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Innleie og/eller 
utsetting av arbeid

Flere fagforeninger i bygg tok initiativet til den 
politiske streiken 15. november mot bemannings-
bransjen på bygg i vårt område.

Det er en selvfølge at fagbevegelsen slåss for at 
alle i arbeidslivet skal være fast ansatt med ord-
nede lønns- og arbeidsvilkår. Fagbevegelsen kan 
med god grunn ta veldig mye av æren for at de 
innleide fra bemanningsbyråene har fått de ret-
tighetene de har, f. eks. likebehandling. Om fag-
bevegelsen – vi - ikke har klart å få til at de som er 
ansatt i bemanningsbyråene har lovbestemt rett 
til garantert lønn mellom oppdrag, kan det se ut 
som fokuset på dette er større. Det kan til og med 
se ut som dagens regjering blir presset til å kom-
me med noen lovendringer som vil kunne være til 
fordel for arbeidsfolk. Om dette innebærer en lov 
om at alle skal ha lønn mellom oppdrag og selv 
om vi ønsker å forby bemanningsbransjen, kan vi 
leve videre med denne bransjen på bygg?

Etter min oppfatning er det en større trussel 
mot egne ansatte hos hovedentreprenøren at 
mange av underentreprisene (UE) er skjult be-
manning. Hvis vi bruker stål- og gipsarbeid som 
et eksempel på hva som ofte blir satt bort til UE 
er det tilhørende tømrerarbeidet. Dette har tra-
disjonelt vært utført av egne ansatte tømrere 
i alle store bedrifter og de fl este små bedrifter, 
fra dengang gips og etterhvert stål ble tatt i 
bruk i byggenæringen. Erfaringen med de fl este 
av disse bedriftene som er UE er at de ikke har 

tariffavtale, få organiserte, har ansatte fra andre 
land som går på allmenngjort minstelønn, har 
gjennomsnittsberegnet arbeidstid, ikke fulle stil-
linger, monterer 120 mm gipsplater osv. Vi kan 
mistenke at i fl ere av tilfellene med bortsetting 
av dette arbeidet er det oppdragsgiveren (hoved-
entreprenøren) som holder materialene, verktøy 
osv. Det vil da kunne oppfattes som et innleie-
forhold. I enkelte tilfeller holder til og med opp-
dragsgiveren UE med arbeidstøy. 

Uansett hva som eventuelt kommer eller ikke av 
lovendringer er alle de som er ansatt i beman-
ningsbyråer eller UE arbeidsfolk og våre kolle-
gaer og skal behandles deretter.  Da oppfordres 
hermed klubber og tillitsvalgte til å bruke lov/
avtaleverket til å kjempe for at de som er ansatt i 
disse bedriftene blir ansatt i bedriften dere repre-
senterer. For de som omfattes av Fellesoverens-
komsten for byggfag (FOB) anbefales klubbene 
å si nei til å sette bort arbeid til bedrifter uten 
tariffavtale. Og om bedriften vil leie inn fremfor 
utsetting så anbefales at dere krever at det kun 
er fra bedrifter som har lønn mellom oppdrag og 
tariffavtale at dere godtar innleie. Hovedmålet 
med det må være å ta dem inn i lagene for å kun-
ne ansette de som kan brukes i bransjen med alt 
det omfatter av fag, HMS, språk osv. 

Undertegnede henviser til Tømrer og Byggfag-
foreningens 1. mai parole gjennom mange år, 
med et tillegg:

Innleie og outsourcing = sosial dumping

Vi ønsker alle våre 
medlemmer God Jul!

Ken Gordon Solfjeld
Leder Tømrer og 
Byggfagforeningen

Ken Gordon Solfjeld 
Leder Tømrer og 
Byggfagforeningen

Anbefalt 
bygnings-
ferie 2018

Fellesforbundet og Byggenæring-
ens Landsforening er enige om en 
anbefalt bygningsferie for 2018. 
Fellesferien er fastsatt til 9. - 27. juli. 
Ferieplasseringen er en anbefaling 
fra organisasjonene. Hvis man i 
bedriften ønsker en annen plasse-
ring av sommerferien ut fra lokale 
eller arbeidsmessige forhold, bør 
det skje ved at BNLs medlemmer 
som er bundet av Fellesoverens-
komst for byggfag samordner ferie-
avviklingen lokalt i samarbeid med 
de  lokale foreninger.
Partene anbefalte at ferien, 
21 virkedager og 4 avtalefestede 
feriedager, samlet 25 feriedager 
(basert på 5 dagers arbeidsuke) 
plasseres på følgende måte:

• Påsken 2018 (3 feriedager) 
 Legges til mandag, tirsdag  
 og onsdag i påskeuka
• Fredag 11. mai 2018 
 (1 feriedag)
• Sommerferien 2018 
 (hovedferie - 3 uker, 15 ferie-
 dager). Anbefales lagt til 
 tiden fra og med mandag 
 9. juli til og med fredag 
 27. juli (uke 28, 29 og 30)
• Øvrige feriedager 
 (6 feriedager). Avtales lokalt.

Innleie og outsourcing = sosial dumping

Vi ønsker alle våre 
medlemmer God Jul!

Fellesforbundet 
avdeling 614 
Byggfag Drammen-

Folkets Hus, 
Øvre Torggate 9, 
3017 Drammen

90 71 11 00

post@byggfag.no

(Sommertid 0800-1500)
Leder: Helge Breistein
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Når de sentrale forhandlingene starter opp, med 
industrien i front, i mars neste år er det en gjeng 
tillitsvalgte som på vegne av oss andre skal for-
handle for å forbedre minstelønna og andre ting 
som påvirker arbeidshverdagen vår. Hvordan kan 
vi gi dem mest mulig hjelp, sånn at vi får det best 
mulig resultat å stemme over i uravstemninga?

Flest mulig bak krava
Den beste hjelpa vi kan gi forhandlingsdelegasjo-
nen er å sørge for at vi er fl est mulig som står bak 
og støtter. Trusselen om en effektiv streik er det 
som får arbeidsgiverne til å gi noe ved forhand-
lingsbordet. Streik blir mest effektiv jo fl ere vi er 
som kan delta. Derfor er det viktig at vi spør de 
som ikke er organisert på arbeidsplassen om de 
vil bli medlem.

Selv om dere på din arbeidsplass tjener mer enn 
minstesatsene i tariffavtalen er det viktig at dis-
se økes. Hvis det blir for stort sprik mellom de 
arbeidsgiverne som betaler greit og de som beta-
ler tariff, så vil de som betaler dårligst vinne an-
bud og få mest jobber. Det betyr at lønnsveksten 
stopper opp også for de som er bedre betalt, eller 
i verste fall, bedriften går konkurs. Derfor er det 
viktig både for oss som er medlemmer, og de som 
ikke er medlem enda, at vi får resultater i tariff-
oppgjøret. Og derfor må de også bli med!

Sende signal
Det er fl ere forberedelser en klubb må gjøre før 
tariffoppgjøret og forhandlingene er i gang. Det 
er to grunner til at vi skal forberede oss godt. For 
det første er det viktig å være forberedt hvis det 
blir konfl ikt – streik!

Men det er ikke den eneste grunnen. Det at det 
foregår ting på bedriftene før oppgjøret går i 
gang er med på å gi vår forhandlingsdelegasjon 

Tariffoppgjøret nærmer seg med stormskritt. Sjansene for at det 
ender opp med konfl ikt er ikke akkurat mindre for oppgjøret 2018 
enn årene før. Her gjelder det å være forberedt!

en sterkere stilling. Når arbeidsgiverne rundt om-
kring får henvendelser om at dere vil ha avtale 
om å få bruke toalettet hvis dere skal stå strei-
kevakt, så ser de at vi mener alvor. Når vi løper 
rundt med lister for å samle inn kontonummer 
for å utbetale streikestøtte, så ser de at vi mener 
alvor. Når vi varsler medlemsmøte i arbeidstida 
(noe vi har rett til for å diskutere resultatet av sen-
trale forhandlinger), så ser de at vi mener alvor. 
Og de som ikke er medlem på bedriften ser at vi 
mener alvor også, og blir kanskje lettere å få med.
Ved å gjøre gode forberedelser til tariffoppgjør og 
konfl ikt viser vi at vi mener alvor, og sender et 
sterkt signal til arbeidsgiverne!

Hakkespettboka
Fellesforbundet har laget et eget hefte som be-
skriver de forberedelsene dere bør gjøre på ar-
beidsplassen i forkant av tariffoppgjøret, «Veiled-
ning for avdelinger og klubber i forbindelse med 
tariffoppgjøret» eller «Hakkespettboka», som den 
kalles på folkemunne. Dette hefte får dere tak i 
hos fagforeninga/avdelinga, eller på Fellesfor-
bundet.no/for-avdeling-klubb.

Det viktigste budskapet er at man skal snakke 
med arbeidsgiver (og få en skriftlig avtale) om til-
gang til toalett og klubbkontor under en konfl ikt. 
Bli enige om hva som er streikebryteri. Hva kan 
for eksempel mellomledere gjøre når vi står uten-
for med gul vest?

Vi må også snakke med medlemmene om at 
streik ikke er fritid. At man må delta på streike-
vakter man er satt opp på for å få streikebidrag. 
Og streikevaktene, de er det tillitsvalgte eller 
klubbstyret som setter opp. Det er viktig at vi sy-
nes hvis vi er i streik, også om bedriften ligger litt 
avsides til. Det er mye mer som må forberedes; 
les heftet!

Snakk om egne ting også
Dere har rett til å ha et møte i arbeidstida for å 
diskutere oppgjøret og stemme over resultatet 
som foreligger. Dette møtet kan være en fi n anled-
ning til også å diskutere saker dere gjerne skulle 
ha gjort noe med på egen arbeidsplass. Hva skal 
dere kreve i de lokale forhandlingene? Er det an-
dre ting en penger som bør sees på? Skiftordning 
man er misfornøyd med? Velferdsordninger? 
Fleksitid? Hør med de andre hva de er opptatt av 
for å få en bedre og triveligere arbeidsplass.

Kanskje det kan være lurt å høre med de uorgani-
serte også. Det kan kanskje få dem til å bli med i 
felleskapet sammen med dere andre.

Dere har rett til å ha et møte 
i arbeidstida for å diskutere 
oppgjøret og stemme over 
resultatet som foreligger. 

Gjør deg klar 
– få med fler!

Tekst: Kjetil Larsen

Litt mindre 
byggeavfall
Det ble generert 1,78 millioner tonn 
byggeavfall i Norge i 2015. Det er en 
svak nedgang på 1,5 prosent fra året 
før. Avfallsmengdene fra nybygg og re-
habilitering viste en moderat økning fra 
2014, og avfall fra riving har gått ned 
rundt 8,2 prosent. Mesteparten av av-
fallet fra byggevirksomheten består av 
materialer som er lite forurenset og som 
kan deponeres eller brukes om igjen 
uten spesielle miljøhensyn. En del byg-
ningsmaterialer inneholder imidlertid 
både miljøgifter og andre farlige avfalls-
typer som det er viktig å håndtere på en 
forsvarlig måte.

