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Kampen for faste ansettelser og 
mot bemanningsbransjen fortsetter

6.mars var vi igjen samla til politisk streik og fane- 
markering foran Stortinget med krav om å forby 
innleie på byggeplasser i Oslofjord-området.  
Mobiliseringa fram mot den første politiske strei-
ken 15.november i fjor med over 2000 frammøtte, 
bidro til en rekke forslag fra partiene Ap, Sp, Sv 
og Rødt, som på ulike måter svarte på situasjo-
nen med det økende løsarbeidet. I mars gjaldt det 
å holde trykket oppe fram mot Stortingsbehand-
linga, og ikke minst legge press på tvilerne i Krf. 
Også denne markeringa ble kraftfull med 1500 
medlemmer, tillitsvalgte i andre bransjer og ikke 
minst yrkesfagelever. 

I perioden mellom de to politiske streikene har re-
presentanter fra fagforeningene deltatt på den po-
litiske høringa i arbeids- og sosialkomiteen, hatt 
møter med de ulike politiske partiene, arrangert 
klubb- og temamøter, og mobilisert på bygge- 
plassene.

Til grunn for mobiliseringen ligger rapporten fra 
byggfagforeningene og elektromontørenes foren-
ing fra 2017 som viser en innleiegrad på bygge-
plassene i Oslo som har 3-dobla seg siden 2012, 
hvor 4 av 10 arbeidstakere er innleid og hvor 85 % 
av innleien er ulovlig. Rapporten har blitt en pre-
missleverandør i debatten om bemanningsbran-
sjen, og nettopp derfor har NHO Service forsøkt å 

komme med alternative tall. Men der hvor NHO 
Service viser til en FAFO-rapport som igjen viser 
til NHO service egne tall, så viser vår rapport til 
konkrete undersøkelser på 59 byggeplasser. 

I behandlingen i arbeids- og sosialkomiteen har 
de rødgrønne partiene samlet seg om streikens 
krav; å ta i bruk forskriftsadgangen som ligger 
i dagens Arbeidsmiljølov § 14-12 pkt 5 og forby 
innleie fra bemanningsbyråer på byggeplasser i 
Oslofjord-området. Men i tillegg til streikens krav 
har en rekke konkrete innstramminger og tiltak 
blitt foreslått, og det ser ut til å gå mot et flertall i 
Stortingsbehandlingen for et vedtak i denne ret-
ningen:

Å be regjeringen vurdere å fremme forslag til 
endringer som sikrer:

• Kraftigere sanksjoner ved brudd på bestem-
melsene om ut- og innleie av arbeidskraft. Samt 
at Arbeidstilsynet skal gis kompetanse på områ-
det (dvs få i oppgave å kontrollere bestemmelsen)  

• Gjenninnføring av kollektiv søksmålsrett mot 
ulovlig innleie, og utvide retten til å gjelde utleide 
arbeidere.

• En innstramming av Arbeidsmiljøloven § 14-12 
pkt 2. Adgangen til innleie begrenses slik at kun 
virksomheter som er bundet av landsomfattende 
tariffavtale med fagforening med innstillingsrett 
kan inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset inn-
leie, og at virksomheten og bemanningsforetaket 
på forespørsel fra Arbeidstilsynet skal fremlegge 
dokumentasjon på at virksomheten er bundet av 
tariffavtale med fagforening med innstillingsrett 
og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte. 

• En innføring av en klar definisjon av fast an-
settelse i Arbeidsmiljøloven, som inneholder 

Av Joachim Espe, 
leder i Rørleggernes 
Fagforening

minimum en bestemt stillingsprosent med en 
arbeidsplan som gir en forutsigbar ukentlig og 
månedlig arbeidstid. 

De politiske streikene og mobiliseringa rundt 
disse har bidratt til å løfte debatten om beman-
ningsbransjens undergraving av faste ansettel-
ser, lønns- og arbeidsvilkår, hms, produktivitet, 
lærlingplasser og rekruttering til yrkesfagene. 
Ikke minst har vi fått en prinsipiell debatt om for-
skjellen på fast ansettelse og løsarbeid. NHO Ser-
vice forsøker å tegne et bilde av at det er enkelte 
useriøse aktører innen bemanningsbransjen 
som er problemet, men vi har vist at problemet er 
selve prinsippet om å fjerne arbeidsgiveransvar, 
stillingsvern og lønnsplikt. Vi kan som fagbeve-
gelse aldri godta denne ansettelsesformen eller 
bedriftsstrukturen. 

Vi har mobilisert medlemmene til to av de stør-
ste faglige markeringene på lang tid. Markerin-
gene har fått bred støtte i foreninger, forbund og 
LO. Vi har klart å samle en politisk opposisjon på 
Stortinget som vil levere på våre krav, og med et 
Krf på vippen kan vi få til deler av dette. Uansett 
utfallet på Stortinget har alle de fire partiene Ap, 
Sp, Sv og Rødt forplikta seg til å levere tiltak som 
får slutt på løsarbeidet vi har sett i bransjen vår 
alt for lenge.

Vi er langt fra i mål, men vi har tatt flere skritt i 
riktig retning, og ikke minst har vi vist at det fins 
kampkraft i den fortsatt organiserte byggebran-
sjen. Og vi kommer til å fortsette å mobilisere, til 
faste ansettelser blir en realitet på byggeplasse-
ne og ikke bare i festtalene. 
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En tariffavtale er selve fundamentet for å få til gode lønns- og 
arbeidsvilkår i en bedrift. Den 13.12.2017 ble det opprettet tariff-
avtale i Edvardsson Entreprenør as. Fellesforbundet avd 603 Oslo 
Bygningsarbeiderforening gratulerer firmaet og våre medlemmer 
med opprettelsen av avtalen.

Gratulerer 
med tariffavtale!

Fortsatt flest polske 
innvandrere
Polakker utgjør fortsatt den desidert 
største gruppen innvandrere i Norge 
med 98 200 personer. De utgjør dobbelt 
så mange som den nest største grup-
pen, som er innvandrere fra Litauen, 
med 38 400 bosatte. Disse etterfølges av 
innvandrere fra vårt svenske naboland, 
som ved inngangen til 2018 talte 35 800 
personer. Den fjerde største gruppen 
består av somaliere, og teller 28 800 per-
soner. 
I 2017 økte antallet innvandrere med 
21 700 personer. Det er en økning på  
3 prosent og utgjorde den svakeste  
prosentvise veksten på 20 år. Innvan-
drere utgjorde 14,1 prosent av befolknin-
gen i Norge per 1. januar 2018, og norsk-
fødte med innvandrerforeldre utgjorde 
3,2 prosent.
Innvandrere fra Syria er i norsk sam-
menheng en ganske ny gruppe, men de 
har hatt den sterkeste veksten både i 
løpet av 2016 og 2017. Per 1. januar 2018 
var det registrert 27 400 innvandrere fra 
Syria mot 20 800 året før. Syrerne er nå 
den femte største innvandrergruppen i 
Norge. 
(kilde: nav.no).

Tekst: Odd Magnar Solbakken
Foto: Petter Vellesen

Her blir det undertegnet tariffavtale mellom Edvardsson Entreprenør as og Fellesforbundet.

ÅRSMØTE 
 
 
 

 
  
  
  
  

  
Onsdag,  11.  april  2018  kl.  17.00  

LO  i  Oslos  lokaler,  
Møllergata  24,  9.  etasje  

  
Tariffoppgjøret 2018 

Innledning ved forbundssekretær Per Skau 
 

Dagsorden for årsmøtet: 
1.  Åpning  og  konstituering  
2.  Årsmelding  og  regnskap  2017  
3.  Valg    
4.  Innkomne  forslag    
5.  Bevilgninger  

  
Det  serveres  mat  fra  kl  16:00  

  
Styret  

Forslag må være styret i hende innen 3. april 

 

  ÅRSMØTE 2018  
25.APRIL KL. 1700 GOETHE 
INSTITUT GRØNLAND 16. 
Det blir servert middag fra 
kl.1600 
Saksliste 
1.Konstituering  
2. Beretninger 2017. 
3. Regnskap 2017 og Budsjett  
   2018.  
4. Strategi for 2018. 
Markering av Jubilanter 
og nytt fra Forbundet. 
Forbundsleder Jørn Eggum 
5. Bevilgninger. 
6. 1.mai. 
7. Innkomne forslag. 
8. Vedtektsendring. 
9. Valg. 
10.Godkjenning protokoll.   
 
Frist for innkomne forslag 
sendes til leder@byggfag.org 
innen 4.april. 
Påmelding innen 15.april på 
telefon 22 99 28 70 eller  
E-post: lene@byggfag.org 
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Byggpatruljen har i hovedsak fortsatt med å gjennomføre bygge-
plassbesøk annenhver tirsdag, der målsetningen er å gjennom-
føre besøkene med minst en fra hver fagforening som er med i 
patruljen.

Sistnevnte målsetning har vi ikke klart og her 
ligger det et forbedringspotensial i arbeidet frem-
over.

Plassbesøkene er gjennomført både som over-
raskende besøk og planlagte besøk ved organi-
sering med de tillitsvalgte i tariffbedrifter. I flere 

Byggpatruljen gjennomfører både planlagte og 
overraskende besøk.

Sistnevnte målsetning 
har vi ikke klart og 
her ligger det et 
forbedringspotensial 

Blikk på Byggpatruljen

Tekst: Ken Gordon Solfjeld
Foto: Jan Ole Evensen

av de sistnevnte besøkene har klubbledere/til-
litsvalgte i disse bedriftene vært med.

Av alle våre besøk er det spesielt et inntrykk av 
mange som har festet seg for undertegnede og 
dette er det grunnlag for å stille noen spørsmål 
om. På alle de plassene vi har vært på der hoved-
entreprenøren har satt bort stål og gips til en un-
derentreprenør (UE) så var det ingen som brukte 
900 mm gips men derimot 1200 mm (bredde). I 
våre samtaler med de ansatte i disse bedriftene 
som nesten konsekvent kommer fra land i Øst- 
Europa var det nesten ikke kunnskap om at det 
fantes annet en 1200 mm bred gips.

