
arbeiderforening).

Prosessen med å ansette en prosjektleder på full-
tid pågår, og oppstart med operativ patrulje vil 
bli senest januar 2019. Prosjektlederen skal drive 
det daglige arbeidet, og rapporter til styrings-
gruppa. Prosjektleder vil jobbe tett opp mot fag-
foreninger, verneombud og A-krimgruppa med 
både erfaringsutveksling og varsling. 

Prosjektet organiseres og driftes etter samme 
modell som Byggebransjens uropatrulje i Trond-

heim: http://uropatruljen.no/forside. Og vi 
kommer til å knytte oss opp til denne og liknende 
initiativ.

Seriøsitetspatruljen skal eies og drives som et to-
partssamarbeid mellom arbeidstaker- og arbeids-
giversiden. For å sikre drift i en tilstrekkelig peri-
ode til å få resultater er vi avhengig av økonomisk 
støtte til prosjektet. Det er mulig for utførende 
håndverksbedrifter å støtte gjennom bidrag til 
sine bransjeorganisasjoner, mens det for forhand-
lere og leverandører er mulig å stå som sponsor 
av prosjektet. Vi er takknemlige for alle bidrag fra 
5000,- og oppover per år for 2018, 2019 og 2020. 

Seriøsitetspatruljen
Tekst: Joachim Espe
Foto: Petter Vellesen

Vi har en jobb å gjøre med å få bukt med de 
kriminelle aktørene.
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Når det gjelder bygg og anlegg treffer rapporten 
«spikeren på hodet», mener Unite, fagforbundet 
som organiserer bygningsarbeidere. «Den nåvæ-
rende situasjonen er ikke akseptabel,» sier for-
bundet. «Arbeidsgiverne må gjøre om praksisen 
sin for å sikre at hensynsløse folk ikke skal kunne 
utnytte arbeidere, og regjeringen må tvinge ar-
beidsgiverne til å ta i bruk hensitsmessige virke-
midler,» slår de fast i Unite.

Rapporten slår fast at det i hovedsak er ikke-
britiske arbeidere som utnyttes. De kommer fra 
Polen, Romania, Bulgaria, Litauen… Rapportens 
underlag omfatter 17 nasjoner. Rapporten viser til 
lønninger helt nede på 5-10 £ om dagen, og det er 
eksempler på at noen ikke har fått lønn i det hele 
tatt eller bare delvis. De laveste lønningene er 
blant annet i vedlikehold og i murerfaget. Når det 
gjelder asfaltering og steinlegging er det i stor 
grad irske reisende som utfører sånne oppgaver, 
også på de Britiske øyer, naturlig nok.

I byggebransjen menr man det er særlig høy ri-
siko for utnytting av arbeidskraft, og man mener 
det er bakmenn som forsyner bransjen med ar-
beidskraft fra hele Europa til der det til enhver 
tid er behov. De innfløkte leveransekjedene i 
bransjen gjør det utfordrende å avsløre potensiell 
utnyttelse og å stoppe ulovlig virksomhet. «Det 
rapporteres om utstrakt bruk av «selvstendige» 
som den foretrukne kontraktsformen i denne 
sektoren, med en direkte lenke til utbytting. En-

I Storbritannia har man et myndighets-
vesen som heter Gangmasters & Labour 
Abuse Authority (GLAA). Dette tilsynet 
er satt til å regulere og gi lisenser til 
utleie av arbeidskraft, spesielt i land-
bruket. GLAA har nylig kommet med 
en rapport som tar for seg på hvilken 
måte og i hvilket omfang arbeidskraft 
blir utnyttet på i alle sektorer i United 
Kingdom. 

mannsbedrifter er billigere å hyre, har ikke krav 
på feriepenger eller sykepenger og må sørge for 
deres egen pensjon. Til tross for at de er registrert 
som enkeltmannsforetak har mange arbeidere 
jobbet for den samme bedriften i årevis. Videre 
er det lite sannsynlig at den måten de tar på seg 
jobbene, tilfredsstiller kravene til å være enkelt-
mannsforetak. Spesielt innvandrere forstår ikke 
alltid at de blr lurt når det gjelder rettigheter og 
status som ansatt,» sies det i rapporten.

I Unite tar de saken meget alvorlig. «Unite må 
slå ned på utnyttelse i enhver form når det enn 
forekommer. Vi vil trappe opp aktiviteten i de 
kommende månedene og navngi og henge ut be-
drifter som tillater slik utnytting å foregå på sine 
byggeplasser. Nå må det bli slutt på tausheten,» 
sier Gail Cartmail i fagforbundet.