Avfallsmengden fra byggeaktivitet har 
i snitt hatt en svakere vekst enn omset-
ningen i næringen i årene etter 2009, 
og fra 2012 viser statistikken en svak 
nedgang i avfallsmengden. Mens om-
setningen i bygge- og anleggsnæringen 
viser en stabil vekst i samme periode. 
(kilde:statistisk sentralbyrå)

Overraskelsen
Nesten hver gang jeg har avslørt at kri-
minelle har kommet inn på en bygge-
plass stiller hovedentreprenøren seg 
uforstående til at det kunne ha skjedd. 
De blir overrasket hver gang. Hvor man-
ge ganger kan man bli overrasket uten 
at det ikke lenger er noen overraskelse»? 

(Sitatet er fra et innlegg forfatteren 
av boka «Svartmaling – kriminelle 
bygger Norge», Einar Haakaas, har 
i Byggeindustrien nr 18 – 2017)
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«KK» er en bygningsarbeider fra Latvia. Vi kom borti ham første 
gang i vinter, da han henvendte seg til foreningen på mail. På det 
tidspunktet jobbet han i et firma som heter Consolvo nybygg og 
hadde noen uoverensstemmelser med bedriften angående mang-
lende lønnsutbetalinger og urettmessig lønnstrekk. 

Ett eller annet sted hadde han fått tak i mail-
adressen til Kjell Skjærvø, som jobbet hos oss før, 
og hadde kontakt med latviske arbeidere som en 
av sine viktigste arbeidsoppgaver. Kjell har jo gått 
av med pensjon, men sendte selvsagt mailen vi-
dere. KK var ikke medlem på det tidspunktet, og 
vi kunne ikke løse tvisten hans, men vi hjalp ham 
i hvert fall på vei og anbefalte ham å melde seg 
inn. Som sagt, så gjort, KK meldte seg inn som 
direktebetalende medlem i mars, men har ikke 
hatt arbeid hele tida, så han har betalt minste- 
kontingent.

Neste gang vi hørte fra KK var nå i høst. I oktober 
sendte han oss en mail hvor han spurte om ting 
angående lønn i Norge, men samtidig var han be-
kymret over sikkerheten og standarden på bygge-
plassen. Vi kan jo la ham fortelle om situasjonen 
med egen ord: «Sikkerheten var veldig begrensa. 
Vi hadde hjelmer, men det var det. Vi måtte vente 
lenge på vernesko og annet arbeidstøy. Vi bygde 
våre egne stillaser, selv om vi ikke hadde papi-
rene i orden, og disse stillasene var ikke særlig 
gode. For å sikre dem brukte vi ett bord og skruer 
som brakk av hele tida. Arbeidsredskapene var i 
en sørgelig forfatning. Sagene manglet skjermer 
og når det regnet var det overledning på el-verk-
tøyet. Vi hadde ikke toaletter og ingen steder vi 
kunne varme maten. Vi hadde en liten konteiner 
hvor vi kunne drikke kaffe, men der var det ikke 
plass til alle. Vi arbeider seks dager i uka, 10 timer 
med tre pauser, og selvsagt betaler de ikke over-
tid. Lønna var fra 177 til 185.»

Her var det altså litt av hvert å gripe fatt i. Pro-
blemet var bare at byggeplassen var i Nordland! 
Heldigvis er vi jo i Fellesforbundet, og vi har en 
stor og effektiv organisasjon. Løsningen var en 
rask mail til regionalt verneombud i Nordland, 
Sture Beiermann, og vi fikk like kjapt et svar «Jeg 
tar meg en tur», sa han. «Byggeplassen ligger på 
ei øy ca 30 mil fra Bodø, men det går fint».  For Fel-
lesforbundets RVOer er ikke avstander noe pro-
blem! Ikke lenge etter var han på plassen. «Jeg 
innkalte ledelsen opp på byggeplassen og i mel-
lomtiden fikk jeg snakket med KK alene,» forteller 
Sture.  «Med ledelsen tilstede stanset jeg alt av 
stillas. Tak og veggarbeid ble stanset, samt en 
benkesag. «Dette var andre gangen jeg stanset 
bedriften med graverende feil og mangler, og jeg 
måtte understreke alvoret i den måten bedriften 
jobbet på! De prøvde seg med at arbeidstakerne 
ikke hørte på dem, men de fikk en lekse fra meg 
så de omtrent satt igjen i  bare underbuksa!»

Ikke mye sikring på 
stillasene på byggeplassen.

«Sikkerheten var 
veldig begrensa. 
Vi hadde hjelmer, 
men det var det.

Solskinn i nord
Tekst: Petter Vellesen
Foto: «KK»
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Regionalt verneombud Sture Beiermann 
tok turen på drøyt 30 mil for å rydde opp. 
(Foto: Fondet for RVO)

Det jobber 23 mann i dette firmaet, sier KK, noen 
latviere, en polakk og resten norske. Sture har 
som sagt vært borte i bedriften før og mener de 
bare har to guder: Tid og Penger. Møtet mellom 
KK og Sture var av det vellykkede slaget. Begge 
skryter av hverandre, og under møtet med be-
driften foreslo Sture at KK skulle gå inn i en stil-
ling som HMS-formann. Og det ser ut som om det 
var akkurat det som skjedde. Ledelsen ville han 
skulle tiltre umiddelbart! «Sture hjalp oss masse,» 
sier KK. Sture på sin side er glad for at KK ser ut 
til å gå inn i en rolle som HMS-ansvarlig. «Både 
bedriften og bygningsarbeiderne trenger en som 
har respekt og kunnskap og ikke minst ser alvo-
ret i dette,» sier han og fortsetter: «Bedriften har 
nå lovet at de skal ordne opp umiddelbart, og det 
tror jeg kommer til å skje.»

KK er også optimist. «Jeg tror situasjonen vil for-
andre seg til det bedre, og at bedriften vil bry seg 

mere om sikkerheten, og ikke minst om arbei-
derne,» sier han. Men historien er ikke slutt med 
dette. Fellesforbundets reaksjoner har tydeligvis 
gjort inntrykk på resten av bygningsarbeiderne 
også. «Lot of latvians now wanna join this uni-
on,» får vi beskjed om. Dermed kommer Felles-
forbundets avd 143 Helgeland på banen også, og 
ikke lenge etter besøkte lederen av avdelingen, 
Tommy Rannov Nystad, byggeplassen. Med seg 
tilbake hadde han tre innmeldingskort og to som 
meldte seg inn på nett! En gladhistorie med an-
dre ord!  Så selv om det er mye useriøse firmaer 
over hele landet, og selv om de latviske arbei-
derne fortsatt ikke vil stå fram med sin historie 
under fullt navn, av frykt for hva som kan skje, er 
det håp om forbedringer. «Dette viser at folk må 
være bevisst på at de kan ta kontakt med oss», 
sier Sture Beiermann.

For dårlig sikring mot fall fra store høyder
Kontroller som Arbeidstilsynet har gjennom-
ført  så langt i år viser at det lekes med livet på  
norske byggeplasser. Til sammen har Arbeids-
tilsynet hatt 680 tilsyn med arbeid i høyden. 282 
ble stanset på grunn av overhengende fare for liv 

og helse. Årlig dør rundt 10 mennesker som følge 
av ulykker på bygge- og anleggsplasser. Arbeids-
tilsynet får hvert år 400 meldinger om alvorlige 
skader i bygg og anlegg. Nasjonal koordinator for 
bygg og anlegg i Arbeidstilsynet, Anne Sørum, 

sier det er manglende forståelse for risiko som 
manglende rekkverk på stillas, stillasgulv som 
mangler, manglende fallsikringsutstyr og stiger 
som kan skli. 

(kilde: nrk.no/sognogfjordane, 22.11.2017).

SUA har passert over 1 million henvendelser
I en pressemelding skriver skatteetaten at Ser- 
vicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) 
har vært en suksesshistorie siden oppstarten for 
10 år siden. Da slo fire etater seg sammen for å 
yte god service og få arbeidsinnvandrere raskere 
i arbeid. SUA har så langt behandlet nærmere 
500 000 søknader. Alt på ett sted, lite byråkrati, 
rask saksbehandling og veiledning på eget språk 
er forklaringen på suksessen, skriver skatte-

etaten. På 10 år er over 450 000 søknader om ar-
beids- og oppholdstillatelser, EØS-registreringer, 
skattekort og melding om innflytting behandlet 
slik at arbeidsinnvandrere rakst har kommet ut i 
arbeidslivet. Dette er tjenester som de før måtte 
ordne hos de ulike etatene, ofte med lang saks-
behandlingstid. Direktør i Arbeidstilsynet, Trude 
Vollheim, sier at innsatsen på SUA gir resultater. 
Selv om de fleste som oppsøker Arbeidstilynet på 

servicesenteret fortsatt har behov for grunnleg-
gende informasjon om arbeidslivet i Norge og for-
teller om manglende utbetaling av lønn, mang-
lende lønnsslipper og arbeidskontrakter, erfarer 
tilsynet at grupper som har arbeidet i Norge over 
lengre tid nå er mer bevisst på sine rettigheter.

Oms

Overtredelsesgebyr ved manglende HMS-kort
Arbeidstilsynet vil reagere strengere ved brudd 
på plikten til å ha HMS-kort, og virksomheter 
som bryter HMS-kortplikten risikerer nå å få ge-
byr på minst 10 000 kroner.  

HMS-kortets funksjon er å identifisere den enkel-
te arbeidstaker og hvem som er vedkommendes 
arbeidsgiver. Arbeidstaker må også være regis-
trert i alle relevante registre  for å få HMS-kort.

Gebyret vil øke etter hvor mange ansatte som 
mangler HMS-kort i virksomheten. Beløpet vil 
også øke ved gjentakende brudd fra en virksom-
het. I en pressemelding fra Arbeidstilsynet sier 
direktør Trude Vollheim at det først og fremst er 
virksomheter som bevisst forsøker å omgå krave-
ne til HMS-kort som risikerer å få overtredelses-
gebyr. 

Primærhensikten med HMS-kort er at de ansvar-
lige på en byggeplass skal ha oversikt over hvem 
som er på byggeplassen til envher tid. Å ha en 
slik oversikt er nødvendig for å ivareta sikker- 
heten til arbeidstakerne.

Manglende HMS-kort kan være en indi-
kasjon på at virksomheten opererer 
med svart arbeidskraft, ikke betaler 
lønn i henhold til allmenngjøringsfor-
skrifter eller på andre måter forsøker å 
unndra seg offentlige plikter. Brudd på HMS-
pliktene er derfor viktig å håndheve strengt, 
sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim. 

(kilde: Arbeidstilsynet)
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Hva var det som skjedde?
– Det har vært alt for mye folk. Brakkene er ikke 
rigga for så mange personer, det er ikke skap og 

Ved Youngstorget bygger Veidekke nye lokaler for fagforbundet 
Industri Energi. Det meste burde ligge til rette for en mønster-
plass med en stor og seriøs entreprenør som bygger for et fagfor-
bund, et steinkast unna fagforeningskontorene til Oslo Bygning 
og Rørleggerne. Men for rørleggerne fra Oras blei oppdraget en 
lang kamp for skikkelige brakkeforhold. I en brakkerigg dimensjo-
nert for 30 arbeidere, skulle opp mot 130 arbeidere skifte, spise og 
bruke toalettene. Vi tok en prat med Morten Olsen som er plass-
verneombud og bas på byggeplassen.  

skifteplass, og det er for få doer, det mangler såpe 
og toalettpapir. Og flere ganger har pumpekum-
men gått tett og det har flytt kloakk over hele 
brakkegulvet.