Til sammenligning blir omtrent all stål og gips 
der hovedentreprenøren bruker egne ansatte 
tømrere satt opp med 900mm bred gips fordi 
dette er mindre belastende for de som utfører ar-
beidet. Det er og flere tilfeller av bruk av Ergolight 
gips som er 30% lettere en standard gips.

Når vi og vet at det er billigere med 1200 mm gips 
blir det veldig enkelt i å spekulere i at det er en av 

årsakene til at hovedentreprenøren velger å sette 
dette ut til UE fremfor å ansette egne tømrere til 
å utføre dette arbeidet.

Det kan også mistenkes at det i flere tilfeller er 
hovedentreprenøren som kjøper inn stål og gips 
og det er de ansatte i UE som utfører jobben på 
den allmenngjorte minstelønnen, noe vi vil kun-
ne påstå er skjult innleie.

Denne måten å drive byggene på vil kunne 
oppfattes som en omgåelse av likebehandlings- 
prinsippet vi har ved innleie.

Byggpatruljen har også vært på besøk på Byg-
geplass Nye Nasjonalmuseet der vi gikk runden 
med tillitsvalgte i AF og LO koordinatoren. Bygg-
patruljen vil og være delaktig på møtene som LO 
utvalget vil arrangere på byggeplassen fremover.

I skrivende stunder har vi fått invitasjon fra Oslo 
Håndverk & Industriforening som ønsker å starte 
en seriøsitetspatrulje tilsvarende Uropatruljen i 
Trondheim. Dette har vi selvsagt sagt ja til, og 
ser at vårt arbeid bærer frukter langt utover det 
undertegnede hadde forventet.
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Målevirksomheten 2017

Målevirksomheten for alle byggfag i hele landet  
viser en økning på 5,6%. Fortjenesten står helt stil-
le, 0,0% altså. Men variasjonene geografisk og mel-
lom de forskjellige fagene er stor. Det statistiske 
grunnlaget er også ganske lite, så svingningene 
kan bli store.

Totalt for Oslo har det vært en økning på 13% når 
det gjelder innmålte timer. Murerne og rørleggerne 
øker mest. 

I landet er trønderne overlegent best når det gjel-
der volumet på måling. De måler over dobbelt så 
mye som Oslo, som kommer inn på en god an-
nenplass. Fortjenestemessig er det jevnere fordelt.  
Målekontorene i Tromsø og Bodø er lagt ned og  
betjenes nå fra Trondheim. 

Tekst: Petter Vellesen

 Oslo Økning Landet Økning
Betongfag 343,32 kr/t 10,1% 298,38 kr/t  2,3%
Tømrerfaget 328,26 kr/t 10,9% 294,32 kr/t -0,4%
Murerfaget 270,89 kr/t -4,0% 274,74 kr/t 0,2%
Malerfaget 294,51 kr/t 5,6% 256,29 kr/t -1,6%
Rørleggerfaget 274,58 kr/t 5,3% 275,04 kr/t 6,6%
Taktekker 320,90kr/t 7,2% 305,62 kr/t -0,2%
Alle byggfag 265,63 kr/t 5,5% 275,99 kr/t 0,0%

Nedgangen 
i arbeidsledig-
heten fortsatte 
i februar

Tekst: Odd Magnar Solbakken

I følge en pressemelding fra NAV gikk antall per-
soner som er registrert som helt ledige ned med 
500 personer i februar. Dette i følge sesongjus-
terte tall. Bruttoledigheten, som også inkluderer 
arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt 
med 600 personer.

I februar var det i gjennomsnitt 800 personer som 
registrerte seg som nye arbeidssøkere hos NAV 
hver virkedag. Høsten 2008 var forrige gang det-
te antallet var like lavt.

Arbeidsledigheten har også holdt seg stabil eller 
gått ned for de fleste yrkesgrupper den siste må-
neden. Nedgangen i antall helt ledige var størst 
innen ingeniør- og ikt-fag, fulgt av industriarbeid 
og bygg og anlegg.

Ved utgangen av februar var det registrert 69 800 
helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 15 
000 sammenliknet med februar i fjor. Ledigheten 
har dermed gått ned fra 3,1 prosent av arbeids-
styrken til 2,5 prosent. 55 prosent av de helt le-
dige mottok dagpenger i februar.

Til sammen var 90 000 personer registrert som 
helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som del-
tar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). Det er 
16 400 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,2 
prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang fra 
3,8 prosent i fjor.

Ved utgangen av februar var arbeidsledigheten 
fortsatt høyest innen bygg og anlegg med 4,4 
prosent av arbeidsstyrken, etterfulgt av reiseliv 
og transport med 4,2 prosent. Arbeidsledigheten 
var lavest innenfor undervisning med 0,7 prosent 
av arbeidsstyrken. (kilde:nav.no)

Sykmeldte kan 
gå tilbake til 
jobb uten å 
avtale med NAV
Nå kan også de som er 100 prosent sykmeldte 
gå tilbake til arbeid før sykmeldingsperioden er 
utløpt uten å gi beskjed til NAV først. Den syk-
meldte trenger bare å gjøre avtale med arbeidsgi-
veren. Endringen skal gjøre det lettere å komme 
raskere tilbake i arbeid. 

Endringen innebærer at en arbeidstaker som er 
100 prosent sykmeldt vil være dekket av yrkes-
skadeforsikringen hvis arbeidet gjenopptas før 
sykmeldingsperioden er utløpt. Forutsetningen 
er at arbeidsgiveren kan bekrefte at det er av-
talt med den sykmeldte at arbeidet gjenopptas. 
(kilde:nav.no)

I byggenæringen på Østlandsområdet har det 
vært en relativ kraftig økning i antall konkursåp-
ninger og tvangsavviklinger i 2017, sammenlik-
net med fjoråret.Tallene under gjelder for fylkene 
Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus, Buskerud, 
Østfold, Vestfold og Telemark.

I løpet av 2017 ble det, for alle bransjer og nærin-
ger i hele landet, registrert 6 131 konkurser og 
tvangsavviklinger, som er en økning på 0,3 pro-

Noen flere konkurser i 
byggebransjen i 2017
Tekst: Odd Magnar Solbakken

sent  fra året før. Det tilsvarende tall for 2016 var 
5 065.

Ser vi over grensa til nabolandet Sverige så var 
det i fjor 1 046 konkurser innenfor byggebransjen. 
Det er en økning på 10 prosent fra året før. Totalt 
for samtlige bransjer og næringer økte antall kon-
kurser med 3 prosent, eller i alt 5 839 konkurser. 
Oppgangen forrige år innebar at antall konkur-
ser på årsbasis økte for første gang på flere år. 
Sammenlikner vi de to landene så ble det åpnet 
konkurs i 292 flere foretak i Norge enn i Sverige.

Utbetalingene fra NAV lønnsgaranti var 26 mil-
lioner høyere i 2017 enn i 2016.

Konkurser i byggebransjen i Østlandsområdet 

Utbetalinger fra NAV lønnsgaranti (mill. kroner)

Produksjons-
bedrifter

AS
Enkeltpersons-

foretak
NUF DA ANS

Antall
konkurser

2013 303 295 94 4 1 697

2014 424 341 56 5 1 827

2015 495 265 35 3 1 799

2016 533 253 23 1 1 811

2017 601 264 19 1 0 885

Bemanningsforetak

2013 26 2 1 0 0 29

2014 27 2 3 0 0 32

2015 40 3 1 0 0 44

2016 40 1 2 1 0 44

2017 35 3 2 0 0 40

   2006  – kr 355 676 710

   2007  – kr 258 189 176

   2008  – kr 468 315 884

  2009  – kr 923 133 324

   2010 – kr 658 711 000

   2011 – kr 723 145 000

   2012 – kr 798 000 000

   2013 – kr 820 000 000

   2014 – kr 768 833 000

   2015 – kr 787 964 000

  2016 – kr 787 000 000

   2017 – kr 813 000 000
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Dette skjedde 30. november i 2016. Samme dag 
sendte Artur en tekstmelding til arbeidsgiveren 
hvor han påpeker at han ble bortvist fra arbeids-
stedet, men dersom han vil si han opp må dette 
gjøres skriftlig og ha en saklig grunn. Artur vis-
te til at han hadde en kontrakt til 29. desember 
og sa seg villig til å jobbe. Siste arbeidsdag var 
uansett 14. desember i og med at Artur allerede 
hadde avtalt juleferie fra den 15. desember. 

Arbeidsgiveren svarte med følgende melding 
samme dag: «Du skal få papirer på rekomman-
dert post, bekreft sin post adresse, ved å sendt 
sms melding».

Arbeidsgiver avviser med andre ord ikke at han 
har utvist vårt medlem fra arbeidsplassen og Ar-
tur forholdt seg deretter til dette. 

Det viste seg så at rekommandert post var opp-
sigele fra arbeidsgiver. Men denne ble sendt til 
huseier og ikke til Artur, som først fikk denne 
fra huseier i januar. I mellomtida fikk Artur til-
sendt oppsigelsen på e-post, via regnskapsfører. 
I oppsigelsen oppgis siste arbeidsdag å være 14. 
desember. Og dette stemmer med det som var 
avtalt. 

Så i ettertid hevder arbeidsgiver at Artur nek-
tet å motta oppsigelsen på arbeidsstedet den 

Et medlem i Fellesforbundet (som vi heretter kaller Artur) hadde 
kjøpt en bil av arbeidsgiveren og det var inngått en muntlig avta-
le om at arbeidsgiveren skulle betale både omregistreringsavgift 
og reparere noen feil før overtakelsen. Ingen av delene hadde blitt 
gjort som avtalt og Artur ga da uttrykk overfor sin arbeidsgiver 
at han følte seg lurt og at det var bedrageri fra arbeidsgiveren sin 
side. Det var nok en relativ heftig krangel denne dagen og Artur 
ble umiddelbart bortvist fra byggeplassen. 

