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Forhandlingsresultatet 

innebærer at alle de som 

omfattes av oppgjøret, får 

et generelt tillegg på kr 1 000 

i året. For medlemmer på 

overenskomster som ligger 

under 90 prosent av gjennom-

snittlig industriarbeiderlønn, 

det vil si med en gjennom-

snittlig årslønn på kr 407 265 

eller mindre, vil det i tillegg 

bli gitt et tillegg på kr 2 900, 

totalt kr 3 900.

 

Godt over halvparten av 

medlemmene som får 

lavlønnstillegget, er kvinner. 

Mens kvinneandelen av alle 

som er omfattet av oppgjøret, 

er rundt 24 prosent. Oppgjøret 

har dermed en klar lav- og 

likelønnsprofil.  

Dette er et solidarisk oppgjør. 

Vi har sikret et generelt tillegg 

til alle og et løft til de lavest 

lønte, mange av dem kvinner, 

sier LO-leder Gerd Kristiansen, 

til LOs hjemmeside.

Enighet i 
mellomoppgjøret 

mellom 
LO og NHO

Leder

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

Fellesoverenskomsten for byggfag gir oss rettig-
heter til lønns og arbeidsvilkår.

Samtidig er det en overenskomst som gir rom for 
store lønnssvingninger innen samme bransje.

Dette er noe vi ikke ser i andre bransjer like sterkt.

Noe av grunnen til dette er vår historiske forank-
ring til akkordlønnssystemet vårt, høyere pro-
duktivitet ga naturligvis høyere lønn.

Men akkordfagene sakker akterut og de fleste av 
FOBens lønnssystemer dannes lokalt.

Derfor har vi liten oversikt over hvilke avløn-
ningsformer som er rundt om kring.

De siste års uro rundt sosial dumping, leiefirmaer, 
kynisk utnytting av arbeidstakere, arbeidslivs-
kriminalitet mm, har gjort at lønnsutviklingen til 
våre medlemmer under FOBen sakker akterut.

Partene Fellesforbundet og BNL har satt ned et 
utvalg for å se hvordan vi kan øke produktivite-
ten og finne et riktig lønnssystem for bransjen. 
La os håpe at de kommer til noe fornuftig og før 
tariffoppgjøret 2018.

Mange av våre medlemmer som blir lønnet etter 
allmengjøringsbestemmelsene, får ingen særlig 
lønnsutvikling. Dette er medlemmer som har job-

bet her i mange år, uten å få mere enn det de sen-
trale tilleggene har gitt de.

Avdelingene har via AOF tilbudt norskkurs og 
tilbud om fagbrev. Noen har takket ja til dette til-
budet, de fleste ikke. De er og i en situasjon at de 
ikke bare uten videre kunne krevd måling etter 
akkordtariffene, og dermed hatt mulighet for å 
økt sin lønn, basert på det de produserte.

Burde vi ha innført en lønnsstige i FOBen, for 
disse basert på antall år i bransjen her i Norge?

Da hadde vi klart og løfte disse litt bedre, og fått 
flere til å organisere seg.. Jeg mener dette er noe 
vi må ta med oss i debatten fram mot tariffopp-
gjøret i 2018.

En gledelig sak dukket opp, da 6 medlemmer i 
Unionen i Bergen gikk til sak for å få fastslått at 
«fast ansatt uten lønn mellom oppdrag» ikke er 
gyldig som ansettelsesform.

Bergen Tingrett gav medlemmene medhold – 
gratulerer! La oss nå håpe at NHO ikke anker 
dommen, spesielt ikke etter uttalelsen til tariff-
direktør i NHO Nina Melsom i Klassekampen 
24.3.17. her slår hun fast at også NHO vi sette en 
stopper for denne type kontrakter og at bare skal 
gjelde rene vikarer.

Medlemmene i Unionen som var ansatt i Clock-
work bemanning og Unionen fagforening tok be-
lastningen og seiret.  Gratulerer! 