Hva gjorde dere med dette?
– Vi har tatt det opp på vernerunder, skrevet RUH 
(rapport om uønsket hendelse), tatt det opp gjen-

nom klubben i forhandlingsmøter med ledelsen 
i Oras. Klubben har til og med, i samarbeid med 
tillitsvalgt i Veidekke, tatt det opp med bydels-
overlegen i St.Hanshaugen bydel.  

Av byggeledelsen blir vi 
sett på som vanskelige, 
fordi vi er de eneste som 
tar opp brakkeforholda. 

Brakkeforholdene var uakseptable 
– Oras-klubben aksjonerte!

Tekst og foto: Joachim Espe

Morten Olsen er plassverneombud og bas på Youngskvartalet. Han deltok selvsagt også på den politiske streiken.
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Hvordan har dere blitt møtt av bygge-
ledelsen og egen ledelse når dere har 
reist krav om at brakkebestemmelsene 
i bilag 18 skal følges?

– Av byggeledelsen blir vi sett på som vanskelige 
fordi vi er de eneste som tar opp brakkeforholda. 
Men vi ser at blant de andre som ikke stiller krav 
er de fleste innleide. De veit ikke hva de har krav 
på og de tør ikke si ifra. Hos oss er vi alle organi-
serte og vi har en sterk klubb i ryggen, for oss er 
det selvsagt at vi skal ha dette på plass! Kravet 
om at brakkene skal være i henhold til bilag 18 
er jo et avtaleforhold vi har mot vår bedrift Oras, 
og de sier de vil rydde opp, men det skjedde ikke 
noe.

Hva gjorde dere da dere ikke nådde 
fram med møtene med ledelsen?

– Etter flere runder med møter og løfter, uten at 
noe skjedde, blei folk lei av ikke å ha skap eller 
plass til å skifte, så vi begynte å skifte på bedrif-
tens hovedkontor på Hasle. Det gikk litt ekstra tid 
når hele arbeidslaget måtte dra til og fra Hasle  
for å skifte om morran og ettermiddag. Etter to 
uker med dette, kom bedriften på banen med 
løfter om tiltak. Det førte til bedring i vaske- 
rutinene på brakka, men vi fikk ikke mere plass. 
Til slutt tok vi dette opp med fagforeninga som 

kontakta Klassekampen, som lagde en reportasje 
om saken.

Hvorfor er det sånn på en byggeplass 
hvor et fagforbund er byggherre og  
Veidekke er entreprenør? Hvis ikke de 
klarer å holde orden, er det da noen  
byggeplasser som kan klare det?

– Her har det vært mye innleie, og de innleide 
stiller ikke krav. Sånn er det på alle plasser om 
dagen. Med så mye innleie og løsarbeid klarer 
vi ikke å få skikkelig orden, det er hele systemet 
som ikke funker.

Hvordan bør fagforeninger og klubber 
jobbe videre med brakkeforholda?

– Vi må bli tøffere til å stille krav, og ikke gi oss! 
Det er vi som har organiserte folk og sterke klub-
ber som må gå foran og si ifra. Flere klubber bør 
sette ned foten hvis ikke bedriften overholder  
bilag 18 i tariffavtalen. Da får de skifte på konto-
ret de også!

Veidekkes 
konjunkturrapport: 
Utflating etter tre år 
med vekst

Etter tre år med markant oppgang er det nå tegn 
til en utflating i det skandinaviske bygg- og an-
leggsmarkedet. I all hovedsak som følge av et 
taktskifte i Oslo og Stockholmregionen.

Direktør for analyse i Veidekke ASA, Kristoffer 
Eide Hoen, sier at en viss nedkjøling i boligmar-
kedet etter rekordveksten i 2016 kan være bra, 
vurdert i et langsiktig industrielt perspektiv. 
Skandinavia framstår fortsatt som sterkt selv 
om veksten vil flate ut i 2018 og 2019, og spesielt 
anleggsmarkedet ligger an til en god utvikling 
framover, sier Eide Hoen i konjunkturrapporten.

Det norske bygg- og anleggsmarkedet ser sterkt 
ut framover selv om boligmarkedet er ved et ven-
depunkt som etter hvert vil gi nedgang i produk-
sjonsvolumene. Produksjonsvolum og ordrere-
serve har fortsatt å øke hos entreprenørene, mens 
nyboligsalget har gått så mye ned at det ligger 
an til et omslag i produksjonsvolumene om tre til 
fire kvartaler. På grunn av boligsegmentets store 
betydning i totalen forventer vi at den første ned-
gangen i samlet B/A- produksjonsvolum siden 
2009, vil komme i 2019, i følge Eide Hoen.

Bygg og anlegg 
omsatte for over 
500 milliarder 
i 2016
I følge foreløpige tall fra Statistisk sen-
tralbyrå omsatte foretakene i bygg og 
anlegg for 522 milliarder kroner i 2016. 
Det er en økning på 8,1 prosent fra 
2015. Strukturstatistikk for bygge og 
anleggsvirksomhet viser at sysselset-
tingen økte med 2,2 prosent fra 2015 til 
2016. Bransjen sysselsatte dermed i un-
derkant av 235 000 personer. Økningen 
i antall foretak var noe svakere med 1,0 
prosent vekst fra 2015.

Størst vekst i omsetning var det blant 
foretakene som driver med oppføring av 
bygninger. Disse hadde en omsetning 
på 270 milliarder kroner i 2016, som til-
svarer en økning på 10,1 prosent fra året 
før. Næringen sysselsatte i underkant av 
83 500 personer. Det er 2,3 prosent flere 
enn i 2015.

Foretakene innenfor spesialisert bygge- 
og anleggsvirksomhet hadde en omset-
ning på 203 milliarder kroner i 2016. Det 
er 5,8 prosent mer enn i 2015. Antall sys-
selsatte økte med 2,6 prosent i samme 
periode, til i underkant av 134 000 per-
soner. 

I 2016 var det 424 foretak registrert med 
bygging av veier og jernbaner som sin 
hovedaktivitet. Dette omfatter foretak 
som bygger veier, motorveier, jernbaner, 
undergrunnsbaner, tuneller og broer. 
Disse foretakene hadde en omsetning 
på 35 milliarder kroner i 2016. Det er en 
økning på 3,3 milliarder, eller 10,6 pro-
sent, fra året før. Det var også en økning 
innenfor den øvrige anleggsvirksomhe-
ten. Omsetningen innenfor anleggsvirk-
somheten totalt økte med 7,0 prosent 
fra 2015 til 2016. Næringen sysselsatte 
i overkant av 17 300 personer i 2016, en 
nedgang på 1,1 prosent fra året før. 

(kilde: ssb.no)

Innvandrere har dårligere 
levekår

Arbeidstakere fra Polen har større belastninger 
i arbeidsmiljøet og mer ensidige oppgaver. For 
første gang er østeuropeiske arbeidsinnvandrere 
med i levekårsundersøkelsen for innvandrere. 

Nesten ni av ti menn og kvinner med bakgrunn 
fra Polen var sysselsatt i 2016. Tross høy arbeids-
deltakelse, er de utsatt på arbeidsmarkedet. De 

er også blant dem med lavest norskferdigheter i 
innvandrerbefolkningen. Dette er noen av resul-
tatene fra en rapport om levekår blant innvan-
drere i Norge, utarbeidet av Statistisk sentralbyrå 
(SSB).
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ERIK: 

«Utviklingen i Halvorsen de siste 6 månede-
ne er noe jeg aldri har opplevd eller sett før 
noe annet sted. Jeg har vært tillitsvalgt i 6 
år. Klubbleder i 3 år, tidligere i Bravida Oslo. 
Da jeg startet i læra begynte jeg i en «ordent-
lig» bedrift hvor 95% var organisert, det var 
en fungerende klubb, og «alle» vilkår/krav 
var innfridd. Det jeg opplevde etter nedleg-
gelsen av røravdelingen til Bravida i Oslo, og 
overføringen til Lillestrøm, var en helt annen 
virkelighet. Det var lite eller ingen aktivitet 
i klubben, og mange var uorganiserte. Vi 
følte ikke at rørleggerne hadde særlig påvirk-
ning i bedriften, og det var ting som ikke 
var i henhold til tariffavtalen. Jeg ble valgt 
til klubbleder i februar i år og skjønte at her 
måtte vi gjøre en jobb om vi skulle komme 
noen vei. På et halvt år er det skjedd mye: 

– Vi har valgt et nytt klubbstyre med leder, 
nestleder og sekretær.

– Vi har fått trukket tilbake en oppsigelse 
av et medlem, etter forhandlingsmøte med 
ledelsen.

– Vi har gått opp 10 kr/timen i lønn etter 
lokale forhandlinger.

– Organisasjonsgraden er oppe i over 60% 
etter flere runder med byggeplassbesøk 
sammen med fagforeninga.

– Vi har etter lokale forhandlinger blitt 
enig om praktisering av reisebestemmelsene 
i FOBen, noe som ikke var på plass 
tidligere.

– Framover har vi planer om å bygge 
videre på klubbkassa vi tok med oss fra 
Bravida Oslo-klubben, og arrangere 
sosiale aktiviteter.

– Av utfordringer som venter er innleie 
første prioritet.

– Og for hver uke som går blir fler og fler 
ansatte overbevist at fagforening er en 
positiv ting som lønner seg å være en 
del av.»

Utviklingen i Halvorsen 
de siste 6 månedene er 
noe jeg aldri har opplevd 
eller sett før noe annet 
sted.

En prat om klubbarbeid 
med klubbleder 
Erik Ford og Richard Norman

Tekst og foto: Joachim Espe

Organisasjonsgraden i Bravida Lillestrøm er nå oppe i 60%, sier klubbleder Erik Ford.

Særlig to klubber i Rørleggernes fagforening har hatt et ekstra 
fokus på organisasjonsbygging det siste året, nemlig GK-klubben 
og rørleggerklubben i Bravida avd Lillestrøm (tidligere Halvor-
sen og Sønn). I begge bedriftene hadde klubbarbeidet ligget litt 
på lavbluss, før nye klubbstyrer bestemte seg for å ta grep. Vi 
har tatt en prat med klubblederne Erik Ford (Bravida) og Richard  
Norman (GK) for å høre hvordan det har gått. 
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Også i GK har klubben slitt med at reisebestem-
melsene i overenskomsten ikke blir fulgt. Rørleg-
gerklubben i GK har jobba for å rydde opp i de 
lokale avtalene i bedriften. Mange var særlig mis-
fornøyd med ulik praktisering av reisegodtgjø-
relse på ulike byggeplasser, derfor bestemte det 
nyvalgte klubbstyret seg for å prioritere nettopp 
denne saken.  

RICHARD: 

– «Vi vil bare ha det som er rett, og det står 
helt klart i tariffavtalen hva vi har krav på. 
Det har vært flere runder med forhandlings-
møter over flere måneder før vi nå har fått 
en avtale i havn. Vi er mange svensker som 
pendler og har bolig gjennom bedriften. 
Dette har komplisert forhandlingene om 
reisegodtgjørelse. Men vi har nå blitt enig 
om en særavtale som våre medlemmer er 
fornøyd med.» 