30.11.2016. Artur ga imidlertid klart uttrykk for at 
han ikke fikk overlevert noen oppsigelse denne 
dagen. Og formodningen taler også mot at ar-
beidsgiver hadde med seg en oppsigelse denne 
dagen, i og med at det var først etter krangelen 
angående bilen at arbeidsgiver bortviste Artur 
fra arbeidsplassen. Den 14.12.16 (som egentlig 
skulle vært siste arbeidsdag) mottok Artur på 
nytt en rekommandert sending hvor arbeidsgi-
ver etterlyser en forklaring på hvorfor Artur ikke 
hadde vært på jobb  i perioden etter 1. desember 
2016.

Vi anså at dette brevet var et klønete eller frekt 
forsøk på å fraskrive seg ansvaret for det som 
hadde skjedd, og dermed fraskrive seg lønnsplik-
ten for denne perioden.

I midten av januar 2017 ble det sendt et påkrav til 
firmaet hvor det kreves lønn for ti arbeidsdager 
pluss feriepenger. I alt en svimlende sum på i un-
derkant av 15 000 kroner. 

Arbeidsgiver forholdt seg taus som i graven om 
dette kravet, og saken ble deretter oversendt LOs 
juridiske kontor via Fellesforbundet ADK Øst.

Saken var vel ikke nødvendigvis en soleklar vin-
nersak så oversendelse til Forliksrådet ble deret-
ter neste skritt fra LOs juridiske kontor. 

Ting tar litt tid, men 6/9-17 falt det dom i forliksrå-
det og arbeidsgiver ble dømt til å betale i under-
kant av kr 21 000 (inkludert saksomkostninger, 
forsinkelserenter mv).

Arbeidsgiver hadde «oversett» forliksklagen og 
trodde vel at det lureste var å stikke hodet djupt 
ned i sanda og late som ingenting. Men som van-
lig er dette noe av det minst lure du kan gjøre og 
i fraværsdommen skriver forliksrådet følgende: 
«Klagemotparten har tidligere fått forkynt klage-
rens forliksklage og blitt oppfordret til å presen-
tere sitt standpunkt i saken ved å gi tilsvar (tilba-
kemelding). Klagemotparten har også blitt gjort 
kjent med følgene av ikke å gi tilsvar innen fris-
ten. Klagemotparten har ikke gitt tilsvar innen 
utløpet av fristen. Det er heller ikke opplyst eller 
sannsynligjort at klagemotparten har gyldig fra-
vær. Klageren har krevd fraværsdom».

Og dermed fikk vi fullt medhold i klagen, og fir-
maet fikk 2 uker på seg til å betale.

Men firmaet syntes fortsatt det var best å behol-
de hodet langt ned i sanda og lot være å betale.

Tida løp og fristen for når en konkursbegjæring 
måtte stemples inn i retten nærmet seg. Kon-
kursvarsel ble sendt 23.10.17, men det viste seg 
at det var enklere sagt enn gjort å få forkynt 
dette varselet overfor arbeidsgiver. Arbeidsgiver 
oppholdt seg ikke lenger der han egentlig skulle 
befinne seg, i følge offentlige registre. Men LOs 
juridiske fant en mulig adresse for å forkynne 
konkursvarselet. Men dette var i et annet lens-
mannskontor enn hvor kravet ble forsøkt forkynt 
tidligere. Mistanken om hvor arbeidsgiveren nå 
holdt hus slo til og konkursvarselet ble lovlig for-
kynt og dermed kunne det, etter fristens utløp, 
sendes en konkursbegjæring til tingretten. 

Arbeidsgiveren hadde også i mellomtida trukket 
hodet opp av sanden og sa seg nå plutselig villig 
til å betale. Men han ønsket en betalingsutset-
telse. Han hadde jo bare hatt ett år på seg til å 
komme oss i møte. På grunn av fristen måtte kon-
kursbegjæringen sendes retten for deretter å bli 
trukket. Kravet ble utbetalt i sin helhet 18.12.2017. 
Og dermed ble det akkurat tid til en ekstra jule-
gave. Og i februar i år ble det også utstedt lønns-
slipp. Men som takk for sist ble det ikke trukket 
skatt av denne utbetalinga. Så det må Artur sør-
ge for å forklare til skatteetaten når den tid kom-
mer. Dyrt for arbeidsgiver og mye, egentlig helt 
unødvendig arbeid, for Fellesforbundet og LOs 
juridiske. Men så lenge arbeidsgiverne ønsker å 
holde på slik, så blir vi med på leiken. 

Sluttapellen må vel egentlig bli: 
Kjøp ikke bruktbil av arbeidsgiveren din!

Kjøp ikke bruktbil av 
arbeidsgiveren din! 

En bruktbil til besvær

Tekst: Odd Magnar Solbakken
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Kunnskapsdepartementet har 
fastsatt endringer i tilbuds-
strukturen for de yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene. 
På godt norsk betyr det at ut-
danningsløpene blir forandra. 
For byggfagene blir det til dels 
store endringer, og endringene 
trer i kraft fra og med skoleåret 
2020-21.

På videregående har det jo vært slik at alle bygg-
fagene har felles vg1, Bygg- og anleggsteknikk. 
Det er det ikke foreslått endringer på, det er fra 
og med vg 2 forandringene kommer. Den største 
endringen er at det som nå heter byggteknikk og 
som omfatta betong, mur, tømmer og stillas blir 
splitta opp. Fra 2020 kommer det til å bli en egen 
vg2 for tømmer, mens betong og mur fortsatt blir 
samla i en egen linje. Stillasbygger blir såkalt 
«særløpsfag.»

Det som i dag heter klima-, energi- og miljøtek-
nikk vil bli delt opp slik at rørleggerfaget vil bli 
egen vg2, mens blikk, taktekker og isolatør blir 
samla i vg2 Ventilasjon, menbran og taktekking. 
Renholdsoperatørfaget, som tidligere lå sammen 
med malerfaget i vg2 Overflateteknikk blir sær-
løpsfag. Anleggsgartnerfaget lå tidligere under 
utdanningsprogrammet Naturbruk. Det blir nå 
flytta over til Bygg- og anleggsteknikk.

Det blir noen nye lærefag også. Det skal bli mulig 
å utdanne seg til Veidrift- og veivedlikeholdsar-
beider, og mer relevant for våre lesere kan man 
nå ta  fagbrev som Anleggsrørlegger. Dette faget 
kommer imidlertid ikke til å ligge under vg2 Rør, 
men under Anleggsteknikk. Anleggsrørlegge-
ren skal jobbe med kommunaltekniske anlegg, 
grunnarbeid og veiarbeid og skal kunne utføre 
enklere stiknings- og oppmålingsarbeider, ha 
kunnskaper om masseforflytning og kunne ut-
føre enkle betongarbeider.

Over har vi vært inne på begrepet Særløpsfag. 
Dette er fag som er for små til å ha egne vg2. I 
disse fagene går man altså bare vg1, og deretter 
tre års læretid i bedrift. Etter den nye ordningen 
vil Bygg- og anleggsteknikk ha disse særløpsfa-
gene: Byggdriftarbeider, feier, glassfagarbeider, 
renholdsoperatør, steinfagarbeider og stillasbyg-
ger.

Endringer i fagene 
Byggteknikk blir delt

Tømrerfaget blir egen linje på vg2 fra 2020.

Tekst: Petter Vellesen
Foto: Magasinet for fagorganiserte
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Da fagforeninger i Oslo varslet politisk streik 15. november med krav 
om forbud mot bemanningsforetak i byggebransjen i Oslo-området, 
gikk NHO ut og sa at streiken ville være ulovlig og tariffstridig. De 
sendte stevning til Arbeidsretten. NHOs påstand var at bare LO og 
forbund hadde adgang til å varsle politisk streik. Saken var beram-
met for Arbeidsretten i begynnelsen av februar, men før jul ble LO 
og NHO enige.

Enigheten innebærer at det ikke er begrensninger på hvem som kan ta 
initiativ til eller oppfordre til politisk streik, og at ansvaret for å varsle lig-
ger hos den tariffpart som fatter vedtak om deltakelse eller oppfordrer til 
deltakelse.

Dette er forøvrig i tråd med det som har vært LOs og Fellesforbundets 
oppfatning.

Protokollen er underskrevet 19. desember 2017 av henholdsvis  
Margrethe Meder fra NHO og Atle Sønsteli Johansen fra LO.

Forlik i tvist om politisk 
streik

Tekst: Odd Magnar Solbakken

POLITISK  STREIK
FORBY  BEMANNINGSBRANSJEN

Onsdag 15. november kl 13:00 - 15:30. 

Ta med faner og møt opp foran  

Stortinget kl 14:00.

• Politiske appeller

• Kunstnerisk innslag

Konferanse på Jæger

Fra kl 16.00 inviterer vi til konferanse på 

 Jæger, Grensen 9, om det videre  arbeidet 

og  konsekvensene av fortsatt frislipp av 

 bemanningsbransjen. Enkel matservering.

NHO og LO enige om at sak 
30/2017 heves som forlikt.

Partene er enige om følgende:

a) LO har kun varslingsplikt til  
 NHO når LO Sekriaritatet tref- 
 fer vedtak om politisk demon- 
 strasjonsaksjon.
b) Hvis forbundene beslutter/ 
 oppfordrer til politisk demon- 
 strasjonsaksjon, har forbun- 
 det varslingsplikt. Varselet  
 skal sendes fra forbund til  
 landsforening.
c) Hvis en bedriftsklubb beslut- 
 ter eller slutter seg til en opp- 
 fordring om politsik demon- 
 strasjonsaksjonsaksjon, skal  
 klubben varsle den enkelte  
 virksomhet.
d) Dersom oppfordringen til  
 politisk demonstrasjonsaksjon  
 kommer fra en ikke tariffbun- 
 det part, har tariffbundne  
 parter som slutter seg til opp- 
 fordringen/aksjonen en selv- 
 stendig varslingsplikt, jf. pkt  
 a-c.
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Rudi Møllers appell ved 
fanemarkeringa 6. mars

Vi taper en generasjon arbeidere! 
Som relativt ung selv blir jeg redd 
når jeg tenker på hva framtida i 
yrket mitt kommer til å bli.