Helge Breistein

Av Helge Breistein, 
Leder avd. 614

Byggfag 
Drammen-Bærum
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Han var en av de aller flotteste personer jeg har kjent. Selv om sykdommen som 
rammet ham både var tragisk og trist, greier jeg ikke å mobilisere annet enn gode 
tanker og minner om Tommy.
Han gjorde en utmerket jobb som sekretær i rørleggernes pensjonistforening. 
Han var skvær og rettferdig, ikke noe tull.
Vi minnes Tommy som den flotte mannen han var.

Leder Rørleggernes pensjonistforening
Tore L. Hansen

Oslo, 15/11 2016

Svein Tommy Sæther er død. 
Han ble 70 år gammel

MINNEORD

Tekst:  Petter Vellesen
Foto:  Odd Magnar Solbakken

For to år siden deltok hele fag-
bevegelsen i en politisk demon-
strasjonsstreik mot midlertidige 
ansettelser. Vi viste at norske  
arbeidstakere ikke er enige i den 
arbeidslivspolitikken som blir 
ført av Høyre/FrP-regjeringa. Vi 
blir allikevel ikke hørt. Regjerin-
ga fortsetter i samme spor. 

Bemanningsbyråene som var ment å erstatte 
fast ansatte ved sykdom og permisjoner har i 
mange år hatt fullt frislipp. NSB er i fare for å bli 
et bemanningsbyrå. EUs vikarbyrådirektiv gjør 
vondt verre. Stortingsflertallet har etter initiativ 
fra Høyre/Frp-regjeringa vedtatt en rekke for-
verringer av arbeidsmiljøloven. Regjeringas ar-
beidstidsutvalg og ønske om å forverre tjeneste-
mannsloven må avvises.

LO i Oslo tok derfor initiativ til en ny stormar-
kering mot forverringene av arbeidsmiljøloven,  
konsekvensene av fortsatt frislipp av beman-
ningsbransjen og regjeringas undergraving av 
faglige rettigheter.

Fagforeningene våre tilsluttet seg denne marke-
ringa og flere klubber deltok også. Vi sto samlet 
bak kravene:

VI VIL HA: Faste ansettelser på heltid, ikke 
flere lausarbeidere. Trygge jobber, ikke enklere 
å sparke folk. Regulert arbeidstid, ikke lengre  
arbeidsdager uten kompensasjon. Integrering, 
ikke innleie av arbeidskraft og sosial dumping.

VI KREVER: Styrk arbeidsmiljøloven – rever-
ser forverringene. Offentlig arbeidsformidling – 
forby dagens bemanningsbyrå. Kollektiv styring 
av arbeidstida – avvis Arbeidstidsutvalgets inn-
stilling

Stormarkering for faglige 
rettigheter 
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Tanken er at vi skal få vite litt om de problemene/
utfordringene som en fersk murerbas står opp i, 
og litt om  hvordan han ser på framtida i bran-
sjen/faget.

– Nå vet jo Bygningsarbeideren at du blei 
«kasta litt ut i det» som bas, hva har vært den 
største utfordringa?

– Den største utfordringa kom vel når jeg skjønte  
at det skulle jobbes akkord, og ingen hadde gitt 
meg noen som helst informasjon, hvem skal være 
med, hva skal stå på akkordseddelen, hva  er med 
i akkorden, hva som skal skrives  av timer? Sånn 

Bygningsarbeideren har kommet seg til Jessheim, vi skal møte 
«det nye hvite håpet» hos Murmester Rolf Holm, murbas Espen 
Kurverud.