Spikeren 
på hodet!

NCC 
dumper 
lønna ved 
innleie

I forrige nummer av Bygningsarbeideren fortalte 
vi om konflikten mellom NCC og bygningsarbei-
derne når det gjaldt akkordarbeide. NCC hevder 
at de er en bedrift som hevder at de alltid følger 
regel- og avtaleverket, men nå har det dukket opp 
en ny sak som tyder på at dette ikke er tilfelle.

Det dreier seg om at bemanningsforetaket NCC 
Montage «systematisk og bevisst» har latt være å 
betale polske bygningsarbeidere en rekke tillegg 
de har krav på i følge avtaleverket. NCC Montage 
er NCCs eget bemanningsselskap som leier ut 
bygningsarbeidere til NCC-bygg i hele Norden, 
men først og fremst Sverige. Bedriften har sete 
i Warszawa og skal etter sigende ha flere hun-
dre ansatte. I dette tilfellet dreide det seg om fire  
byggeplasser i Skåne.  

I følge NCC skal ansettelsesvilkårene følge 
svensk tariffavtale, men Byggnads – det svenske 
bygningsarbeiderforbundet – i Skåne har avslørt 
at det ikke stemmer. De polske bygningsarbei-
derne er snytt for helgetillegg, arbeidstidsforkort-
ning og akkordetterskudd. Byggnads krever 3,3 
millioner svenske kroner etterbetalt til 50 perso-
ner. Snyteriet skal ha foregått i to år. – Dette er 
selvsagte tillegg for svenske bygningsarbeidere, 
men om ikke vi hadde begynt å grave i saken 
hadde NCC puttet pengene i sin egen lomme, 
sier Johan Dahlberg, ombudsmann i Byggnads- 
avdelingen i Skåne. –Lønnsdumpingen har 
skjedd både systematisk og bevisst, understre-
ker han.

Kilde: Byggnadsarbetaren.se

Tekst: Petter Vellesen

Tekst: Petter Vellesen

Gangmasters and Labour 
Abuse Authority:

The Nature and Scale of Labour 
Exploitation across all Sectors 
within the United Kingdom

Polsk barnetrygd nå høyere enn i Norge
I Norge får man 970 kr pr barn hver måned.  
I Polen får man 500 zloty som utgjør 1.100 NOK  
fra og med det andre barnet, eller til fattige fa-
milier fra og med det første barnet. Programmet 
heter 500Plus. Det er regjeringens politikk som 

ligger bak. Den ønsker flere polske barn. Fødsels-
raten er blant de laveste i Europa med 1,4 barn, 
mens EU i snitt har 1,6 barn.
 

 Kilde: LO-kontoret i Brüssel
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Stillasbyggere 
blokkerer kraftverk
Tekst: Petter Vellesen
Foto: Arbejderen

Blokaden fortsetter inntil Københavns kommune vil samarbeide i kampen mot sosial dumping, sier stillasarbeiderne.

På Amager utenfor København 
bygger HOFOR – Hovedstadens 
Forsyningsselskap – et nytt bio-
gassanlegg, BIO4, som skal gjø-
re København til verdens første 
CO2-nøytrale hovedstad. Men 
alt er ikke bare fryd og gam-
men på anlegget. I skrivende 
stund er BIO4 blokkert av stilla-
sarbeiderne. Konflikten har ul-
met lenge og har sin bakgrunn 
i at det er oppdaget grov under-
betaling på bygget.

Helt konkret dreier det seg om et tsjekkisk stil-
lasfirma, K2 Leseni, som er underleverandør til 
finske Valmet. Arbeiderne i dette firmaet skal et-
ter hva Stillasklubben i fagforbundet 3F hevder 
få 135 kroner i timen. Det normale for en stillas-
bygger i Københavnsområdet er 220 kroner. De 
får ikke lønnsslipper og ikke overbetaling, hellig-
dagstillegg eller feriepenger. Mange av de tsjek-
kiske arbeiderne mangler i tillegg den kompetan-
sen de skal ha ifølge danske krav.

Konflikten har altså pågått helt fra høsten 2017, 
og stillasbyggerne har tydd til ganske drastis-
ke virkemidler. Innkjørslene til verket har blitt 
stengt, både av folk og av lastebiler. I Danmark er 
det slik at det er stillasbyggerne som er blant de 
mest radikale og aksjonsvillige. I hele vinter har 
de imidlertid vært tålmodige og forsøkt å skaffe 
fram riktige opplysninger om arbeidsforholdene i 
K2 Leseni og å gjøre avtaler med HOFOR for å sik-
re ordnete forhold. Det førte ikke fram, og i april 
ble verket blokkert på nytt.