Dagens problem i byggebransjen 
er stolthet. Før i tida var folk stolte 
over å være en del av byggebran-
sjen. I dag har bemanningsbran-
sjen skapt en bruk-og-kast-tek-
nikk som fører til mye usikkerhet 
blant unge. Ungdom trenger fast 
jobb og læreplasser, ikke fjorten-
dagers kontrakter og deltidsar-
beid! Vi vil bo for oss selv og vi vil 
ha huslån i banken! Vi vil i jobb 
tidlig og vi vil ha en trygg og sik-
ker arbeidsplass!

Er du ung i dag og sliter med å 
få jobb får du beskjed om å søke 
jobb i et bemanningsforetak hvor 
du verken har garanti for fast 
lønn eller stillingsvern. At sta-
ten bruker bemanningsbransjen 
som arbeidsformidling hjelper 
ikke unge til å komme i gang 
med livet. Det gjør det ofte van-
skeligere!

Vi vil ikke stå med lua i handa 
hver fjortende dag og spørre om 
jobb et par uker til. Det er ikke et 
sikkert arbeidsforhold. Beman-
ningsbyråenes driftsmodell gjør 
at de ikke kan ta inn lærlinger, 
drive kompetanseutvikling eller 
øke produktiviteten. Vi trenger 
ikke formidlere av arbeidskraft! 
Vi trenger gode arbeidsgivere, læ-
replasser og 100% faste stillinger! 

Som dere kan lese i lederartikkelen var det igjen politisk streik og 
fanemarkering foran Stortinget 6. mars. Kravet var nok en gang å 
forby innleie på byggeplasser i Oslofjord-området, og denne mar-
keringa ble også en kraftfull demonstrasjon, med 1500 medlem-
mer og tillitsvalgte, yrkesfagelever og gode taler. Her gjengir vi 
talen til Rudi Møller, nestleder i Tømrer- og Byggfagforeningen og 
representant for ungdomsutvalget i Fellesforbundet ADK Øst:

Forby bemanningsbran-
sjen! Unge for fast jobb 
og læreplasser!
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LO vil videreføre AFP som en avtalefesta ord-
ning. Dette er nødvendig blant annet fordi vi må 
sikre oppslutningen om det organiserte arbeids-
liv. MEN: Det er store hull i ordningen som gjør at 
enkelte mister retten til AFP ganske urettferdig, 
blant annet ved at man bytter jobb til en bedrift 
uten AFP og dermed mister retten. Dette kan 
skje helt ufrivillig, for eksempel ved omorganise-
ring eller etter nedbemanning. 

 Disse hullene må tettes!

Det fins en betydelig gruppe arbeidstakere som 
ikke har muligheter eller helse til å stå lenge i 
arbeidslivet. Derfor krever LO et eget tillegg for 
slitere ved tidligavgang og forlenget kompensa-
sjonstillegg i ordningen, slik at man gå av med 
verdighet.

 Sliterne må sikres!

Det er skjeivheter i samordninga av AFP mellom 
offentlig og privat sektor slik at man kan miste 
rettigheter ved å gå fra privat til offentlig virk-
somhet eller omvendt. 

 AFP i privat og offentlig 
 sektor må samordnes!

Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) er slik at ikke 
alle får dra nytte av den. Den gjelder først etter 1 
G (93 634 kroner), og unge under 20 år og de i del-
tidsstillinger under 20 prosent er unntatt. Dessu-
ten vil innbetalingene tilbakeføres til arbeidsgi-
ver hvis man slutter i jobben før det er gått ett år. 

 Opptjening fra første   
 time og første krone!

Mange arbeidstakere blir ansatt i rene postkasse- 
bedrifter etablert på arbeidsstedet. Da blir det 
ikke dekket reise, kost og losji og ikke borte- 
tillegg. Samtidig har de ofte arbeidstidsordninger 
som om de er bortsendt. Ingen seriøse bedrifter 
kan konkurrere med dette. Lokale bedrifter med 
lokal arbeidskraft blir utkonkurrert. Fram til i dag 
har dette i stor grad berørt utenlandsk arbeids-
kraft fra Øst-Europa. Nå ser vi at stadig flere nor-
ske arbeidstakere også berøres.

Derfor må vi ha nødvendige endringer i Industri-
overenskomsten som sikrer at arbeidsgiver skal 
dekke merkostnader og ulemper med å bli sendt 
bort for å jobbe. 

 Utgifter til reise, kost 
 og losji kan ikke veltes  
 over på den enkelte  
 arbeidstaker!

Kravene til lønn skal fremme likelønn, bekjempe 
lavlønn samt sikre garantiordningene. 

 Økt kjøpekraft til alle!

Kravene:

Over tusen streikende bygningsarbeidere møtte fram på mønstringsmøtet i Sentrum Scene under streiken 
2010. (Foto: Erlend Angelo, Magasinet for Fagorganiserte).
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Et spesielt 
oppgjør!
De fleste har vel fått med seg at oppkjøringen til årets oppgjør 
har vært litt spesielt. Det mest uvanlige er at selve oppgjørsfor-
men ikke var avklart før i LOs representantskapsmøte 27. februar. 
Om ikke formelt, så har man i praksis pleid å være enige lenge før 
dette. 

Når vi snakker om oppgjørsform, så betyr det 
måten tarifforhandingene gjennomføres på. For-
bundsvise oppgjør betyr at hvert forbund for-
handler for seg på sine overenskomster, f.eks. 
forhandler Fellesforbundet på Industrioverens-
komsten, Fellesoverenskomsten for Byggfag osv. 
Forbundsvise oppgjør er best egna når man vil 
ha forbedringer innen den enkelte overenskomst, 
og det er den vanligste oppgjørsformen. Sam-
ordna oppgjør betyr at LO forhandler samla, som 
regel med forhandlere fra de forskjellige forbun-
dene. Samordna oppgjør brukes oftest når man 
vil ha gjennom krav som er felles for alle.

I år var det mange krefter som ville ha forbedrin-
ger på pensjonssystemet, og siden dette er et 
typisk felles krav mente man at det måtte bli et 
samordna oppgjør. Fellesforbundet var vel ikke 
uenige i at pensjonsspørsmålet var viktig, men 
måtte samtidig ha en avklaring på spørsmålet 
om reise, kost og losji. Den problemstillinga løses 
best i et forbundsvist oppgjør.

Løsningen ble en slags hybrid, som ikke har blitt 
prøvd før. Gangen i oppgjøret blir slik: Først  for-
handler LO og NHO om de økonomiske ramme-
ne, altså økt kjøpekraft, i et samordna oppgjør. 
Det samme gjelder pensjonsspørsmålet. Paral-
lelt med dette forhandler Fellesforbundet med 
Norsk Industri (arbeidsgiverorganisasjonen) om 
reise, kost og losji. Til slutt blir det tilpasningsfor-
handlinger innen de enkelte overenskomstene. I 
disse forhandlingene forutsettes det at partene 
blir enige i løpet av forhandlingene, det vil si at 
de ikke kan tas til mekling, og det er heller ikke 
streikerett.

Hvis ikke partene blir enige i løpet av hovedfor-
handlingene vil disse gå til riksmekleren. Meklin-
gen vil eventuelt begynne 25. mars, og fristen for 
å komme i havn er natt til 8. april. Da har man 
enten et anbefalt forslag, eller så er det streik. 
Medlemmene vil til slutt si sitt om det anbefalte 
forslaget gjennom uravstemming. Blir forslaget 
nedstemt betyr det også streik. 

Tekst og foto: Petter Vellesen

KONFLIKTSTØTTE
Hvis det blir konflikt ved tariffoppgjøret vil medlemmene få økonomisk støtte fra 

Fellesforbundet. Forbundsstyret har vedtatt at konfliktstøtta er på 3620,- kr per uke. 

For å få støtte må du ha vært medlem i minst to uker. For de som går inn igjen etter 

å ha vært utmeldt er fristen 12 uker.

Flere fagforeninger og klubber gir støtte utover dette.

Fortsatt lav 
lønnsvekst for 
folk flest
Gjennomsnittlig månedslønn for alle 
ansatte økte med 2,3 prosent fra sep-
tember 2016 til september 2017. Med 
unntak av i fjor er dette den laveste 
lønnsveksten Statistisk sentralbyrå 
har målt siden år 2000. Den gjennom-
snittlige månedslønna utgjorde 44 310 
kroner, noe som tilsvarte en vekst på 
vel 1 000 kroner fra 2016. Både for kom-
muneansatte og ansatte i privat sektor 
var veksten i månedslønn på 2,3 pro-
sent. Lønnsnivået utgjorde henholdsvis 
40 400 kroner i kommunene og 44 800 
i privat sektor. Blant ansatte i statsfor-
valtningen var den gjennomsnittlige 
månedslønna 48 000 kroner, noe som 
tilsvarte en økning på 3,3 prosent fra 
september 2016 til septemeber 2017.

2,4 prosent
lønnsvekst for 
industriansatte
Gjennomsnittlig månedslønn for an-
satte i industrien utgjorde 45 460 kroner 
i september 2016, hvilket tilsvarte en 
lønnsvekst på 2,4 prosent fra 2016. 
Om lag halvparten av de industrian-
satte er håndverkere eller operatører av 
ulike slag. Begge disse gruppene hadde 
en lønnsvekst på 2,7 prosent. Måneds-
lønna utgjorde henholdsvis 38 010 kro-
ner for håndverkere og 36 860 for opera-
tører. Sistnevnte yrkesgruppe omfatter i 
all hovedsak maskin- og prosessopera-
tører, fagoperatører, produksjonsarbei-
dere og sjåfører. 
Til sammenlikning hadde ledere i in-
dustrien en månedslønn på 73 150 kro-
ner, som også tilsvarte en lønnsvekst på 
2,7 prosent.