Richard Norman og klubben i GK har forhandlet fram en avtale om reisegodtgjørelse som alle er 
fornøyd med.

Tilbake til Bravida Lillestrøm som har organisert 
opp en god del nye medlemmer i bedriften, hvor-
dan gikk dere fram?

ERIK: 

– «Vi har jobbet med å finne de sakene som 
var viktig for de ansatte i bedriften. Vi har 
reist rundt på alle byggeplassene våre og 
snakka med medlemmer og ikke-medlem-
mer. Spurt hva folk er opptatt av, og spurt de 
som ikke er organisert hvorfor de ikke er det. 
Det som gikk igjen hos alle var reisepenger 
som sjefen ikke har betalt etter FOB! 
Derfor var dette det første vi tok tak i.

– Samtidig så vi at en del ikke trodde det 
spilte noen rolle, at ting ikke ville bli bedre 
om de organiserte seg. De ville «se resulta-
ter» før de trodde på oss. Derfor måtte bevise 
at vi kunne vinne saker. Vi har innfridd alt vi 
har lovet og de nye medlemmene er fornøyd 
og de som var medlemmer fra tidligere har 
nok blitt litt overrasket over at ordentlige 
vilkår faktisk var mulig for oss også! 
Bare vi står sammen om alt så vinner vi 
alltid!»

Ja, du sier vi må stå sammen, men samtidig var 
det en del uorganiserte i bedriften. Hvordan løs-
te dere dette i forkant av forhandlingene, hadde 
klubbstyret folk i ryggen da dere gikk inn i for-
handlinger?

ERIK: 

– Forhandlingene gikk veldig bra! Vi kjørte 
klubbmøte i forkant hvor vi sjekket hva 
medlemmene tenkte. Det var ingen grunn 
til at vi ikke kunne gå opp 10 kr i lønn, på 
bakgrunn av hva alle konkurrenter hadde 
forhandlet tidligere og hva gjennomsnit-
tet i bransjen var! Gutta mente dette var en 
smule optimistisk, men skulle selvfølgelig 
gi dette en sjans og se hva vi fikk til. Vi gikk 
også inn i forhandlingsmøtet med ønske om 
å spikre en protokoll på at vi er enige om 
å følge reisebestemmelser i FOB! Vi vant! 
Begge deler. Tydeligvis var dette nok en
øyeåpner for medlemmene (felleskap funge-
rer) og av de som hadde nølt, valgte 3 rørleg-
gere å organisere seg etter resultatet ble 
kjent. 

Hvordan ser du på framtida i Bravida Lillestrøm 
nå?

ERIK: 

– At så mye positivt har skjedd på så kort 
til tror jeg setter tonen for Bravida Lillestrøm 
fremover! Det ser lyst ut for et organisert 
arbeidsliv selv om vi fortsatt har en del 
utfordringer, som mye innleie. Men nå har 
vi vist hva vi kan få til om vi står sammen 
i klubben!

Vi vil bare ha det som 
er rett, og det står helt 
klart i tariffavtalen hva 
vi har krav på. 

Det klubb og ledelse ikke har blitt enig om, ver-
ken i GK eller Bravida, er etterbetaling av reise-
godtgjørelsen for de som har hatt krav på denne 
etter bestemmelsen i tariffavtalen. Derfor har 
Rørleggernes fagforening, i samråd med klubb-
styret, invitert alle medlemmer i GK Rør Oslo til 
å komme med dokumentasjon på at de oppfyller 
krav til reisegodtgjørelse, for å regne ut lønns-
krav for disse inntil 3 år tilbake i tid.  
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Parolen var FORBY BEMANNINGSBRANSJEN!
Med LO i spissen sluttet de aller fleste LO forbund 
om den politiske streiken 15 november. Initiativ-
takerne og primus motorene var: El og It forbun-
det Oslo Akershus,  Heismontørenes Fagforening, 
Oslo Bygningsarbeiderforening, Rørleggernes 
Fagforening,  Tømrer- og Byggfagforeninga, Fel-
lesforbundet avd 001 Oslo Akershus, Elektromon-
tørenes Fagforening og LO i Oslo.
Det var spesielt gledelig at klubbene i gigant- 
bemanningsforetakene ADECCO og WORKSHOP 
sluttet seg til streiken. Det viste hvor viktig kra-
vet «betaling mellom oppdrag» er!
Nå er fasen om å utrede og nedsetting av utvalg 
over. Nå gjelder det handling. Forbud trengs. Tre 

DEN POLITISKE STREIKEN 15. NOVEMBER SAMLET REKORDBREI OPPSLUTNING

rapporter for byggebransjen fra 2011, 2015 og 2017 
viser at bemanningsbransjen vokser dramatisk 
og dermed fortrenger satsing på ordinære firmaer 
med faste ansettelser, betaling for helligdager, 
overtid og betaling mellom oppdrag og ikke minst 
inntak av lærlinger som er en viktig samfunns-
oppgave. Initiativtakerne tar politikerne på ordet 
om å forby bemanningsbransjen i og rundt Oslo 
der bemanningsbransjen dominerer. NHO statis-
tikk viser at utleie fra bemanningsforetak økte 
24,2% i bygg og anlegg. Det gjelder kun NHOs 
medlemsbedrifter. I vår undersøkelse i 2017 var at 
det kun var 27 av 73 bemanningsforetak var med-
lem av NHO. Hele 46 var IKKE medlem av NHO. 
Vår undersøkelse var bygd på mannskapslister 
som viste at det var hele 73 bemanningsforetak 
på 59 byggeplasser. 85% av innleien fra beman-
ningsforetak var brudd på norsk lov. 

• LO v/leder Hans Chr Gabrielsen
 
FORBUND: 
• Fellesforbundet  • El og IT-forbundet       
• Fagforbundet  • NTL    
• Norsk Transportarbeider Forbund    • IndustriEnergi
• Norsk Lokomotivmansforbund    • Norsk Jernbaneforbund
• Norsk Arbeidsmannsforbund    • FO   
• MFO Musikernes Fellesorganisasjon • SAFE   
• Norsk Flyverforbund    • FLT   
• Skolenes Landsforbund • Handel og Kontor 
 
FAGFORENINGER: 
Elektroarbeiderne i Sogn og Fjordane, Elektroarbeidernes Fagforening i Trøndelag, 
Fagforbundet Lillehammer, Fagforbundet Trondheim, NTL Sentralforvaltingen, 
NTL Universitet i Oslo, Oslo Sporveiers Arbeiderforening Fagforbundet. Fellesforbundet 
Østfold Fagforening, Sør-Trøndelag Handel og Kontor, Fagforbundet Teknisk Fagforening 
Trondheim, Skolenes Landsforbund avd Trondheim, Postkom krets Oslo Akershus, Norsk 
Arbeidsmandsforbund avd 1, 2 og 5 (Oslo og Østlandet), Fellesforbundet avd 3 (Agder), 
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening NJB, Lokmotivpersonalets Fagforening Oslo, 
Fellesforbundet avd 614 Drammen Bygning, Fellesforbundet avd 005, Fellesforbundet avd 
23 Raufoss JernogMetall, Oslo Handel og Kontor, Fellesforbundet avd 43 Øvre Buskerud, 
Tromsø Elektrikerforening, E Verkenes Fagforening Vestlandet, Fellesforbundet avd 765, 
Fellesforbundet 730 Stavanger, Rogaland Elektromontørforening, Fellesforbundet avd 8, 
Utdanningsforbundet Oslo, Fellesforbundet avd 57

LO i Trondheim, LO i Stavanger, LO i Oslo, LOs fylkeskonferanse i Vest-Agder, 
LO i Asker og Bærum, LO i Sør Gudbrandsdalen, LO i Rogaland fylkeskonferanse, 
LO Ytre Sogn, LO GLTV (Gjøvik, Land, Toten og Valdres), LO i Måløy og Omland, 
LO i Vesterålen, LO i Indre Hardanger.

KLUBBVEDTAK: 
Klubben i Workshop, Klubben i Adecco, AF Byggfornyelse, AF Bygg Oslo, NCC klubben, 
Skanska, JM, PEAB, Betongmast Hæhre, Veidekke, Con Form, Ramirent, BundeBygg, 
ORAS vedtak på medlemsmøte, Klubben Ringnes, Klubben i Alliero, Klubben v/ NRA 
Øst, Klubben CM Mathiessen, Klubben i Andenæs, Klubben i GK Rør, 
Klubben Assemblin, Klubben Eriksen og Jensen , Klubben Bravida Halvorsen, EL og IT 
klubb Relacom + EL og IT Relacom avdeling Oslo og Akershus, Klubbene i ARCUS NNN,  
NCC klubben Trondheim, Fellesklubbene i ELKEM, AF klubben Østfold
 
PARTIER:
• Ap-LEDER Jonas Gahr Støre har støttet streiken fullt ut.
• SV
• Rødt
• SP
• NKP

ANDRE:
• Nei til EU

Tekst: Boye Ullmann
Foto: Brage Aronsen og Bård Hamborg Bjerkli

DISSE FIKK VI STØTTE FRA:
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Boliger for alle 
– gjenreis en sosial 
boligpolitikk1

Politisk var målet at2  «boutgiftene ikke skulle 
overstige 20 prosent av en gjennomsnittlig indu-
striarbeiderlønn». Det var «et uttalt politisk mål 
at boligfordelingen skulle være mer lik enn inn-
tektsfordelingen». Arbeiderpartiet hadde i sitt 
partiprogram at «ingen skulle tjene penger på å 
eie andres boliger», en programpost med tydelig 
brodd mot kommersiell utleie av boliger. Senere 
statsminister Trygve Bratteli la på Aps landsmø-
te i 1949 vekt på at andre menneskers hjem ikke 
skulle være et område for «privat business». Bolig-
bygging skulle organiseres slik at de nye «husene 
enten eies av beboerne i fellesskap – i koopera-
tive byggelag, eller for småhus av beboerne selv». 
Arbeiderbevegelsen mål var og bør fortsatt være 
at retten til et godt sted å bo skal redusere for-
skjellene som ulikhet i lønn og arv skaper.   

Det var den gang, nå er boligsektoren i Norge mer 
markedsstyrt enn i så godt som alle land vi kan 
sammenlikne oss med. OBOS er like kommersi-
ell som andre store boligutbyggere, og tjener 
enorme penger på boliger. I 2016 et overskudd på 
2,8 milliarder av en omsetning på 11,3 milliarder 
kroner.3

Utleie av boliger er forretning. Det er få leiebo-
liger, og de som er har markedsbasert leie. Det 
gjelder også kommunale boliger. Og det er enda 
færre borettslag med kontrollerte priser, også pri-
sene i borettslag er styrt av markedet. Men alter-
native borettslag finnes, særlig for eldre. 

Pris på bolig under markedsnivå må bli et reelt 

alternativ, også når en skal kjøpe bolig. I dag fin-
nes det borettslag for eldre med lave priser både 
i Oslo og Bærum. De fungerer utmerket. Prisene 
kan være under en fjerdedel av markedspris, uten 
at det går penger under bordet.  Slike tilbud kan 
og må etableres for andre grupper. I tillegg må 
vi etablere en betydelig leiesektor uten mål om 
profitt. Mange steder kan dette gjøres uten of-
fentlige subsidier.  Prisen kan holdes nede med 
bidrag fra de boligene som selges fritt i markedet 
og ved reduksjon av grunneier og utbyggers ge-
vinst av å bygge. Om nødvendig også bidrag fra 
stat og kommune, men det må komme bare der 
det er nødvendig.