som dagtid og andre timer som kommer i tillegg  
og hvem som har ansvaret for hva. Her er det 
viktig at de nye basene får oppfølging, både fra 
bedrift og målekontoret. (I dette tilfelle fikk må-
lekontoret tommel opp.) Det at foreningen holder 
akkordtariffkurs hjelper jo, men det er stor for-
skjell mellom teori og praksis når det gjelder de 
forskjellige byggeplassene - og kanskje det burde 
vært et felles akkordkurs for bedrifter og baser 
som gjør at det finnes en felles forståelse for «hva 
som er hva».  Det er veldig stor forskjell på hvor 
«rasjonell» driften er på byggeplassene, noe som 
igjen har innvirkning på akkordlagets fortjenes-
temuligheter. Her merker jeg at vi som ansatte 
hos en murmester/underentreprenør fort kan bli 
sittende med «Svarteper»  i konfliktene mellom 
lagets akkordseddel og mesterens kontrakt med 
hovedentreprenøren.

– Dere har jo målt noen jobber nå, med litt vari-
erende resultat. Hva synes du kunne vært gjort 
annerledes, både fra laget og bedriftens side. Vi 
må bli flinkere til å holde en så jevn bemanning 
som mulig, ikke masse folk inn og ut av prosjek-
tene. Videre må vi prøve og få  fastere lag som går 
sammen over noen jobber, samt blande erfarne 
folk med ferskinger.  Jeg veit jo det at det ikke 
alltid er like lett å fordele folk til akkordlagene, 
men det å  få det  sånn at de yngre kreftene kan 
få «opplæring i praksis» på akkordarbeid vil vel 
være en fordel for alle i det lange løp. Når det gjel-
der ting som vi fra akkordlagets side må ta tak i 
er det det å  bli flinkere til å bruke bestemmelsen 
i akkordtariffen og ikke være så opptatt av hva 
slags avtale mesteren har med hovedentreprenø-
ren. Vi må også bli flinkere til å se hva som kan 
tilrettelegges bedre før vi starter på jobben, ikke 
bare brette opp ermene og begynne. Det og få en 
god «flyt» i en  godt tilrettelagt jobb gir også ak-
kordlaget en positiv giv.

Hvis vi klarer å forbedre disse forskjellige punk-
tene her tror jeg det vil være bedre inntjenings-
muligheter både for mester og akkordlag i fram-
tida. Kunnskapen må videreføres fra de eldre 
erfarne murerne til de yngre, vi må lære oss å stå 
opp både for faget og for oss sjøl!

Tommel opp båder for målekontoret og akkorden fra murerbas Espen Kurverud.

Kunnskapen må videre-
føres fra de eldre erfarne 
murerne til de yngre, vi må 
lære oss å stå opp både for 
faget og for oss sjøl!

Fersk bas hos Holm

Tekst og foto: Terje Larsen

Litt over 2 600 foretak 
har ikke levert regn-
skap
2 609 foretak hadde ikke oppfylt plikten 
til å sende inn 2015-regnskapet til Regn-
skapsregisteret før 1. mars i år. Dette 
gjelder aksjeselskaper, allmennaksje-
selskaper, boligbyggelag, samvirkefore-
tak og europeiske foretak, og utgjør 0,96 
prosent av totalt 258 254 innsendings-
pliktige foretak. Det er den samme pro-
sentandelen som i fjor. 
Ny frist for innsending av komplett års-
regnskap er 7. april 2017. Hvis komplett 
årsregnskap ikke er mottatt innen den-
ne datoen vil Regnskapsregisteret vars-
le tingretten om at vilkårene for tvangs-
oppløsning er tilstede. 
Odd Magnar
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Hæhre skal ansette 
100 personer
Hæhre Gruppen satser offensivt og set-
ter nå i gang et stort arbeid som skal 
resultere i 100 nye kollegaer. Vi skal an-
sette en rekke nye personer innen ulike 
kategorier i konsernet. Dette er blant 
annet prosjektledere, anleggsledere, 
ulike fagarbeidere innen maskin, fjell, 
bergverk og betong, sier Lars Hæhre til 
Byggeindustrien. Han er avdelingsle-
der for datter- og tilknyttede selskaper 
i Hæhre.
Som en del av prosessen har de også et 
mål om å få på plass 30-40 lærlinger. Vi 
har den siste tiden hatt 40 dyktige lær-
linger tilknyttet Hæhre-konsernet, og 
vi skal nå få inn en rekke nye lærlinger, 
legger Hæhre til. Det blir dermed en 
travel periode for personalavdelingen i 
konsernet i tiden fremover. 
(Kilde: bygg.no, 02.03.17).