(kilde: ssb.no)

Odd Magnar
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Selv om det nok hørte til sjel-
denhetene fikk vi rapporter om 
timelønner helt ned mot ni kro-
ner timen. Mer vanlig var nok 
saker som denne: «Zdenek og 
Tomas Villmek fra Tsjekkia var 
innleid via Falhar Premysl/Proff 
Personell til Murhåndverk as 
på byggeplass Sogn tilhørende  
Selvaagbygg. Far og sønn hadde 
fått utbetalt 25-26 kroner i timen. 
I opprinnelig ansettelseskontrakt 
står 64 kroner i timen og 9 timers 
dag med 6 dager i uka/54 timer. 
Jobben varte fra 09.05 til 28.06. 
Ansatte fra flere firma på plassen 
samt ansatte på flere byggeplasser 
tilhørende Selvaagbygg, gjennom-
førte bl.a. underskriftskampanje for 
at murerne skulle få minstelønna 
etter FOB – 126 kroner. Det ble i 
faks fra Fahar Premysl til Murhånd-
verk og Selvaagbygg lovet gjort 
gjeldende fra 25.05.2005. Løftene er 
ikke innfridd. Vedtak: Vi organise-
rer de to tsjekkerne, prøver å samle 
sammen til kontingenten for den ak-
tuelle perioden og reiser krav om et-
terbetaling i henhold til løftene. Det 
legges til rette for mediadekning av 
forholdet.»

Solidarisk tanke og handling selv-
sagt, men i bunn og grunn sto vi hjel-
peløse overfor slike forhold. Dette var 
jo ikke ulovlig! Løsningen vi falt ned 
på hadde vi allerede jobbet med i len-
gre tid, og det var selvsagt å allmenn-
gjøre tariffavtalene. Allmenngjørings-
loven ble jo innført i 1994 samtidig som 

EØS-avtalen, og må vel sies å være en del av det 
berømte «handlingsrommet». Formålet er «å sikre 
utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeids-
vilkår som er likeverdige med de vilkår norske 
arbeidstakere har», og også å hindre konkurran-
sevridning til ulempe for det norske arbeidsmar-
kedet.» I vårt tilfelle er det ikke så vanskelig å se 
at begge hensynene var det påkrevet å ivareta.

Byggfagene var altså tidlig ute med å kreve all-
menngjøring, og det var etter «bedre føre var»-
prinsippet.  Selv om Fellesforbundets landsmøte 
i 2003 pekte på allmenngjøring som et viktig til-
tak mot sosial dumping kom kravet i første rekke 
fra grunnplanet. I januar 2004, flere måneder før 
østutvidelsen altså,  ble det avholdt en såkalt  
«Oslofjordkonferanse» med representanter for 
Fellesforbundets avdelinger i Oslo, Akershus, 
Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark. Fra 
denne konferansen kom det krav om allmenn-

Allmenngjøring 
– tretten år etter

Tekst: Petter Vellesen

1. mai 2004 fikk EU ti nye medlemsland, og som EØS-medlem tok 
det ikke lang tid før vi i Norge merka arbeidsinnvandringa, sær-
lig fra de østeuropeiske landa, de såkalte EU8. Noen beskriver 
det som en «bølge av arbeidsinnvandring». Det var stor aktivitet 
i byggebransjen på den tida, og det er nok en av grunnene til at 
veldig mange søkte seg nettopp til denne bransjen. Men vi merka 
dessverre fort – og  ikke til vår overraskelse – at mange av de 
nye bygningsarbeiderne ble underbetalt og ble ansattt til en helt  
annen standard enn det nordmenn var vant til.

Kampen fortsetter – Bygningsarbeideren 
rapporterte fra aksjonen på A-hus 2005.

... fikk vi rapporter om 
timelønner helt ned 
mot ni kroner timen...
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gjøring av Byggfagoverenskomsten i dette om-
rådet. Oslo Bygningsarbeiderforening sluttet seg 
nesten umiddelbart til dette kravet, med et par 
unntak: Oslofjordvedtaket ville allmenngjøre en 
normallønnssats som skulle ligge over minste-
lønna, mens Oslo Bygning ville allmenngjøre 
minstelønnene. Vi ville heller ikke allmenngjøre 
alle brakkebestemmelsene. 

Dette gjenspeiler den diskusjonen som var rundt 
spørsmålet på den tida. Mange av de som var kri-
tiske til allmenngjøring mente at det ville føre til 
lavere organisering fordi man fikk godene uan-
sett. Ved å ikke allmenngjøre hele overenskom-
sten kom man disse i møte. Vi mente også det 
var uriktig å stille større krav til allmenngjøring 
enn det overenskomsten hjemler, og at en ullen 
allmenngjøring ville umuliggjøre en god kontroll.
Uansett var nå kravet om allmenngjøring reist 
og framover ble det fulgt opp langs tre veier. Den 
første var skolering av grunnplanet og de tillits-
valgte. I løpet av 2004 ble det avholdt minst tre 
større «erfaringskonferanser» om emnet, og Kjell 
Skjærvø reiste rundt og foredro om temaet i klub-
bene og mindre fora.

Vi la også opp til en aksjonistisk linje. I november 
2004 varslet fem bygningsarbeiderfagforenin-
ger i Oslo-området politisk streik og massemøte 
på Sentrum Scene. Et av kravene var «Vi godtar 
ikke sosial dumping og krever allmenngjøring av  
tariffavtalene!» Året etter, 2. mars for å være nøy-
aktig – en jævlig kald og sur dag forresten – ak-
sjonerte vi også utenfor byggeplassen ved A-hus. 
Det var etter at vi hadde oppdag underbetalte 
leiefolk fra en bedrift som het Murbet, innleid til 
Peab.

Og så tok vi selvsagt saker for medlemmer som 
var havnet i en knipe. Tsjekkerne i Proff Personell 
og Murbet på A-hus er nevnt. Vi hadde flere slike 
tilfeller. Peab brukte for eksempel et selskap som 
het Espol, de hadde 60 kroner i timen og jobba 57 
timer i uka. Disse sakene systematiserte slik at 
de inngikk i en omfattende dokumentasjon, som 
1. september 2005 førte til allmenngjøring av Fel-
lesoverenskomsten for Byggfag i de fylkene som 
tidligere er nevnt, bortsett fra Telemark. Året et-
ter ble det gjort tilsvarende vedtak for Hordaland 
og i 2007 ble hele landet omfattet.

Oppsummert kan vi sitere Bygningsarbeideren 
fra 2007: «Krav om allmenngjøring ble det noe av 
fordi aktive fagforeninger dokumenterte sosial 
dumping, samt sto fram og fortalte om det. NHO 
strittet i mot og Fellesforbundet var på toppen i 
lang tid svært så lunkne til kravet.»

Så over 10 år med allmenngjøring altså. Hva har 
vi oppnådd? Dessverre er det nok slik at det har 
dannet seg et lønnsnivå, særlig blant østeuro-
peiske arbeidsinnvandrere, som ligger på minste-
lønnsnivå eller bittelittegrann over. Man har nok 
fremdeles ikke lønnsvilkår som er «likeverdige» 
med norske arbeidstakere, altså, men nivået lig-
ger allikevel så høyt at det er vanskelig å snakke 
om sosial dumping. Det er nok heller ikke tvil om 
at dette lønnsnivået er konkurransevridende og 
presser norske virksomheter ned mot dette nivå-

til å forkaste lønnsoppgjøret i en uravstemning 
og har altså streikerett på spørsmålet.

Spådommene om at allmenngjøring ville virke 
desorganiserende mener jeg er gjort til skamme. 
Det er jo ikke slik at arbeidsgiverne på et øye-
blikk gikk over til å betale ut de allmenngjorte 
satsene. Tvert i mot er man nødt til å kreve dem 
inn. Arbeidstilsynet griper i beste fall – en sjel-
den gang - inn slik at satsene blir justert opp på 
riktig nivå, men det medfører aldri noen etterbe-
taling for eksempel. Da sitter vi igjen med at det 
eneste stedet å få hjelp er i fagforeningen. En av 
de viktigste oppgavene vi har hatt i vår forening 
det siste tiåret er å kreve inn manglende lønn for 
medlemmer. Der har allmenngjøringen vært helt 
avgjørende for at vi skal kunne bistå.

På den måten har allmenngjøring ikke ført til 
passivitet, men tvert om til organisering. Og til 
sjuende og sist er det dét som er vårt fremste vå-
pen i kampen mot sosial dumping: Organisering, 
organisering, organisering!

et. Det ser vi i malerbransjen blant annet. Samti-
dig ville alternativet vært uendelig mye verre. Det 
går lenge mellom hver gang vi nå får besøk av 
grovt underbetalte bygningsarbeidere. I så fall 
dreier det seg ofte om rein kriminalitet og vi kan 
tipse A-krimgruppa om dem.

Det andre alternativet til allmenngjøring, som 
de borgerlige og arbeidsgiverne drar fram med 
jevne mellomrom, nemlig en nasjonal, lovfestet 
minstelønn er også utelukket. Med en slik min-
stelønn snakker vi virkelig om samling i bånn, på 
et nivå som så vidt ligger over fattigdomsgrensa 
etter forslagene å dømme, og det er også den er-
faringa vi har fra f.eks. Tyskland, hvor fagbeve-
gelsen om enn motvillig har måttet gå inn på en 
slik løsning. Bortsett fra nivået på minstelønna 
må et slikt forslag også forkastes på et prinsipi-
elt grunnlag. I Norge har lønnsfastsettelsen vært 
et anliggende for partene i arbeidslivet, ikke for 
politikerne. Ved å allmenngjøre tariffavtalene vil 
dette fortsatt være tilfelle – man har faktisk rett 

På den måten har 
allmenngjøring ikke 
ført til passivitet, men 
tvert om til organise-
ring

..så tok vi selvsagt 
saker for medlemmer 
som var havnet i en 
knipe..

Organisering, 
organisering, 
organisering!

LANDSKONFERANSEN 
FOR BYGGFAGENE 

(Betong, Mur og Tømrere)

Avholder Landskonferanse i Drammen

Helgen 14- 16 september på: Hotel Scandic Ambassadeur
Hotellet ligger like v togstasjonen, her kommer og flytoget inn.

Busstasjonen er og like ved.

Programmet er ikke helt klart, men her vil vi selvsagt berøre temaene:
Tariffoppgjøret, Lønnssystemet, Bemanningsbransjen, 

A-krim, Fellesforbundets Landsmøte 2019.

Lørdag er det sosialt arrangement, og det oppfordres til å ta med seg sin ledsager.
Eget program lørdag for de som har med seg ledsager.

Styret vil sende ut endelig program og detaljer før ferien.