Tidligere tiders feil som førte til penger under 
bordet må ikke gjentas. Borettslag må ha gjen-
kjøpsplikt, individuell omsetning unngås. Boligen 
kan være et startpunkt for å bygge egenkapital 
hvis en senere vil flytte ut. Borettslagsleiligheter 
må fordeles rundt i den øvrige bebyggelsen for 
å unngå konsentrasjon av en type leiligheter et 
sted. Standard og størrelse både på eie- og leie-
boliger må være variert slik at de ikke får karak-
ter av å være sosialboliger.

Den markedsstyrte boligsektoren gjør at de geo-
grafiske klasseskillene i Oslo om mulig er enda 
sterkere enn noen gang. Og prisene har eksplo-
dert. Over de siste 30 årene har prisstigningen 
vært mye sterkere i boligmarkedet enn både lønn-
stigning og annen prisvekst. I 2016 økte bolig- 
prisene i Oslo med over 20 %, det dobbelte av re-
sten av Norge. Da hjelper det lite at vi det siste 
året har hatt en nedgang på et par prosent.

Boligmarkedet skaper enorm profitt for grunnei-
ere og utbyggere. Kvadratmeterpris på boliger 

vest for byen er nå opp mot 100 000, mens utbyg-
gingskostnadene (uten tomt) kan anslås til 35 – 
40 000 pr. kvadratmeter. Den tilsvarende prisen 
øst for byen er ned mot det halve. Enormt mye å 
tjene på vestkanten, mindre øst i byen. Mye av 
den gevinsten burde vært brukt til å etablere et 
mangfold i boligmarkedet. I tillegg må kommu-
nen spille en mer aktiv rolle, i hele byen.

Ved planlegging av områder som Røa, Smestad, 
Grefsen, Nydalen og videre utbygging av For-
nebu må en forutsetning for utbygging være at 
en betydelig del av boligene selges eller leies ut 
under markedspris.  Slike forutsetninger for ut-
bygging må kreves i form av utbyggingsavtaler 
og/eller tas inn i en detaljert områderegulering. 
Dette må klargjøres før en går inn på å diskutere 
utbyggingsvolum, tetthet og byggehøyder. Nå 
etableres forventninger til pris som gjør det van-
skelig å få på plass reguleringer eller avtaler som 
sikrer en sosial boligbygging.  Før en bestemmer 
hvor mye som skal bygges må det bestemmes 
hvem det skal bygges for, og hvordan en sosial 
målsetting skal nås.

Det er planmyndighetene, dvs. kommunen, som 
i praksis fastsetter tomteverdi i pressområdene. 
Hva du får bygge, og hvor mye, bestemmer verdi.  
Det bør være en like stor selvfølge å legge inn 
krav til pris og eierform på deler av boligmassen 
som det i dag er en selvfølge at en legger inn krav 
om bidrag til teknisk infrastruktur (vei, vann, klo-
akk) og uteområder.

Hvorfor skal ikke gevinsten brukes til rimelig 
eie- eller leieboliger? I dag brukes den til finansi-
ering av mer eller mindre fornuftige luksusbygg. 
Astrup Fearnley museet Oslo fikk 6-700 millioner 
til finansiering av museum som «betaling» for 
utbyggingsrettigheter. Selvaag planlegger nå å 
bruke en milliard til akvarium på Fornebu, finan-
siert ved at de skal få bygge mer. Det som egent-
lig skulle være stadion for Stabæk, Telenor Arena, 
ble finansiert med flere hundre millioner hentet 
fra boligbygging. Også Vålerengas nye stadion 
har fått betydelige bidrag basert på boligbyg-
ging. Tilsvarende krav kunne vært stilt til grunn-
eier og utbygger om bidrag til en sosial boligbyg-
ging, enten som profittfri utleie eller borettslag 
med regulerte priser.

Avtaler med utbygger eller krav om sosial bolig-
bygging inn i reguleringsplan brukes for å bygge 
allmenboliger i Danmark, en sosial boligbygging 
med pris under markedsnivå. Her kreves det at 
det skal bygges boliger til under markedspris i 
alle større utbygginger, selv i områder som Øre-
sundbyen, som kan sammenliknes med Bjørvika.

Det samme skjer i land som Tyskland, England 
og Nederland. Her kan krav om sosial boligbyg-
ging med priser under markedsnivå og en for-
valtning som sikrer slike priser, legges inn ved 
utbygging. Mange kommuner gjør det. Dette er 
ikke spesielt radikalt, det er sunn fornuft. Rime-
lig boliger finansieres ikke bare ved offentlige til-
skudd, men ved at utbygger og grunneiers profitt 
reduseres som forutsetning for utbygging. Og det 
virker. Hvorfor gjør vi ikke det i Norge også? Vil 
ikke det vært et nyttig redskap for byrådet i Oslo 
når de har programfestet at «det skal være varia-
sjon i boligtyper og størrelser slik at mennesker 
med ulik bakgrunn kan bo over hele byen»?

Norges ekstremt markedsstyrte boligpolitikk 
skaper store problemer med stabil sysselsetting. 
Når prisene stiger bygges det, når de synker re-
duseres farta på utbygging. Både ved å legge inn 
krav om sosial boligbygging og ved at kommu-
nen selv tar et mer aktivt ansvar for utbygging, 
om nødvendig ved å stå for deler av utbyggingen 
selv, er det mulig å redusere disse store svingnin-
gene, noe som ville vært en stor fordel også for 

Tekst: Stein Stugu, rådgiver De Facto
Foto: Petter Vellesen

Etter krigen var borettslag med overkommelige priser den helt do-
minerende måten å bygge boliger på i Norge. Boliger skulle ikke 
koste mer enn at alle hadde råd til å bo, også med helt vanlige 
arbeiderlønninger.

Boligsektoren i Norge er mer markedsstyrt enn i så godt som alle andre land vi sammenlikner oss med.
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alle de som gjør det nødvendige, praktiske arbei-
det. Ren markedsstyring er det ingen som er tjent 
med.

Det må være plass til all slags folk i hele byen. 
Redskapene som kan sikre det finnes, det vi tren-
ger er politisk vilje til å gjennomføre.

1)   Denne artikkelen baserer seg på De Facto-rapport 2017:3; Boliger for alle og en kronikk skrevet av Stein Stugu sammen  

 med leder i LO i Oslo Roy Pedersen (Dagsavisen 29/8-2017)

2)  Dette og påfølgende sitater om Arbeiderpartiet fra Stamsø, Mary Ann: Velferdsstaten i endring. Gyldendal 2017

3)   A-magasinet 26/5 - 2017

På øya Sotra utenfor Bergen ligger fiskebedriften Sekkingstad A/S. 
I høst har en av de viktigste konfliktene i norsk arbeidsliv utspilt 
seg der i havgapet. I mer enn fire uker streiket 70 polske fiske- 
arbeidere i bedriften Norse Productions for tariffavtale. Og de 
vant! 

Bakgrunnen for denne streiken er egentlig en 
ganske fæl historie, og den går tilbake til tida før 
vikarbyrådirektivet ble innført. Opprinnelig var 
arbeiderne ansatt ved hovedbedriften Sekking-
stad, som også leide inn polske arbeidere som 
gjorde samme jobb, men til langt lavere lønn. 
Når vikarbyrådirektivet ble innført i 2013 ville 
en sånn praksis vært ulovlig på grunn av likebe-
handlingsprinsippet. Den «lure» løsningen bedrif-
ten kom med, etter råd fra blant annet konsulent-
firmaet PwC, var å «overføre» alle de ansatte til 
selskapet Norse Productions, som skulle ta over 
driften av produksjonsprosessen.

Norse Productions er et polsk firma, men med 
norsk eier. Siden det ikke lenger dreide seg om 
innleie, kunne man diskriminere så mye man 
ville. Det ble brukt korttidsansettelser, lønnsfor-
skjeller og andre pressmidler.  De ansatte meldte 
seg inn i NNN og krevde tariffavtale, og etter 
diverse forsøk og meklinger endte det altså opp 
med streik. 

Dette var en sak som norsk fagbevegelse ikke 
kunne tape. Ikke bare var det en streik for tariff-
avtale, en rettighet som ikke lenger virker å være 
så selvfølgelig. Arbeidsgiverne mener ikke len-
ger at det er en selvfølge at tariffavtalene er en 
bærebjelke i et seriøst næringsliv, og flere steder 
har man måttet gå til slike skritt som på Sotra. 
Dessverre har ikke alle kampene endt med seier 
heller. Men her inneholdst saken flere dimensjo-
ner i tillegg. For det første viser saken hvordan 
arbeidsgiverne kan omgås regelverket og vri seg 
unna sine forpliktelser ved hjelp av outsourcing. 
Det at det var de polske arbeiderne som ble un-
derbetalt og diskriminert viser også at arbeids-
innvandring uten like vilkår bærer galt av sted. 
Dessuten ble folk fra bemanningsbyråer brukt 
som streikebrytere, noe som nok en gang viser 
at bemanningsbransjen ikke oppfører seg som 
seriøse arbeidsgivere.

I dette tilfellet viste vi heldigvis at en samla fag-
bevegelse kan vinne fram i sånne saker. Fra før-
ste stund hadde arbeiderne støtte fra sitt eget 
forbund, og ganske snart kom resten av fagbeve-
gelsen med, både lokalt og fra hele landet. Jeg 
hadde den gleden av å delta på en solidaritets-
markering ved fabrikken 22. september, altså 
etter to ukers streik, og der var det over 150 del-
takere bak 22 fagforeningsfaner. LO-leder Hans 
Christian Gabrielsen og Jørn Eggum fra Felles-
forbundet var blant appellantene. De streikende 
har fått støtteuttalelsser fra hele fagbevegelsen, 
og fra utlandet også. Under streikens siste dager 
bled det også igangsatt sympatistreik blant de 
som lager fiskekassene. 

Vi gratulerer med seieren! 

Dette viser hva vi kan oppnå med solidaritet.

Full seier på Sotra!

Bedriften brukte innleide fra bemanningsbyrået Eterni som streikebrytere!

Tekst og foto: Petter Vellesen
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Jeg jobber i et norsk fi rma, men alle arbeiderne 
kommer fra Polen. Ikke så rart – bygningsarbeid 
i Norge er jo „polakkarbeid”. Jeg har altså ikke 
bruk for norsk i hverdagen, spesielt fordi når jeg 
først må kommunisere med noen «utenfra», klarer 
jeg meg med engelsk. Men da fagforeningen or-
ganiserte norskkurs, ville jeg gjerne delta. 

Jeg fylte ut spørreskjemaet, og havna i gruppa 
for nybegynnere. Tre timer to ganger i uka.  Det 
er ganske intensivt, og det viste seg raskt at fra 
gang til gang kom det stadig færre deltagere. Jeg 
holdt ikke ut helt til slutten av kurset jeg heller. 
For det første så er du utslitt. Jeg veit, du må være 
hard, ikke myk, men etter jobb, særlig rundt tors-
dag, så synker motivasjonen. Spesielt etter en 
dag med å bære grus, så frister det ikke noe sær-
lig å bøye verb. Da er det middag og legge seg til 
å sove som frister. 