Denne blokaden førte til at det ble inngått en av-
tale mellom HOFOR og Stillasklubben, som blant 
annet gikk ut på at den sosiale dumpingen skulle 
opphøre og at bare arbeidere med den nødven-
dige kompetansen skulle jobbe på BIO4. Alle så 
ut til å være fornøyde med dette og blokaden ble 
oppløst, men det var ikke slutt! På selveste 1. mai 
blusset det opp igjen etter at stillasarbeiderne 
hadde oppdaget at de tsjekkiske kollegene ikke 
fikk utbetalt pensjon. Verket ble igjen blokkert, 
og nå ble det iverksatt blokade av HOFORs ho-
vedkontor også. I skrivende stund pågår konflik-
ten ennå.

Blokaden er såkalt «vild», altså ulovlig, i hvert fall 
hevder arbeidsgiverne det, og ledelsen i «Stillads-
arbejdernes Branscheklub af 1920» ber medlem-
mene om å «passe deres arbejde», men det er nok 
ingen tvil om hvor sympatien ligger.

Kilder: arbejderen.dk, avisen.dk

Malerne i Sverige 
tester EU
Målareförbundet i Sverige har stev-
net arbeidsgiverne for arbeidsretten 
for å finne ut om reisetida er en del av 
arbeidstida. Bakgrunnen er at instal-
latørene i det spanske selskapet Tyco 
vant fram i EU-domstolen om en sak om 
reisetd. Arbeiderne i Tyco hadde ingen 
fast arbeidsplass eller oppmøtested. 
EU-domstolen slo fast at reisetid mellom 
hjemstedet og den første kunden – og 
tilsvarende siste kunden og hjem – er 
som arbeidstid å regne. Målareförbun-
det mener at siden dette er en EU-dom 
må den gjelde i Sverige også, men dette 
er ikke arbeidsgiverne enige i. Det er 
uklart om når en avgjørelse faller. Saker 
i Arbetsdomstolen kan ta et år eller mer.

Kilde: malareforbundet.se
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Beredskapslovene:                                                    
FRA GERHARDSEN TIL 
LISTHAUG
Tekst: Harald Berntsen

I sin seinere så berømte tale på Kråkerøy i febru-
ar 1948 stempla statsminister Einar Gerhardsen 
Norges kommunistiske parti som den farligste 
trusselen mot Norges frihet og sjølstendighet, og 
ga signalet til en storoffensiv mot partiet. 

På våren samme år følgte justisminister O.C. 
Gundersen opp med å sette ned et krigslovutvalg 
som fikk i oppdrag å legge fram forslag til ei revi-
dert og utvida lovgiving for krigs- og krisetider. 
Året etter, i 1949, meldte Norge seg inn i NATO og 
ved stortingsvalget samme år mista Kommunist-
partiet alle sine elleve representanter på tinget. 
Etter to års arbeid, våren 1950, kunne krigslov-
utvalget levere ferdig innstilling til regjeringa, og 
i august samme år la regjeringa fram tre proposi-
sjoner som i innhold var identisk med utvalgets 
forslag.   

Den ene av lovene som regjeringa foreslo, den 
såkalte krigsloven, kunne regjeringa, med sam-
tykke av Stortinget, ta i bruk enten når landet 
var trua av krig, når landets sjølstendighet eller 

sikkerhet var i fare som følge av pågående fiendt-
ligheter mellom andre stater, eller av «andre 
grunner». Loven blei lagt fram to måneder etter 
utbruddet av Korea-krigen der stillinga fortsatt 
var kritisk for USA.

Krigslovforslaget ga også regjeringa fullmakt 
til å opprette så mange særskilte forræderidom- 
stoler som den sjøl bestemte, bestående av fem 
embetsdommere. Når riksadvokaten bestemte 
det, skulle disse domstolene behandle saker mot 
personer som var mistenkt for å brutt straffelo-
vens forræderiparagraf, og de kunne bare enten 
felle dom om dødsstraff eller frifinnelse. Dom 
måtte felles innen 48 timer og straks fullbyrdes, 
seinest innen 24 timer. Dermed blei det også 
nødvendig å foreslå å gjeninnføre dødsstraff for 
brudd på sju paragrafer i straffeloven som gjaldt 
de groveste tilfelle av lands- og høyforræderi be-
gått i krigs- eller krisetilstand, og de tiltalte had-
de ingen rett til appell. Domstolene kunne derfor 
ses på som sivile standretter. 