Uansett er det bare å melde seg på til avdelingen, 
som står som arrangør i år:

Fellesforbundet Avd.614 Byggfag Drammen
Buskerudveien 72. 3024 Drammen

Epost: post@byggba.no

For styret i Landskonferansen
Helge
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I fjor arrangerte Rørleggernes fagforening og 
Oslo Bygningsarbeiderforening gratis norskkurs 
for sine medlemmer. Vi hadde planer om å fort-
sette med slike kurs også i 2018, men det blir det 
dessverre ikke noe av. Kursene ble finansiert av 
et offentlig organ som heter Kompetanse Norge. 
For 2018 kom det inn mange flere søknader enn 
det var penger til. Våre kurs ble dessverre ned-
prioritert og søknadene avslått. Derfor kan vi ikke 
arrangere norskkurs i år. Vi mener at dette tilbu-
det er veldig godt, og vil prøve å avholde nye kurs 
i 2019.

W ubiegłym roku Unia Hydraulików i Oslo Byg-
ningsarbeider zorganizowały darmowe kursy nor-
weskiego dla swoich członków. Planowaliśmy 
kontynuować takie kursy również w 2018 roku, ale 
niestety nie jesteśmy w stanie rozpocząć kursu. 
Kursy były finansowane przez instytucję publiczną 
o nazwie Competence Norway. W 2018 roku 
było o wiele więcej aplikacji niż pieniędzy. Nasze 
wnioski zostały odrzucone. Dlatego nie możemy 
zorganizować kursów norweskich w tym roku. 
Uważamy, że ta oferta jest bardzo ważna i spróbu-
jemy zorganizować nowe kursy w 2019 roku.

Det blir ingen norskkurs i år!
W tym roku nie będzie kursu języka norweskiego!

Fellesforbundet Avdeling 1 Oslo og Akershus 
har nå flyttet til nye kontorer i Lillestrøm

Fasaden til de nye kontorene.

Den nye storsalen i Folkets Hus Lillestrøm.

Tidligere hadde avdelingen kontorer i Oslo, på 
Gardermoen og i Lillestrøm, men etter at utbyg-
gingen av Folkets Hus-kvartalet i Lillestrøm ble 
vedtatt byttet vi vårt gamle hus mot helt nye kon-
torer i den nye blokka. 

Vi har nå samlet alle avdelingens ansatte på et 
helt nytt kontor. Her har vi 2 møterom med plass 
til 8 og 20 personer. Hvis det er behov for større 
lokaler så har vi den nye Folkets Hus Lillestrøm 
vegg i vegg, med plass til opptil 700 personer.

Den nye adressen er Nannestadgata 2b, 2000 Lille- 
strøm og kontoret ligger lett tilgjengelig både 
med kollektivtrafikk og bil, med alle fasiliteter i 
gåavstand fra kontoret.

Avdelingen har holdt til i Folkets Hus i Oslo siden 
det ble bygget og et kapittel i avdelingens histo-
rie er dermed over, men med et helt nytt Folkets 
Hus i Lillestrøm og helt nye kontorer til avdelin-
gen kan vi ikke gjøre annet enn å glede oss til å 
se hva dette kapittelet vil innebære.

Tekst og foto: Vidar Bratberg

Tekst: Petter Vellesen
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BYGGFAG DRAMMEN – BÆRUM
125 ÅR I 2018 

Dette skal selvsagt feires

ALLE medlemmer er invitert med sine respektive.

Festen blir på Union Scene i Drammen Fredag 29 juni.

Her er det bare å holde av dagen!

BYGGFAG DRAMMEN - BÆRUM AVD. 614 FELLESFORBUNDET 

har flyttet inn i eget bygg. 

Ny adresse er:
Buskerudveien 72, 3024 Drammen
Telefoner og eposter er som før.

I tillegg til Byggfag, så er AOF Buskerud her og El og IT
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Arbeidsgivere 
protesterer på 
sosial dumping

Det som ligger til grunn er uenighet om lokal 
lønnsavtale på de angjeldende byggeplassene. I 
Sverige er det sånn at arbeidsgiveren først skal 
framsette et forslag til prestsjonslønnsmodell, og 
legge fram et «underlag» - kalkyle, budsjett eller 
liknende, som skal ligge til grunn for prestasjons-
lønna. På disse byggeplassene ble det ikke lagt 
fram noe slikt underlag, og forhandlingene ble 
trenert. I Sverige er det slik at om man ikke lyk-
kes i lokale forhandlinger, overtar de sentrale par-
tene. I dette tilfellet måtte man gi opp de sentrale 
forhandlingene også, nettopp fordi underlaget 
var for dårlig, og NCC fikk en frist til 1. februar for 
å få på plass disse opplysningene.

Dette skjedde ikke, og dermed «är det stupstoc-
ken som gäller!» Stupstocken – «gapestokken» 
på norsk – betyr at bygningsarbeiderne går på 
laveste mulige lønnsnivå i følge overenskomsten, 
enten til det er blitt en enighet eller til byggeplas-
sen er ferdig. Vanligvis pleier man å havne på et 
nivå rundt 228 kroner i timen. Stupstocken er i 
dette tilfellet 196 kroner timen.

Representanter for Byggnads mener at saken har 
sammenheng med at NCC egentlig vil forandre 

I løpet av vinteren har det spredd seg en lønnskonflikt i NCC i 
nabolandet. I slutten av januar berørte denne konflikten fire av 
NCCs byggeplasser i Stocholmsområdet, men etter hvert har den 
spredd seg til flere av firmaets plasser over et større geografisk 
område. 

§3 i «Byggavtalet». Det er den paragrafen som 
omhandler prestasjonslønn. Selskapet vil egent-
lig ikke ha prestasjonslønn, men ser for seg en el-
ler annen form av fast månedslønn, hevder man 
i Byggnads.

Kilde: Byggnadsarbetaren.se

NCC på 
stupstock

Tekst: Petter Vellesen
Illustrasjon: Robert Nyberg

Tøffe 
lønnskrav 
i tariff-
oppgjøret

Tysk fagbevegelse stiller tøffe krav i sine tariff-
oppgjør. Mens IG Metall krever en kraftig ned-
settelse av arbeidstida konsentrerer IG BAU 
(bygningsarbeiderforbundet) seg om lønnskrav. 
Forbundet har stilt krav om en lønnsøkning på 
6%. Dette er første skritt på veien til at de ansatte 
i byggebransjen skal få sin rettmessige andel av 
overskuddet i bransjen, sier de i IG BAU. De kre-
ver også at mobil arbeidskraft ikke skal bli hen-
gende etter og forlanger at reisetida blir lønna 
som arbeidstid. Tyskerne er også opptatt av at 
byggebransjen skal bli attraktiv, og kravet er at 
bedriftene skal dekke alle utdanningskostnade-
ne. I Tyskland er det fortsatt slik at det er lavere 
lønn i det gamle øst enn i vest. Forbundet mener 
at det er på tide at den tyske samlingen endelig 
gjennomføres og krever lik lønn i hele Tyskland.

Forhandlingene begynte i begynnelsen av febru-
ar og omfatter 800 000 bygningsarbeidere. Fore-
løpig har ikke arbeidsgiverne kommet kravene i 
møte på noen måte. Skambudet ligger på 1,65% 
tillegg i vest og 1,35% i øst. «Den kalde vinden på 
byggeplassene er varmere enn arbeidsgivernes 
iskalde tilbud», sier bygningsarbeiderne. «Dette 
forgiftete tilbudet er uakseptabelt. Vi har utsatt 
forhandlingene for å gi arbeidsgiverne mulighet 
til å avklare forholdene i sine organisasjoner. Ved 
neste forhandlingsrunde forventer vi et ordentlig 
tilbud,» sier IG BAUs forhandlingsleder Dietmar 
Schäfer. Forhandlingene fortsetter i april.

Kilde: igbau.de

Tekst: Petter Vellesen

I Belgia har arbeidsgiverforeningen til bygge- 
industrien gått til rettslige skritt mot firmaer som 
ikke respekterer de belgiske lønnsvilkårene. Det 
dreier seg om selskapet Parsem, et belgisk sel-
skap, to engelske og et polsk. Disse selskapene 
skal ha tilbudt østeuropeisk arbeidskraft til en 
pris på mellom 13€ og 18€ brutto pr. time. Dette 

er langt under tariffvilkårene i Belgia. Arbeids-
giverne mener at slik praksis er sosial dumping 
og har ført til at man har tapt 17 000 belgiske  
arbeidsplasser.

(Kilde: LO-kontoret i Brüssel)
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Tekst: Petter Vellesen

Arbeidstid, skift og turnus

Arbeidstida har alltid vært et helt sentralt tema 
når det gjelder arbeidernes rettigheter. Den har 
ikke bare betydning for den enkeltes velbefin-
nende når det gjelder fritid og tid med familie 
og venner, spørsmålet om arbeidstid har også et 
sterkt helsemessig aspekt. Derfor har kampsaker 
knytta opp mot arbeidstida vært helt essensi-
elle i arbeiderbevegelsens historie. Det er nok å 
nevne kampen for åttetimersdagen og for betalt 
ferie. Disse kampene er ikke vunnet en gang for 
alle. Nå merker vi et fornya press på arbeidstida. 
En ting er vikarbyråenes bruk av nulltimerskon-
trakter, tilkallingsvakter og avtaler uten betaling 
mellom oppdrag. En annen ting er et stadig på-
trykk om å bruke gjennomsnittsberegning, skift 
og rotasjonsordninger for å få en bedre utnyttel-
se av produksjonsmidlene.

Disse ordningene behøver ikke bare være av det 
onde. Mange arbeidere vil gjerne jobbe annerle-
des enn sju-til-halv-fire, for eksempel for å få mer 
tid til familien hvis man er borte på oppdrag. 
Mange steder er det helt nødvendig med en el-
ler annen form for arbeidsrotasjon for å få pro-
duksjonen til å gå. Uansett setter loven og/eller 
tariffavtalene rammer for arbeidstida og arbeids-
tidsordninger, men det er ikke til å komme unna 
at temaet er komplisert og omfattende. Boka «Ar-
beidstid, skift og turnus» prøver å skape litt klar-
het i disse begrepene, og tar også mål av seg til å 
svare på en del essensielle spørsmål. Forfatteren 
Jørund Hassel ramser selv opp noen slike:

•  Hvem har ansvaret for at arbeidstiden ikke går  
 ut over lovens rammer?
• Kan man si nei til overtid? Hvor går grensen for  
 arbeidsgiverens instruksjonsmyndighet?
• Hvilke forhold kan Arbeidstilsynet gi adgang  
 til, og når kan de gi pålegg?