Bas på prosjektet er Filip Eidsaa, og han har gått 
læretida si sammen med Ahmad Atif Mushtaq, 
og Alexander Olsen Wiedsvang har vært lærlin-
gen til Filip. Ikke så ofte vi ser dette på bygge-
plassene våre. Prosjektleder er Tina Amundsen 
og hun var med på måling nå nylig. Hun er rør-
legger og har tidligere  vært aktiv tillitsvalgt hos 
Bravida så det var et hyggelig gjensyn.

Prosjektet de er på nå heter Morbergtoppen og 
det er et boligprosjekt som ligger på Slemmestad. 
Det inneholder 48 leilligheter og Kruse Smith er 
hovedentreprenør, og det er godt å høre at rørleg-
gerne har et bra samarbeid med dem på bygge-
plassen. Byggestart var august 2016 og prosjek-
tet skal ferdigstilles i begynnelsen av mai i år.

Leilighetene består av våtromskabiner, rørirør 
nedstøpt fram til radiatorer og sprinkler som 
også er nedstøpt. Basen mener at effektiviteten 
er høy og har god tro på at det kan være mulig å 
tjene penger på akkorden. 

De har også jobbet sammen tidligere og fikk da et 
bra overskudd på akkorden. Det var også et bolig-
prosjekt, men da ble varmen lagt som gulvvarme 
og sprinklerrøra ble lagt med stålrør. Prosjektet 
Hoffsveien 10  besto av 51 leilligheter og akkord-
laget var i snitt 5 rørleggere. De tjente 320,- kroner 
timen og var selvfølgelig fornøyd med det. Etter 
hva jeg har forstått gikk jobben bra for Andenæs 
AS også. Dette ga mersmak og rørleggerne kan 
ikke forstå at ikke flere måler jobbene sine. Her er 
det nemlig mulig å tjene penger!

Tekst og foto: Kjell A. Lier

Målinga er i full gang. Fra venstre: lagbas Filip Eidsaa, prosjektleder Tina Amundsen og lærling Alexander 
Olsen Wiedswang.

På besøk hos et akkordlag fra Andenæs AS er det to rørleggere 
og en lærling. Ikke noe spesielt med det egentlig hvis ikke det 
hadde vært for at de hadde gått i «læra» hos hverandre. Selvfølge-
lig hadde ikke eldstemann vært lærlingen til yngstemann, det går 
ikke opp.

Akkord i 3 
generasjoner 

Filip sier at i tillegg til at det er mulig å tjene ek-
stra, er det også givende å jobbe akkord da det 
fører til bedre struktur og høyere effektivitet som 
gjør hverdagen mer interessant. Man kjenner at 
man har mer kontroll over prosjektetet.

Da er det bare å ønske lykke til å håpe at det blir 
et bra overskudd på denne jobben også.

Målevirksomheten 2016

Målevirksomheten for alle byggfag i hele landet vi-
ser faktisk en gledelig økning på 7%. Fortjenesten 
er veldig stabil med en bitteliten økning på 0,9%. 
Men variasjonene geografisk og mellom de for-
skjellige fagene er stor. Det statistiske grunnlaget 
er også ganske lite, så svingningene kan bli store.