For å rekke kurset i tide, måtte du gå tidligere fra 
jobben. Og det er klart: Jobber du ikke, tjener du 
ikke. Deltagelsen på kurset slukte hvert fall fi re 
timer i uka. Dessuten når det er travelt på jobben, 
er det rett og slett ikke mulig å komme fra tid-
ligere. 

For det tredje, tempo. Hvis du misser en eller to 
leksjoner, så blir du hengende etter. Og det er 
vanskelig å motivere seg selv til å studere. Derfor, 
hvis du først blir hengende etter, er det lite sann-

dostajesz ze związków info, że jest kurs języka, i to 
bezpłatny, więc w sumie, czemu nie. Raz przysłali 
coś innego niż comiesięczną fakturę na składki. 
Miło.

Wypełniasz ankietę onlajn (po angielsku, a jakże) i 
trafi asz do grupy początkującej, dwa razy w tygod-
niu po trzy godziny. Lekko nie będzie. Uczestnicy 
to głównie Polacy i Litwini. Macie chęci i ambicje, 
zarywacie dniówki pod niechętnym spojrzeniem 
majstra-szefa-kierownika, lekceważycie kąśliwe 
uwagi kolegów. Nic to. Wprost z roboty, brudni, w 
pyle, jeździcie na drugi koniec miasta.  Do czasu. Z 
lekcji na lekcję uczestnicy kursu topnieją. W końcu 
sam też odpuszczasz.

Po pierwsze, zmęczenie. Po całym dniu pracy 
powtarzanie odmian nieregularnych nie jest fajne. 
Fajne jest zjedzenie obiadu i położenie się spać.  

Po drugie, godziny. Coś za coś. Żeby być na kursie 
tracisz co najmniej cztery godziny dniówki w tygod-
niu. Kiedy zaczyna się sezon – w ogóle zapomnij 
– nawet nie proś, żeby wcześniej wyjść. Nie da się.

Po trzecie, tempo. Opuścisz jedną czy dwie lekcje i 
nie nadążasz, nie rozumiesz. Siedzisz sparaliżowany 
bez pojęcia o czym mowa. Jak już wypadniesz z 
rytmu, małe szanse, że wrócisz na kolejne zajęcia.

I chociaż jakoś w połowie kursu ogarniasz niektóre 
zwroty i łapiesz coś z rozmów na ulicy, to  po paru 
miesiącach, znowu zero. Nie mówisz, nie korzys-
tasz i język zanika. Pozostaje kontakt na poziomie 
„pose og kvittering”. 

Oslo Bygningsarbeiderforening arrangerte i 2017 språkkurs for medlemmene. 
Justyna Marciniak deltok på et av disse, og her er hennes tanker om kurset:

Tekst: Justyna Marciniak

«Pose og kvittering»
Når språket er et supplement til jobben

synlig at du kommer tilbake til undervisninga 
igjen. 

Jeg skriver ikke om disse erfaringene for å vise 
at det ikke er mulig. Jeg vil gjerne fi nne en måte 
å lære språket på, som jeg har mer bruk for på 
byggeplassen. For jeg tror at teorikurs alene ikke 
er nok for å lære språket på en effektiv måte, selv 
om jeg halvveis i kurset begynte å forstå noen 
utrykk og vendinger på gata. Men nå et par må-
neder seinere, husker jeg nesten ingen ting. Får 
du ikke praktisert det du har lært, forsvinner det, 
også sitter du igjen med kontakt på nivået «pose 
og kvittering».

Co ci będę mówić, sam wiesz, jak jest. W koło sami 
Polacy, ale pracujesz dla Norwega. No tak, jesteś w 
Norwegii. Norweski potrzebny ci właściwie po nic, 
może i pewniej byś się czuł na mieście ale kto ma 
czas i kasę włóczyć się po Oslo. Zawsze zostaje an-
gielski, jakoś się dogadasz. Jednak pewnego dnia 

Tekst: Kjell A. Lier

Ny akkordtariff for rørleggerfaget 2017

Vi har nå hatt en teknisk revisjon for rørlegger-
faget. Den forrige er fra 2013. Forhandlingene 
startet i 2015 og vi ble ferdige våren 2017. Alt i alt 
ble det avholdt 13 møter.

Vårt forhandlingsutvalg har bestått av Finn 
Gunnar Domben som har ansvaret fra Felles-
forbundet sentralt, Jorge Dahl fra Rørlegger-
svennenes forening i Bergen, Petter Krigsvold 
fra Rørleggernes forening i Trondheim (erstat-
tet Asbjørn Forslund samme forening) og Kjell 
A. Lier fra Rørleggernes fagforening i Oslo (først 
bisitter og deretter erstattet Vebjørn Olaussen 
samme forening). I tillegg var Dag Mathisen fra 
Assemblin bisitter.

Det viktigste i den nye akkordtariffen er at 
Alminnelige bestemmelser er vesentlig forenklet 
slik at den skal være lettere å ta i bruk. Bestem-
melser som «Hva inngår og hva inngår ikke i 
akkorden», «Arbeidsgivers og arbeidstakers an-
svar» og «Transportbestemmelsene» er nå lagt 
inn i tabeller. Forhåpentligvis vil dette føre til 

økt bruk av akkordtariffen og tilbakemeldinger, 
blant annet på et fullsatt tariffkurs, tyder på at 
medlemmene også synes den har blitt enklere å 
bruke.

Plastsveisekapitlet er nytt og er delt inn i fl ere 
poster og siden tidsstudier fra partene var veldig 
forskjellig, ble vi enige om å ha en evaluering av 
prisene etter 2018. 

Andre endringer er viktige presiseringer, noen 
nye punkter, justeringer og noen redaksjonelle 
endringer.

Partene er videre enige om at den nye akkord-
tariffen skal presenteres for de mest aktuelle 
miljøene i landet. Vi er også enige om at et min-
dre utvalg skal møtes løpende mellom de teknis-
ke revisjonene.

Forhandlingsklimaet har vært bra, men forhand-
lingene har tatt vel lang tid, noe som blant annet 
skyldes for lang tid mellom møtene.

Hovedtrekkene i overgangsbestemmelsene er at 
ny tariff tas i bruk for anlegg startet etter 
1. august mens igangværende anlegg ferdig før 
1. oktober, måles etter den gamle tariffen.
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Kom Fliser & Maler as er et Oslofi rma med et 
greit formål: «Fliser, maling, håndverkerentrepre-
nørvirksomhet, samt kjøp og salg av aksjer og 
andere verdipapirer». Håndverkerentreprenøvirk-
somhet; går det ikke an å gjøre det litt enklere…..

Bygg og Trans Sanger Kheder Mohammed 
Mohammed er et enkeltpersonsforetak fra Oslo 
med følgende formål: »Håndverkstjenester som 
snekring, fasadearbeid, hagearbeid, import, ek-
sport, kjøp og salg av bygnings og hagevarer, 
transporttjenester, varelevering, fl yttehjelp og 
renhold». Hagesanger og løvsanger vet jeg hva er, 
men trans sanger er jeg ikke sikker på

Sprint Bemanning as er fra Oslo med følgende 
formål: «Utleie av arbeidskraft». Så her skal det gå 
unna…..

Bygg Event er et norskregistrert utenlandsk 
foretak fra Oslo, hvis morselskap hører hjemme 
i London. Firmaet har følgende formål: «Tømrer-
arbeider, rehab av hus og eiendom. Utleie av DJ 
personell og utstyr». Så her blir det nok musikk 
til arbeide

Gud på gitar DA er et Oslofi rma som ikke har noe 
med byggebransjen å gjøre, men har følgende 
formål: «å tilby tilpasset, rimelig og god gitarun-
dervisning til de mange menneskene som ønsker 
å lære det vakre strengeinstrumentet».

Jasa Malerfi rma as er et fi rma fra Eidsvoll og har 
følgende formål: «Maling, sprøytemaling, sparkle, 
helsparkling, tapetsering, gipsmakerarbeid, lami-
nat/parket legging, renovasjon, utleie til andre 
fi rma, rengjøring, riving og annet som naturlig 
faller sammen med dette». Renovasjon??

GH Olofsson Bygg & Entreprenad AB er et norsk-
registrert utenlandsk foretak med tilhørighet i 
Stortingsgata i Oslo, hvis morselskap er fra Borås 
i Sverige. Formålet er «Snekkertjenester innen 
bygg og anlegg fremst mot andre virksomheter 
innen service og industri. Selskapet skal også eie 
og forvalte fast og løs eiendom og dermed forene-
lig virksomhet». Forvalte løs eiendom. Hva er 
egentlig det?

NC Construction as er et fi rma fra Gran og har 
følgende formål: «Oppsett av bygg, montering av 
betong stål, riving og rehablitering». Betong stål 
er nok fryktelig sterkt

Andreassen & Neuberths Håndverkstjenester 
as har tilhørighet i Oppegård og skal drive med 
følgende virksomhet: «Rehabilitering og oppgra-
dering av husstander og andre produkter/tjenes-
ter som naturlig hører sammen med dett». Så er 
husstanden litt tufs så er dette rette fi rmaet å 
ringe

UBC Late Stage (UK) Ltd er et norskregistrert 
utenlandsk fi rma hvis morselskap har adresse i 
London. Firmaet har ingen tilhørighet til bygge-
bransjen, men lell da. Formålet er: «Utøve risiko-
ledelse og aktiviterer knyttet til legemidler i 
Norge, ved å ansette ansatte. Dette involverer å 
hjelpe farmasøytiske og biotekniske produsenter 
til å maksimere produktytelse, ved å håndtere 
risiko før, under, og etter utgivelse». Ja, ja, mye 
av dette får så være. Men hvorfor ansette ansatte 
som allerede er ansatt?

Byggmester Verbickas as er et fi rma fra Bergen 
og har følgende formål: «Tilby byggstjenester og 
annet i forbindelse». Men i hvilken forbindelse da?

Regalia Maciej Milewski er et enkeltpersons-
foretak fra Bærum og har et vidløftig formål: 
«Bygg og anlegg: Maler, snekker, gulvsliping, ren-
gjøring bedrift og privat, vaskerier, vinduspuss 
fasadevask, fl iselegging og snømåking. Bilvask, 
bilpleie. Konulenttjenester: Hjelp med å registrere 
fi rma, mva registering, lage fakturaer, opplysnin-
ger om offentlige kontorer. Bedriftsrådgivning. 
Innførsel møbler». Strengt tatt trenger vi vel ikke 
fl ere fi rmaer enn dette…..

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

Odd Magnar

Mange fi rma 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

Tekst: Jan Peter Lyngstad

Ny akkordtariff for betongfaget

Fra 1. november 2017 har vi fått en ny «Akkord-
tariff for betongfaget». Den gamle tariffen gjaldt 
fra 1. januar 2014

Revideringen har pågått fra januar 2016 til mai 
2017.

Det har vært en omfattende gjennomgang av alle 
avsnitt i tariffen hvor uteglemmelser, trykkfeil 
og feil tidsetting har blitt rettet opp. I tillegg er 
det forhandlet fram ca. 120 nye poster som tidli-
gere har vært utariffert eller har hatt mangelfull 
oppdeling og/eller tidsetting. Henvisninger, no-
ter, skjemaer og skisser er gjennomgått og rettet 
etter behov. 