• Kan et flertall av arbeidstakere på en arbeids- 
 plass avgjøre rotasjonsordninger på anlegg?
• Kan man bruke friperioden mellom to oppdrag  
 til å arbeide for annen arbeidsgiver?
• Hvordan fordeler man byrdene i en belastende  
 arbeidstidsordning når flere trenger tilretteleg- 
 ging?
• Hvor mye forstyrrelser i fritiden må man finne  
 seg i før man skal regne det som arbeidstid?

Men først og fremst er nok boka ment å være en 
hjelp for tillitsvalgte til å finne fram i jungelen av 
begreper og regelverk. De tillitsvalgte er helt av-
gjørende for at arbeidstakerne skal få noen som 
helst innflytelse på sin egen arbeidstid, i hvert 
fall hvis man skal jobbe på andre ordninger enn 
en helt vanlig 7,5 timers dag. Den tillitsvalgte skal 
ikke bare hjelpe enkeltmedlemmene med å sørge 
for at reglemente overholdes, de forplikter også 
overfor medlemmene slik at de i de aller fleste til-
fellene er de som skriver under på avtalene om 
arbeidstid. 

Denne boka er mer enn en håndbok i hvordan 
tillitsvalgte skal forholde seg til arbeidstidsspørs-
mål, men det er klart en «bruksbok». Både kapit-
tel 1 som blant annet har et historisk tilbakeblikk 
og kapittel 4 om konsekvensene av ubekvemme 
arbeidstider kan med fordel leses for å skaffe seg 
argumenter i eventuelle forhandlinger. Kapittel 
6 er en omfattende ordliste over forskjellige de-
finisjoner. Dette er et særs viktig redskap. Det er 
helt nødvendig å ha oversikt over begrepene for 
å kunne håndtere dette komplekse stoffet på en 
god måte.  

Boka er omfattende og grundig, men det kan 
også sies å være svakhetene. Selv om den er ment 
å være et arbeidsredskap for tillitsvalgte er det 
ikke sikkert den er så lett å bruke. For tillitsvalgte 
i bygg og anlegg er det mye av stoffet som ikke er 
relevant, selv om det er av stor betydning i andre 
bransjer. Dessuten er det ikke så lett å finne fram 

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

JØRUND HASSEL:

Arbeidstid, skift og turnus – 
og helse

Gyldendal 2018

til det som er mest vesentlig. Det letteste er fak-
tisk å bla i ordlista. Når det gjelder spørsmålene 
forfatteren selv stiller som vi har listet opp foran 
er det faktisk ikke så lett å finne svarene, i hvert 
fall ikke på en klar og entydig måte. Allikevel er 
dette en bok som bør finnes på de fleste fagfore-
ningskontorer og i de klubbene som avtaler alter-
native arbeidstidsordninger.

27 arbeidsskadedødsfall i 2017
Arbeidstilsynet registrerte 27 dødsfall i det land-
baserte arbeidslivet i Norge i 2017. Dermed holder 
antallet arbeidsskadedødsfall seg på et historisk 
lavt nivå. Til tross for en liten økning fra 25 ar-
beidsskadedødsfall i 2016 til 27 arbeidsskade-
dødsfall i 2017, er antallet godt under gjennom-

snittet for de siste seks årene. I perioden 2012 til 
2017 er det i gjennomsnitt 36 arbeidsskadedøds-
fall per år. I 2017 var det totalt 26 ulykker hvor  
arbeidstakere omkom. I en av ulykkene omkom 
to.

OMS

Færre utenlandske døde på jobb i 2017
Seks av de som omkom i 2017 var utenlandske 
arbeidstakere. Dette er det laveste registrerte an-
tallet siden 2013. Andelen utenlandske arbeidsta-
kere er på samme nivå i 2017 som gjennomsnittet 
for de siste seks årene. I perioden 2013-2016 har vi 

sett en økning i andelen utenlandske arbeidsta-
kere blant de omkomne. I 2016 var denne andelen 
40 prosent, det vil si 10 av 25 dødsfall, mens i 2017 
var 22 prosent av de omkomne utenlandske.
Fem av de seks utenlandske arbeidstakerne som 

omkom i 2017 kom fra EU-land i Øst-Europa, mens 
en var svensk statsborger. Tre av de omkomne 
arbeidet i bygg- og anleggsnæringen, to i indus-
tri og en var ansatt i næringen forretningsmessig 
tjenesteyting. 

OMS

Flest arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg
Bygg- og anleggsnæringen er en av de mest ri-
sikoutasatte næringene i det norske landba-
serte arbeidslivet, og har historisk sett hatt en 
betydelig andel av de årlige arbeidsskadedøds-

fallene. Også i 2017 er bygg og anlegg den næ-
ringen som har flest arbeidsskadedødsfall. Det 
var sju arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg i 
2017, mot åtte i 2016. Gjennomsnittet i næringen 

for perioden 2012 - 2017 er åtte dødsfall per år 
(kilde:arbeidstilsynet.no). 

OMS
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2. MAI 1918:                                                    
DA ARBEIDERNE TOK 
ÅTTETIMERSDAGEN
Tekst: Harald Berntsen

I juli 1889 kom fire hundre delegater fra arbeider-
bevegelsen i 21 land, sammen i Paris. Møtet blei 
i praksis stiftelseskongressen for den 2. Interna-
sjonalen, som tok over for den alt oppløste, første  
internasjonale arbeiderassosiasjonen fra 1864, 
der Karl Marx hadde vært aktivt medlem.

Fra Norge møtte dansk børstebinder, redaktør av 
hovedorganet til det to år gamle Arbeiderpartiet 
og partiets blivende formann, Carl Jeppesen. 

Den 20. juli vedtok kongressen at 1. mai året etter, 
i 1890, skulle det arrangeres en manifestasjon i 
alle land for kravet om innføring av åtte timers 
normalarbeidsdag. Det var et vedtak som av-
speilte kjernen i all arbeiderklassesolidaritet, na-
sjonalt som internasjonalt: behovet for å fremme 
like krav for arbeiderne over alle skiller og gren-
ser, for dermed å fjerne grunnlaget for kapitalist-
klassen til å splitte og herske over dem. 

Uten at det var meninga, betydde vedtaket også 
innstiftelsen av 1. mai som arbeiderklassens 
kamp- og demonstrasjonsdag over hele verden. 
Fra og med 1890 markerte arbeiderne dagen i 
flere og flere land, i flere tiår med hovedkravet om 
innføring av åttetimersdagen ved lov. Men først 
i kjølvannet av oktoberrevolusjonen i Russland i 
1917, fikk dette kravet for alvor vind i seila. 

For arbeidere over hele verden blei oktoberrevolu-
sjonen og dens slagord om fred, brød og all makt 
til sovjetene (arbeiderråda) et eksempel å følge. I 
Norge bidro den til at venstrefløyen i Arbeiderpar-
tiet vant flertallet på partiets landsmøte i påsken 
1918 og meldte det inn i den nye kommunistiske 

internasjonalen. Med sete i Moskva skulle denne 
3. internasjonalen ta over ledelsen av verdensrevo-
lusjonen etter at den sosialdemokratiske 2. inter- 
nasjonalen hadde spilt fallitt ved ikke å hindre ut-
bruddet av første verdenskrig i 1914.       

Etter mønster av de russiske arbeider- og solda-
tråda, som med sovjetet i hovedstaden Petrograd 
i spissen hadde utgjort massegrunnlaget for ok-
toberrevolusjonen og var kjernen i den nye råds-
forfatninga, danna arbeiderne rundt i verden en 
arbeider- og soldatrådsbevegelse som basis for 
opprør og nye sosialistiske rådsrepublikker. 

I Norge nøyde råda seg, av ulike grunner, stort 
sett med å ta seg av nære lokale oppgaver som å 
bøte på varemangelen og dyrtida under verdens-
krigen. Men særlig ett framstøt gikk lenger og sat-
te et varig og viktig spor etter seg. Det var oppfor-
dringa som ledelsen i rådsbevegelsen i april 1918, 
på samme tid som venstrefløyen vant flertallet i 
Arbeiderpartiet, ga til landets arbeidere om en-
delig, ved sjøltekt, å innføre åttetimersdagen ved 
fra og med 2. mai 1918, å forlate arbeidsplassene 
etter åtte timer. 

Oppfordringa blei tatt til følge mange steder, 
blant andre på Hydros nye store salpeterfabrikk 
på Rjukan. Rjukan-arbeiderne måtte riktig nok 
gjøre retrett ikke lenge etter, men alt i 1919 gikk 
de til én måneds streik for igjen å oppnå åtte ti-
mers arbeidsdag.  

Et anna eksempel ga arbeiderne ved de to nye 
storbedriftene på Eydehavn ved Arendal, Nitri-
den og Arendal Smelteverk. På forhånd blei de 
enige om å følge parolen og møtes etter åtte ti-
mer. Som sagt, så gjort – på Nitriden. Men smelte-
verksarbeiderne dukka ikke opp, og da Nitriden-
folka marsjerte videre til nabobedriften for å få 
de de vaklevorne kameratene med seg, blei de 

stansa i porten av verksmester Kaaten som med 
skarpladd revolver trua dem til å forlate stedet. 

Ikke bare på Eydehavn blei det brukt våpenmakt 
for å stanse arbeidere som var inspirert av okto-
berrevolusjonen til sjøl å ta seg til rette. I Tysk-
land slo alliansen av den gamle hærledelsen og 
den nye sosialdemokratiske regjeringa ned spar-
takistopprøret og var ansvarlig for drapa på de 
to lederne, Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht.  
Men kapitalismens makthavere bruke ikke 
bare pisk for å stanse den revolusjonere bølgen,  
de bydde også på gulrot som ikke rørte ved de 
grunnleggende maktforholda. I Norge forberedte 
Gunnar Knudsens Venstre-regjering seg i 1918 på 
å møte en oppstand med å gi den militære ledel-
sen i oppdrag å bygge opp en hemmelig hær av 
pålitelige soldater. På den andre sida fant stats-
minister Knudsen det nødvendig, i 1919, endelig 
å få Stortinget med på å innføre åttetimersdagen 
ved lov, for dermed å overbevise arbeiderne om 
at det ikke var nødvendig å gå til angrep på sjølve 
samfunnssystemet for å få oppfylt elementære  
interesser.  