Samtidig blei straffelovens paragraf 86 foreslått 
revidert med følgende bestemmelse: «Med feng-
sel fra 3 år inntil på livstid eller med døden straf-
fes den som i krigstid eller med en krig hvori  

Norge deltar for øye, rettsstridig … oppfordrer el-
ler tilskynder til, er med på en beslutning om eller 
deltar i ulovlig lockout, streik eller boikott, som er 
egnet til å svekke Norges motstandsevne … eller 
som medvirker hertil.»

Som et sikringstiltak foreslo regjeringa at når po-
litiet fant skjellig grunn til å mistenke noen for å 
ha foretatt eller var i ferd med å foreta eller for-
berede et lovbrudd, kunne det pågripe og holde 
vedkommende i forvaring i inntil 30 dager uten 

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.

O.C. Gundersen, som var justisminister i Gerhardsens regjering, var sentral i utformingen av krigsloven. (Foto: Leif Ørnelund, Oslo Museum).
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at straffelovprosessens regler kom til anvendelse, 
og på ubestemt tid dersom departementet be-
stemte det.

Slik internering blei foreslått av en justisminis-
ter O. C.Gundersen, som sjøl, i stillinga som råd-
mann i Trondheim, våren 1940 hadde oppfordra 
ungdommen til å være med på å bygge flyplass 
for tyskerne på Værnes mens norske styrker ennå 
var i kamp med okkupantene.

O. C. Gundersen og hele regjeringa ville dessuten 
innføre forhåndssensur, eventuelt forbud mot ut-
givelse av aviser og andre skrifter opp til et halvt 
år av gangen. 

Dette var de groveste bestemmelsene i forslaget 
til nye beredskapslover. Etter kort tid førte de til 
en hissig debatt der frontene gikk på tvers av alle 
partier på Stortinget, inkludert Arbeiderpartiet. 
Bare Kommunistpartiet, som ikke lenger var re-
presentert på tinget, men som lovene åpenbart 
sikta på, var naturlig nok enstemmig i motstand 
og fordømmelse av forslaget. I fordømmelsen av 
forslaget om opp til dødsstraff for ulovlig arbeids-
konflikt, også utafor krigstid, fikk partiet også 
sterk tilslutning fra LO-ledelsen.

Som en kuriositet var også det liberalistiske for-
retningsbladet Farmand uforsonlig motstander 
av forslaget, ut fra mistanke om at Gerhardsen 
kunne bruke det til å avskaffe kapitalismen og 
innføre sosialismen.

For her nødvendigvis å gjøre en lang historie 

kort, kan den interessante debatten ikke gås 
nærmere inn på. Vi må nøye oss med å slå fast 
at den kritiske holdninga til forslaget var såpass 
sterk og utbredt at Stortinget til slutt, i desember 
1950, vedtok et kompromiss der flere av de mest 
omstridte bestemmelsene var fjerna, både forræ-
deridomstolene, internering av mistenkte, pres-
sesensur og dødsstraff i straffeloven. Flertallet 
i justiskomiteen, der kompromisset blei til, var 
dermed, vel å merke, ikke motstandere av slike 
tiltak. Det forutsatte tvert om at forslag og tiltak 
blei grundig forberedt slik at de kunne settes i 
verk når situasjonen måtte kreve det. Dette var 
i pakt med prinsippet om konstitusjonell nødrett, 
altså retten for makthaverne til i unntakstilstand 
å gjøre hva den vil for å forsvare det bestående.

Den som i dag ikke har nok med nødretten, er 
blant andre Sylvi Listhaug. Før hun måtte gå av 
som justisminister i den blåsvarte Solberg-regje-
ringa, sørga hun for at departementet, i strid med 
Stortingets uttalte holdning, satte ned et utvalg 
som skulle gå gjennom beredskapslovene fra 
1950 for å gjøre dem mer «fleksible» eller direkte 
anvendelige i ekstraordinære situasjoner også i 
fredstid. Hun tenkte da for eksempel på strøm-
men av asylsøkere i 2015 som en grunn til, med 
departementets egne ord, «midlertidig å sus-
pendere eller modifisere enkeltpersoners rettig- 
heter».