Møtene har vært svært intensive, men preget av 
et godt forhandlingsklima, noe som er helt avgjø-

rende for en såpass omfattende teknisk revide-
ring. 

Fra Fellesforbundet har forhandlingsutvalget 
bestått av Finn Gunnar Domben (Fellesforbun-
det), Øystein Laugen (Trondheim Bygning) 
Torleiv Nordbø (Bygningsarbeidernes Måle-
kontor, Stavanger) og Jan Peter Lyngstad (Oslo 
Bygningsarbeiderforening).

Underveis har partene blitt enige om å avholde 
årlige evalueringsmøter for om mulig å fange opp 
behov for endringer  og tidsetting på et tidligere 
tidspunkt.

Som overgangsregler gjelder følgende:

Akkordarbeid påbegynt før 1. nov. 2017, 
brukes gammel tariff

Akkordarbeid påbegynt etter 1. nov. 2017, 
brukes ny tariff
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Amerikanske arbeidere er ikke dekket av nasjo-
nale kollektive tariffavtaler slik vi kjenner det 
fra Norge. På hver enkelt arbeidsplass må de for-
handle alt det vi normalt har i en tariffavtale; ar-
beidstidens lengde, ferie (om det skal være noen 
overhodet), etterutdanning, rett til permisjoner 
osv. I tillegg kommer forhandlinger om lønn, selv-
følgelig. En slik «kontrakt» kan vare fra ett til flere 
år. Hver gang det skal forhandles om en ny risi-
kerer man å miste retten til en avtale. Ledelsen 
prøver ofte å få noen av arbeiderene til å kreve 
at de ikke skal være en organisert arbeidsplass 
(Unionised), og da må det stemmes over etter en 
komplisert prosedyre.

I USA er det en egen bransje innen konsulentvirk-
somhet som har spesialisert seg på å ødelegge 
klubber og forhindre tariffavtaler.

Arbeiderfiendtlig
Arbeidslivslovgivningen i USA er ikke helt lik i 
alle delstater, men er gjennomgående fagfore-
ningsfiendtlig. Hvis klubben og bedriften ikke 
blir enige i forhandlinger, og arbeiderne går til 
streik, kan det settes inn streikebrytere. Og de 

I USA er det ikke tariffavtaler, men forhandlinger på hver enkelt 
arbeidsplass. De må gjennomføres uten støtte fra lovgivning, og 
med stor motstand fra arbeidsgivere og politikere. Hvordan får de 
det til?

kan ansettes fast! Sånn at når man avslutter 
streiken, så må det forhandles om de streikende 
skal få komme tilbake til jobben de hadde. Dette 
gjør at man ikke går til streik før man absolutt 
ikke har noe annet valg. Det fører også til at ar-
beidskonfliktene ofte blir lange og bitre.

Lock-out
Arbeidsgiverne har også rett til å gå til lock-out. 
Det vil si å nekte arbeiderne adgang til bedriften 
fordi man ikke har blitt enige i forhandlinger. Det-

te har vi ikke sett i Norge siden arbeidsgiverne 
kjørte en nasjonal lock-out i 1986, og tapte så det 
suste (arbeidsgiverforeningen måtte bytte navn 
fra NAF til NHO etterpå, for ikke å bli forbundet 
med det sviende nederlaget). I USA, derimot, blir 
det brukt hyppig. Sett fra et fagforeningsperspek-
tiv er det bedre å bli «lock-outa» enn å gå til streik 
mange ganger, fordi da har arbeidsgiver kun rett 
til å ansette streikebrytere midlertidig. Så strate-
gien til mange klubber er å forsøke å manøvrere 
arbeidsgiver inn i en posisjon hvor de går til lock-
out. Det er også lettere å få sympati fra resten av 
samfunnet når man er utsatt for lock-out.

Makta kommer fra «gølvet»
Når man skal forhandle fra en posisjon hvor det 
er lite støtte å få fra lovgivningen, arbeidsgiver-
ne hyrer inn konsulenter som er spesialister i å 
knekke fagforeninger (det finns til og med firma-
er som har som spesialitet å stille med en full be-
manning av streikebrytere) og det er liten hjelp å 
hente hos politikerne, må man finne styrke andre 
steder.

Mobilisering og deltakelse av alle klubbens med-
lemmer blir svaret. Også i USA ønsker arbeids-
giverne at produksjonen skal gå sin gang. Det er 
tross alt det de tjener penger på. Strategien blir å 
vise arbeidsgiverne at ting går tregere når arbei-
derne er misfornøyde, og at det kanskje er mer 
å hente på å forsøke å bli enige enn konfronta-
sjon. Men dette er en kunst. Blir man tatt for å 
forhindre eller sabotere produksjonen kan det få 
alvorlige konsekvenser for både den enkelte ar-
beider og klubben. En av metodene som benyttes 
er «working strictly by the rules». Når man skal 
følge alle prosedyrer, rutiner og pålegg meget 

I USA er det en egen 
bransje innen konsulent-
virksomhet som har 
spesialisert seg på å 
ødelegge klubber og 
forhindre tariffavtaler.

Forhandlinger på 
amerikansk

Tom Conway, i hvit skjorte, er visepresident i United Steelworkers.

Tekst og foto: 
Kjetil Larsen, Pittsburgh/New York
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LO krever  
tiltak mot 
0-timers-
kontrakter
I Finland jobber omtrent 80 000 personer på så-
kalte nulltimerskontrakter, altså arbeidskontrak-
ter uten fastslått arbeidstid. Dette vil FFC/SAK, 
finsk LO, ha en slutt på. De krever at regjeringen 
gjør tiltak som gjør slike avtaler ulovlige. 

Finnene har planer om å legge fram et lovforslag 
om dette, men forslaget går ut på at arbeids- 
giveren skal anslå omtrent hvor mange timer  
arbeidstakeren kommer til å jobbe. – I følge forsla-
get skal ikke anslaget være bindende, så hvilken 
betydning har da dette i praksis? Spør Annika 
Rönni-Sällinen, direktør i FFC/SAK. Hun mener 
at forslaget gjør nullkontrakter lovlige i stedet for 
å forbedre vilkårene til de som har slike avtaler.

Kilde: Löntagaren

Når arbeidsgiveren lock-outer er det viktig å mobilisere medlemmene.

pertentlig går ofte tempoet betraktelig ned, men 
uten at det kan kalles sabotasje.

Men den aller viktigste metoden er å sørge for at 
alle veit hva man ønsker å oppnå i forhandlinge-
ne, og at man er enige om å stå sammen om kra-
vene. Det er også viktig å forberede seg på hva 
arbeidsgiver kommer til å sette i gang, sånn at 
det ikke kommer som et sjokk.

Samfunnet rundt
Det er også viktig å informere samfunnet rundt 
hva man slåss for. Mange industribedrifter er 
viktige for en rekke underleverandører i lokal-
samfunnet. Det er arbeiderne på fabrikken som 
er kunder i butikkene i nærheten. Hvis man får 
lokalt næringsliv, naboer og offentlige ansatte 
i kommunen til å sympatisere med klubben, så 
står man mye sterkere. I de arbeidskampene 
man faktisk vinner i USA (jo, det skjer!), så er 
dette med støtte lokalt og nasjonalt svært viktig.

Når det gjelder mobilisering av medlemmene, og 
å engasjere lokalsamfunnet har kanskje norske 
fagforeninger noe å lære fra USA!

Helseforsikring
Hvis du skal få forsvarlig behandling i helseve-
senet i USA, må du ha en forsikring. For de fleste 
kommer denne som en del av betingelsene dine 
på jobben. Det er arbeidsgiver som betaler helt el-
ler delvis. Dette er også en grunn til at så mange 
arbeidskonflikter i USA blir så lange og bitre. Det 
dreier seg ikke bare om noen kroner fra eller til på 
lønna. Det dreier seg, i verste fall, om du er i stand 
til å gi dine barn og din partner den behandlin-
gen de trenger. Det kan stå om liv og død.

Derfor er helseforsikring det viktigste i alle for-
handlinger om ny «kontrakt». Det gjør også at 
mange andre krav som lønn, arbeidstid og ferie 
blir satt litt til side, så lenge man får en god avtale 
om helseforsikring.

En røverhistorie
Tom Conway, visepresident i United Steelwor-
kers, er en av de mest erfarne forhandlerne i 
amerikansk fagbevegelse. Han kan fortelle en 
historie som viser at det ikke alltid går så dårlig i 
forhandlingene.

Etter en lang konflikt rundt en ny kontrakt på 
et stålverk var arbeidsgiverne ivrige etter å få 
produksjonen i gang, og kontrakten underskre-
vet. Til slutt så var det bare et punkt igjen, som 
klubben ville ha løst. To arbeidere var anklaget 
for å ha tatt et fat bensin fra verket under konflik-
ten, og de var anmeldt for tyveri. Direktøren var 
utålmodig å sa –«hvor mye kan et sånt fat være 
verdt?» svaret var 200 dollar. Da ble det skrevet 
inn i kontrakten at alle arbeidere hadde rett til 
å stjele for inntil 200 dollar i kontraktsperioden 
uten å bli anmeldt!

Det er også forhandlinger på amerikansk.

Når det gjelder mobili-
sering av medlemmene, 
og å engasjere lokal-
samfunnet har kanskje 
norske fagforeninger 
noe å lære fra USA!
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Frå krig til revolusjon (3):                                                     
FRÅ REVOLUSJON TIL BORGAR- OG 
INTERVENSJONSKRIG
Tekst: Harald Berntsen

Frå sommaren 1917 spela den provisoriske Keren-
skij-regjeringa meir og meir fallitt, medan bolsje-
vikane, saman med dei venstre-sosialrevolusjo-
nære, vann fl eirtal i dei sovjeta som regjeringa 
allereie måtte dele statsmakta med, arbeidar- og 
soldatråda i Petrograd og i dei andre store indu-
strisentra i Russland. I oktober oppnådde Lenin 
aukande tilslutning frå bolsjevikane til at det 
bare var to alternativ, anten proletarisk erobring 
av heile statsmakta eller eit reaksjonært diktatur 
leia av general Kornilov. Han ville ikkje risikere 
å miste initiativet til sentralkomiteen for den all-
russiske sovjetkongressen, som skulle samlast i 
Petrograd 25. oktober, og som framleis var leia av 
mensjevikar og moderate sosialrevolusjonære. 
Overtydd om at ein framstøyt ville få masse-
tilslutning i Russland og inspirere proletariatet i 
heile Europa, fi kk han bolsjevikane med på den 
væpna, nesten ublodige aksjonen som under lei-
ing av militærkomiteen i Petrograd-sovjetet natt 
til 25. oktober avsette den provisoriske regjeringa 
(se den forrige artikkelen i denne serien). 

Da den 2. allrussiske sovjetkongressen kom sa-
man til sitt første møte på kvelden 25. oktober, 
tok mensjevikane og dei moderate sosial-revo-
lusjonære delegatane fråstand frå det dei kalla 
bolsjevikane sin «militære konspirasjon» og mar-
sjerte i protest ut av kongressen. Dermed sat 
bolsjevikane og dei venstre-sosialrevolusjonære 
igjen med overlegent fl eirtal som proklamerte at 
all makt i heile Russland var ført over til arbeidar-, 
soldat- og bondesovjeta. Dagen etter, 26. oktober, 

vedtok kongressen å slutte fred og å løyse jord-
spørsmålet, og å slutte seg til den nye regjering 
med Lenin som leiar, Trotsky utanriksminister 
og Stalin som minister for minoritetane. 