Norge og Knudsen var ikke aleine. Over nesten 
hele Europa blei åttetimersdagen innført ved 
lov samme år, påskynda og motivert på samme 
grunnlag som Gunnar Knudsen, av The Interna-
tional Labour Organization, ILO, den internasjo-
nale klassesamarbeidsorganisasjonen som blei 
oppretta som underavdeling av seiersmaktenes 
nye Folkeforbundet, og som etter 1945 har fort-
satt i FNs regi.    
 
Arbeiderne over hele verden kunne altså takke 
oktoberrevolusjonen og den inspirasjonen den 
ga, for en av de viktigste sosialreformene i det 20. 
århundret, og de kan stadig oppsummere at den 
såkalte velferdsstaten vesentlig er et produkt av 
styrkeforholdet mellom hovedklassene i det mo-
derne kapitalistiske samfunnet. Altså av loven 
om at når arbeiderne er pågående og viser styrke, 
blir velferdsstaten bygd opp med innrømmelser 
fra makthaverne i form av sosialreformer som 
ikke rokker ved makta, mens når de blir svekka 
og står med lua i handa, blir velferdsstaten bygd 
ned. 

I dag blir gyldigheten av denne loven bekrefta på 
motsatt måte av i 1919: Med en arbeiderbevegel-
se som i høy grad har latt seg tvinge i kne, er det 
kapitalistene og deres politiske talerør som er på 
offensiven for ikke minst å forlenge arbeidsdagen 
og vinne all makt over arbeidstida.    

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.

Vestlandske tidende 2. mai 1918.

Nils Stene som ble 
sagt opp på Nitriden 
etter 8-timersaksjonen.

Einar Kåten.
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SKP Entreprenør as er et firma fra Lørenskog 
med følgende enkle formål: «Drive service og ved-
likeholdsarbeid i hovedsak innen murer, snek-
ker, tømrer, maler og flislegger yrket, men også 
utføre annet arbeid innen håndverkeryrket som 
rørlegger, elektriker, beslaglegger samt andre 
håndverkeryrker m.m der en utfører alt fra små 
til store prosjektarbeid innen vedlikehold og op-
pussing av leiligheter, kontorlokaler og bygninger 
samt annet lignende og beslektet virksomhet, 
herunder å delta i andre selskaper med lignende 
virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen 
måte gjøre seg interessert i andre foretagender». 
Her er det vel intet fag som mangler, men et par 
punktum her og der hadde nok gjort seg.

UAB Gridinlita (nuf) er et norsregistrert uten-
landsk foretak hvis moder holder til i Litauen. 
Formålet er følgende: «Tjenester, byggoppføring 
og bygging av ingeniøranlegg, metallbehandling 
og belegging, bygging og reparasjon av skip, byg-
ging og reparasjon av fritids- og sportsbåter (mot-
orbåter), ulike høydearbeid, midlertidig ansettel-
se og annen økonomisk/kommersiell virksomhet 
som ikke er i strid med lovverket». De færreste vil 
vel ha som formål om å drive i strid med lovver-
ket, men godt å få det stadfestet allikevel.

Stichting Dwn Service (nuf) er også et norsk- 
registrert utenlandsk foretak hvis morselskap 
holder til i Nederland. Formålet er følgende:  
«Mobilisering av midlertidige medarbeidere for 
diverse tjenester og prosjekter som å pakke va-
rer, rengjøring og relativt enkle oppgaver innen-
for bygg, gartnerarbeid og butikkinnredning». 

Trenger vi egentlig et sånn firma som kommer 
helt fra Nedeland for å utføre slikt arbeid? Jeg 
bare spør….
Fisk og Frø as er et firma med adresse Schwei-
gaards gate i Oslo og har følgende formål: «Pro-
duksjon, dyrking, fiskeoppdrett, salg, utvikling 
og investering i (mat og drikke) og alt som står 
i forbindelse med den forannevnte virksomhet. 
Selskapet vil også kunne investere i andre selska-
per». Fiskeoppdrett midt i Oslo. Stilig.

Byström Steinleggig&Nissen på Lasset er et  
enkeltpersonsforetak som holder til i Porsgrunn 
og skal drive med følgende virksomhet: «Alt 
innen hagearbeid og steinlegging. Grunnarbeid, 
riving av støttemur, trapp og kantstein. Tjenester 
innen flytting og pakking av flyttelasset og trans-
port av flyttelasset». Riving av støttemur, trapp 
og kantstein. Men absolutt ingen annen riving. 
Godt å få det presisert.

Bad og Gulvstøp as er et firma fra Ås og har 
tenkt å drive med så ymse: «Utleie av ATV. Utleie 
av båt/vannskuter. Håndverker med utføring av 
murer arbeid og flislegging, snekker arbeider med 
salg av flis og utstyr. Kjøp og salg av eiendom/
aksjer. Brøyte tjenester. Transport tjenester. Gi 
til veldedighet/gi gaver. Samt andre tjenester og 
produkter som naturlig faller sammen med dette, 
herunder å delta i andre selskaper med lignende 
virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen 
måte gjøre seg interessert i andre foretagender 
samt kjøp, salg og utleie av fast eiendom». Kan 
det bli tid til veldedighet oppi alt dette andre da?

Robert S. Tjenester as er et firma fra Eidsvoll 
Verk med følgende greie formål: «Tranport aviser 
i Norge, bygg-, og frisørtjenester». Ingenting slår 
en nyfrisert bygningsarbeider….

Flavard Drejza Frederic Laurent Marc Ferdi-
nand De Miol Flavard-Drejza er et enkeltpersons-
foretak fra Frogner i Oslo. Formålet er: «Snekring, 
maling og oppussing, flyttehjelp og budtjenester. 

Catering og leiekokk for både private og selskap». 
Men det var da et voldsomt langt firmanavn.  
Kanskje litt upraktisk til og med..

M-Bolig as er et firma fra Fjellhamar og har tenkt 
å drive med følgende virksomhet: «Yte tjenester 
innen bygg arbeider, murverk, tinker fungerer, 
maleriverk, snekkerarbeid og andre produkter 
som naturlig faller sammen med dette, herunder 
å delta i andre selskaper med lignede virksom-
het». Usikkerheten her er vel egentlig hvilket fag 
«tinker fungerer» er for noe

BS Bygg Service as er et firma fra Bærum med 
følgende hensikter: «Tjenester innen maler- og 
merarbeid, rehabilitering og oppussingsarbeid, 
samt annen virksomhet i forbindelse med dette, 
herunder deltakelse i andre selskaper med lig-
nende virksomhet». Men hva er dette merarbeid 
for noe? Må man betale for det også?

Hoidena Norway (nuf) er et norskregistrert 
utenlandsk foretak hvis morselskap holder hus i 
Litauen. Formålet er: «Rekruttering og utleie av 
personell, arbeidstakerbyrå, midlertidig rekrut-
teringsvirksomhet, personalutdanning, utleie av 
tau, salg, provisjon av andre lønnsomme tjenes-
ter». Ja, her kan det vel bli behov for tau

Norsk Smartbjellelag DA er et samvirkeforetak 
fra Snåsa med følgende formål: «Anskaffe og 
drifte saubjeller på vegne av sine medlemmer. 
Foretaket har til formål å fremme medlemmenes 
økonomiske interesser gjennom deres deltakelse 
i virksomheten». Fest på lokalet med smartbjeller 
rundt halsen, slik at man blir losa trygt hjem utpå 
natta.

P.S. Sitatene fra formålene til firmaene skal være 
ordrett slik de er registrert i Brønnøysund. Vi er 
derfor ikke ansvarlige for det som er av skrivefeil.

Odd Magnar

Mange firma har rett og slett bare 
morsomme navn, mens andre kan 
ha både morsomme navn og spre 
seg over mange bransjer samtidig. 
Bransjer som i bunn og grunn ikke 
har noe felles i det hele tatt.

Mange slags 
firma med mange 
slags formål

Produktivitetsfall i bygg og anlegg

Produktiviteten i bygge- og anleggsbransjen har 
falt med 10 prosent siden år 2000. I den samme 
perioden har produktiviteten i privat sektor i Fast-
lands-Norge økt med 30 prosent. Produktiviteten 
i næringsgruppen bygge- og anleggsvirksomhet, 
slik den måles i nasjonalregnskapet, har falt eller 
vært uendret i mange år. I 2016 var arbeidspro-

duktiviteten, definert som bruttoprodukt i faste 
priser, nesten 10 prosent lavere enn nivået i 2000.
Produktivitetsnedgangen i bygg- og anleggsnæ-
ringen kan ha flere årsaker. Blant annet har den 
økende arbeidsinnvandringen gitt næringen til-
gang på arbeidskraft med relativt lavt lønnsnivå, 
men kanskje også lavere produktivitet på grunn 

av språkproblemer og begrenset kunnskap om 
norske byggemetoder 
 

(kilde: ssb.no).



ESCHER
 

 Nå er det slutt med å gå og nave.
Nå må han slave for trygda.

Nå må han grytidlig morrakave.
Det blir jo merkelig bygg, da ..

Og vi som står her omkring på valen
og bare ser på; vår skyld er stor.

Men største skylda har kapitalen,
som kutter lønninger, plank og bord.

Ola Bog

Ill.: Robert Leighton 

M. C. Escher (1898 - 1972) var en nederlandsk billedkunstner, kjent for sine tresnitt og litografier der tema er umulige 
kontruksjoner og optiske illusjoner. Hadde han levd i dag og fått prøve seg som bygningsarbeider pga dårlig 

tresnitt-etterspørsel hadde nok ikke dét gått så bra. Nei til sosial dumping! Ja til yrkesfag og fagforening! 