Listhaug er ikke lenger justisminister. Men de-
partementsutvalget hennes eksisterer og arbei-
der stadig like godt under den nye statsråden, 
partifellen Wara, og fortjener årvåken oppmerk-

somhet. Alt da galluptalla foran valget i 2009 ga 
Siv Jensen og FrP håp om å bli det største partiet 
på Stortinget, skolerte de seg grundig på hva de 
i regjering kunne bestemme uavhengig av Stor-
tinget.    

Listhaug er verken den første eller siste høyre-
populisten i historia som vil ha unntakslover i 
ryggen. I «krigen mot terror» er de blitt svært så 
populære, ikke bare i USA. I Tyskland la Adolf 
Hitler den største vekt på å holde seg til loven da 
han fikk overgitt statsmakta av de toneangiven-
de delene av borgerskapet. Dét kunne han også i 
høy grad gjøre ved å utnytte de fullmaktene som 
Weimarforfatninga allerede i flere år hadde gitt 
regjering og president von Hindenburg til å styre 
det politisk og økonomisk kriseridde landet uav-
hengig av vedtak i Riksdagen.

   

 

VIL DU TA SVENNE-/FAGBREV? 
 i Murer-, Betong-, eller Malerfaget 

Oslo Bygningsarbeiderforening (OBF) og AOF Oslo og Akershus tilbyr fag/svennebrev kurs teoridel høst 2018. 
Undervisningen gjennomføres over to semestre i Oslo en kveld pr. uke, kl. 17:00 - 21:00 

Kursstart 4, 5, og 6. september 2018 

Kursavgiften finansieres gjennom en egenandel på kr. 2500,-, tilskudd fra OBF samt stipend fra LO. 
Utgifter til materiell og eksamensavgifter tilkommer. 

 
 Har du vært medlem i minimum 1 år i Oslo Bygningsarbeiderforening? 

 
 Har du minimum 5 års variert praksis fra en av bransjene? 

 
 Behersker du norsk? 

 
 Hvis ja, da kan du melde deg på teorikurs som starter i september 2018, og ta teorieksamen i juni 2019. 

 
Påmelding på mail til: borre.hagen@fellesforbundet.org      Husk å skrive på kursnavn i påmeldingen 

 
Egenandel må betales før 1. september da det er et begrenset antall plasser på kurset. 

 
Påmeldingsfrist 15. august 
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(Denne artikkelen baserer seg på 
Steinar Sjølysts hovedoppgave i historie 
fra høsten 1971, «Krigslov og dødsstraff», 
og er inspirert av en skarp artikkel av  
jusstudenten Tarjei Ellingsen Røsvoll, 
«Lille Listhaug Aldrimett», i Klasse-
kampen 17. februar 2018. 
Interesserte lesere vises også til heftet 
«Unntakslovene og NATO’S beredskaps-
planer», utgitt av Kampanjen Norge ut 
av NATO, Oslo 1971.)       



Dette har me blanda i maskinen
Vatn og sement og støypesand
For lusne kroner lønn i timen

Ei skyffel og ein sekk til alle mann!

Lempa sekken opp i trillebåra
Femtikilos sekker med sement 

Så vidt det går, det gjekk på håret
Med støypen i sitt rette element

Her går det så det syng mot dørken
Kjenner ikkje at det er eit slit

Murarar i beit for mørtel
Ropar ut om meire skit!

Spikrar fast med stål og lemmer
Og uhøvla forskalingsbord

Vatrar av og ser det stemmer
Med augnamål og loddesnor

Høyr kor tromlen går og durar
Sjå muraren som bygger blokk

I omfár opp til høge murar
Nå skrik han ut at nok er nok!

Binda jernet, støypa og armera
Få satsen opp i trillebår og vagg

Ta ei gasta tak og sjå og læra
Til me heisar sperreflagg

Støypen har blitt ferdig blanda
I bordgang på eit høgt stillas
Med liv i neven, stål i handa 
Kranseskål, musikk og stas

Her ser me alltid kven som duger
Me har herda nye material

Det er tid for finpussing og fuger
For fasadar, utsider og skál

Muren har blitt reist frå jorda
Muren løftar seg til vers

Muren stig som song i orda
Orda kling som song på vers
Me kan riva ned forskaling

Mørtel har blitt hard betong
Då er tida inne for betaling
Jobben gjort for denne gong

Muren stengd og vegen open
Me har vågemat og spett

Alle redskap er eit våpen
Om du tar og held dei rett 1

 1 Ani Difranco: “My I.Q,”, AZ Lyrics, Puddle Dive, 1993.
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