Omveltinga var utan tvil både planlagt, gjennom-
ført og støtta av eit klårt mindretal av folket. Men 
den treng ikkje dermed kallast eit kupp. Mange 
historikarar har peika på at den provisoriske re-
gjeringa sjølv undergrov sin del av dobbeltmakta 
ved å halde fram med krigen på tross av eit meir 
og meir krigstrøtt folk, og ikkje kom lenger enn til 
å krangle internt om jordspørsmålet. Til slutt sat 
Kerenskij-regjeringa bare så lenge Petrograd-sov-
jetet let den sitte. I Petrograd-sovjetet var mensje-
vikar og sosialrevolusjonære lamma av doktrinen 
om at Russland måtte gjennom ein lengre periode 
med utvikling av borgarlig demokrati og kapita-
lisme før sosialismen kunne kome på dagsorden. 
Ved å ta del i regjeringa og dermed bane vegen 
for kontrarevolusjon og militærdiktatur, mista dei 
meir og meir tillit. Stadig fl eire industriarbeidarar 
og fattigbønder gikk over til bolsjevikane og dei 
venstre-sosialrevolusjonære og deira parolar om 
all makt til sovjeta, fred, brød og jord. 

Omveltinga sette ikkje ein stoppar for valet på ei 
grunnlovgivande forsamling. Det blei fullført like 
etter omveltinga, og ga bolsjevikane eit overvel-
dande fl eirtal hos arbeidarane i byane. Også på 
landsbygda auka oppslutninga om bolsjevikane, 
forutan om dei venstre-sosialrevolusjonære. Men 
bøndene utgjorde 80 prosent av folket, og i valet 
fi kk dei moderate sosialrevolusjonære fl eirtalet 
med 370 av 707 representantar. Bolsjevikane 
fi kk 175 representantar, de venstre-sosialrevolu-
sjonære 40, mensjevikane 34, og ein del mindre 
parti og partilause 100 plassar.    

Trass i at det i prinsippet var i strid med parolen 
om all makt til sovjeta, hadde bolsjevikane gått 
med på å gjennomføre valet, men dei bøygde seg 
ikkje for resultatet. I følge Lenin var det ikkje re-
presentativt og heller ikkje på høgd med det han 
kalla proletariatets revolusjonære demokrati, el-
ler diktatur, som var overlegent det borgarlige 
demokratiet. Allereie andre dagen den grunnlov-
givande forsamlinga sat saman i januar 1918, blei 
den oppløyst av væpna troppeavdelingar.  

Etter ein del blodige, men ikkje langvarige kam-
per, var dei russiske byane under kontroll av sov-
jeta. Å ta makta i heile Russland lykkast først etter 
tre års borgar- og intervensjonskrig. Dei hardaste 
av dei nå avsette tsarens generalar og offi serar 
fl ykta sørover der dei, med støtte fråd ei liberale 
kadettane, høgre-mensjevikane og høgre-revolu-
sjonære, sette opp ein kontrarevolusjonær hær av 
frivillige. Dei blei og støtta av tsarens allierte i dei 
imperialistiske stormaktene i Ententen, samt frå 
president Wilson i USA, som bestemte seg for å 

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.

Stalin, Lenin og Trotsky var de mest fremtredende bolsjevikene i oktoberdagene 1917.
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væpne og finansiere dei hvite hærane til Kolsjak 
og Denikin. 

Bolsjevikane sette opp ein ny Raude Hær med ein 
kjerne av rødegardistane i Petrograd og Moskva. 
Raudehæren måtte også forsvare Sovjet-Russ-
land mot utanlandsk intervensjon, mellom anna 
frå det nye sjølvstendige Polen, som dei raude 
dreiv tilbake inn i Polen igjen. Men i krigane blei 
store delar av det industrielle proletariatet som 
hadde slutta opp om bolsjevikane, spreidd og 
mista livet i kampen for den nye statsmakta. 

Oktoberrevolusjonen vekte straks stor begeist-
ring i arbeidarklassen og arbeidarrørsla i andre 
land, forutan hos ulike undertrykte folk i andre 
delar av verda. Ikkje minst i Norge, der venstre-
opposisjonen i den faglege og politiske arbeidar-
rørsla med Martin Tranmæl i spissen, vann fleir-
talet på Arbeidarpartiets landsmøte i 1918, på eit 
program som forlet den parlamentariske vegen 
til sosialismen og over på «revolusjonær masse-
aksjon» som vegen vidare. Året etter meldte Ar-
beidarpartiet seg, som det einaste gamle sosial-
demokratiske massepartiet i Vest-Europa, inn i 
den nye tredje, kommunistiske internasjonalen 
med sete i Moskva.  

Den revolusjonære utviklinga i Russland var ein 
viktig grunn til at USA-presidenten Woodrow  
Wilson, av frykt for at den skulle spreie seg til 
fleire land, endeleg intervenerte i verdskrigen og 
sterkt medverka til å avgjøre den til Ententens 
fordel. For å dempe den revolusjonære bølgja over 
landegrensene oppretta sigersmaktene ei ny in-
ternasjonale sammenslutning, Folkeforbundet, 
og under dette ein eigen internasjonal klasse-
samarbeidsorganisasjon, ILO (International La-
bour Organisation). ILO var ei sterk drivkraft bak 
at i 1919 blei åtte timars normalarbeidsdag, som 
den internasjonale arbeidarrørsla hadde hatt 
som hovudparole kvar 1. mai i tre tiår, innført ved 
lov over heile Europa. Også i Norge der arbeidar-
rådsrørsla, inspirert av arbeidarane i Russland, 
hadde mobilisert arbeidarane ved mange bedrif-
ter til å ta åttetimarsdagen ved sjølvtekt alt frå  
2. mai i 1918.   

Det vilkåret som Lenin hadde sett for at den so-
sialistiske revolusjonen i Russland skulle halde 
stand og utvikle seg vidare, proletariske revolu-
sjoner i dei meir framskredne kapitalistiske landa 
i Sentral og Vest-Europa, blei ikkje oppfylt. I Tysk-
land gjorde krigstrøytte soldatar, matrosar og ar-
beidarar opprør, keisaren blei styrta og avløyst av 
ein ny republikk under ledelse av ei provisorisk 
sosialdemokratisk regjering. Under det såkalla 
spartakistopprøret med basis i arbeidar- og sol-
datråda i Berlin i januar 1919 var denne regjerin-
ga, med Noske, Ebert og Scheidemann i spissen, 
i samforståing med hærleiinga, ansvarleg for at 
krigsmotstandarane frå 1914, Karl Liebknecht og 
Rosa Luxemburg, som nå var medlemmar i det 
nye tyske kommunistpartiet, KPD,  blei arrestert 
og myrda. - Også rådsrepublikkane i Bayern og i 
Ungarn blei slått ned, og i Italia måtte  fabrikkok-
kupasjonsrørsla vike for høgrepopulisten Musso-
lini.  

Dermed sto bolsjevikane aleine tilbake ved roret 
i Russland. Skulle dei dermed gi frå seg makta, 
eller skulle dei halde på den til verdsrevolusjonen 
igjen fikk vind i segla? Lenin valte det siste og 
lanserte NEP, den nye økonomiske politikken. 
Under proletariatets statsmakt skulle NEP gi fø-
rebels rom for ei kapitalistisk økonomisk utvik-
ling som kunne styrke arbeiderklassegrunnlaget 
for sosialismen. 

Den britiske historikeren E.H. Carr meinte i første 
band av sitt klassiske verk om oktoberrevolusjo-
nen og Sovjetunionen å kunne slå fast at den ras-
ke oppløysinga av februarrevolusjonen viser at 

borgarleg demokrati og kapitalisme etter vestleg 
modell, som mensjevikane såg som ein nødven-
dig fase, ikkje kunne få rotfeste i russisk jord. Det 
kan skytast inn at det neppe var ein moderne de-
mokratisk kapitalisme som general Kornilov og 
dei andre hvitehærskommandantane var ute et-
ter eller i stand til å opprette dersom Lenin ikkje 
hadde komi dei i forkjøpet. Det ville for Carr seie 
att linja til Lenin var det einaste alternativet, trass 
i at den tydde å gå direkte frå dei mest tilbake-
liggande samfunnsvilkår til den mest avanserte 
politiske og økonomiske samfunnsorganisering 
i form av sosialisme, frå autokrati til sosialistisk 
demokrati, frå bare kapitalistiske enklavar til ein 
hær av trente industriarbeidarar og ein sosia-

listisk økonomi. Det var eit kjempesprang som 
Lenin sjølv altså meinte ville mislykkast om det 
ikkje fikk følge av proletariske revolusjonar i den 
utvikla kapitalistiske verda. 

Kjempespranget sette uansett, med alle sine 
innebygde svakheiter, Sovjetunionen paradok-
salt nok i stand til, med dei største offer, å yte av-
gjørande bidrag til å berge det borgarlege demo-
kratiet i Vest-Europa frå det nazistiske barbariet 
under andre verdskrig, forutan at det i fleire tiår 
etter krigen var med på å halde borgarskapet i 
dei vestlege landa tilbake frå å gå til frontalåtak 
på arbeidarklassen og dens økonomiske, sosiale 
og politiske rettar og posisjonar.

RØRLEGGERNES FAGFORENING 
ARRANGERER  

RØRLEGGERKURS 

Her ser dere rørleggere som følger 
med i timen!
Rørleggernes Fagforening har i samarbeid med AOF Oslo arrangert flere norsk kurs og teorikurs 
for rørleggere. I desember skal 11 rørleggere med ulik bakgrunn både ta teori og praktisk fagprøve 
i rørleggerfaget. Vår fagforening ser norskopplæring og teorikurs som en del av vårt organisa-
sjonsarbeid. Flere av rørleggerne har jobbet i bemanningsforetak og satser på faste ansettelser i  
ordinære rørleggerbedrifter. Her er det rørleggere med italiensk, svensk, litauisk og polsk bakgrunn 
som nå skal opp til teori og praktisk prøve for å få norsk fagbrev. Et års medlemskap i Fellesforbundet  
kvalifiserer for kr 11 000 i stipend og tre års medlemskap kvalifiserer kr 17 000 i stipend dersom  
medlemmer søker LOs utdanningsfond.  Kursene våre i samarbeid med AOF blir da gratis mot at også 
vår fagforening sponser utdanninga. 

Tekst og foto: Boye Ullmann



NÅR UNGER 
SER EN 

SNEKKER ARBEIDE,
FÅR DEM LØST TE 

Å SNEKRE SJØL
 

 Vi hadde en bakgård.
Vi hadde ei sag.

Vi så en arbeider
snekre en dag.

Og i bakgårn vår
sto et eneste tre.

Det greide vi
å sage ned.

Men verden er voksen.
Og verden er rar.
For ingen forsto

hvor � inke vi var.

      
Øistein Hølleland

(fra Vi lærte, 1977)

NÅR UNGER 
SER EN 

SNEKKER ARBEIDE,
FÅR DEM LØST TE 

Å SNEKRE SJØL

 Vi hadde en bakgård.
Vi hadde ei sag.

Vi så en arbeider
snekre en dag.