Totalt for Oslo har det faktisk vært en fremgang 
på nesten 50% når det gjelder innmålte timer. Det 
er rørleggerne som står for den største økningen, 
ved å ha målt inn over 76% flere timer i 2016 enn 

året før. Også murerne har gjort det bra, ved å øke 
aktiviteten med 27,8%. Som tabellen under viser 
har fortjenesten omtrent stått stille. Det er vel 
ikke så unaturlig når det er flere som har begynt 
å måle.

Trondheim tar hjem seieren i år også. De har over-
legent størst samlet aktivitet, og bryter vi det ned 
på fag er de størst i alle fag bortsett fra rør og 
mur, og der tar de en grei annenplass. I andre 
deler av landet kan man være god i et fag, mens 
andre er helt fraværende. Noen distrikter er i ferd 
med å falle helt ut, som Buskerud og Nord-Norge. 
Glåmdal forsvant i fjor.

Tekst: Petter Vellesen

 Oslo Økning Landet Økning
Betongfag 311,81 kr/t 8,5% 289,79 kr/t  1,0%
Tømrerfaget 310,88 kr/t 5,0% 277,40 kr/t 1,6%
Murerfaget 272,15 kr/t -3,6% 274,21 kr/t -2,6%
Malerfaget 290,90 kr/t 0,2% 260,40 kr/t 5,6%
Rørleggerfaget 260,74 kr/t 4,8% 257,97 kr/t 5,6%
Taktekker 299,32 kr/t 2,2% 296,96 kr/t -0,2%
Alle byggfag 278,34 kr/t 0,9% 288,34 kr/t 0,9%
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Det er vanskelig å måle hvor vi er i forhold til for-
ventningene vi hadde da vi tok initiativet til dette 
arbeidet.

En av grunnene for at undertegnede ble en av ini-
tiativtakerne til å starte en slik patrulje var erfa-

BYGGPATRULJEN

Nå har Byggpatruljen vært i vigør siden september 2015 og da er 
det kanskje på tide med en oppsummering om fremdriften, hva vi 
har oppnådd osv?

ringen som ansatt handverker på byggeplassen. 
Det jeg savnet var dialogen mellom de forskjel-
lige faggruppene utover det med produksjon og 
HMS. På byggeplassene er det etablert et utmer-
ket samarbeid på tvers av fag og forbund da det 
gjelder produksjon og HMS (felles vernerunder 
og fremdriftsmøter) på byggeplasser, og da tenk-
te vi at hvorfor har vi ikke det når det gjelder til-
litsvalgtsarbeid i forhold til sosial dumping mm.? 

Er det slik fordi arbeidsgiverne ikke vil ha 
det på noen annen måte, eller for at de tillits-

valgte og medlemmene ikke stiller krav eller 
ser behovet?

Byggpatruljen har med få unntak blitt veldig 
godt mottatt av byggeplassledelsen på våre be-
søk i løpet av dette halvannet året vi har vært i 
felten. I den senere tid har det kommet til fl ere 
foreninger og den siste tiltrådte er Norsk Arbeids-
mannsforbund.

Dermed er det følgende foreninger/forbund som 
er med på dette samarbeidet: EL og IT, Heismon-
tørenes fagforening, Rørleggernes fagforening, 
Oslo Bygningsarbeiderforening, Arbeidsmanns-
forbundet og Tømrer- og Byggfagforeningen.

Vi har variert mellom planlagte besøk og tilfeldi-
ge besøk på byggeplasser. På de planlagte besø-
kene har dette foregått ved at vi har avtale med 
de tillitsvalgte der vi har tariffavtale og bygge-
plassledelsen/bedriftsledelsen der det ikke er 
tariffavtale. Vi gjennomfører plassbesøk annen 
hver tirsdag der vi konsentrerer oss om minst 
to byggeplasser. På disse besøkene får vi utdelt 
lister over hvilke bedrifter og ansatte/innleide 
de har på byggeplassen. Vi har også valgt en 
styringsgruppe som har møte annenhver tirs-
dag imellom byggeplassbesøkene bestående 
av minst en person fra hver forening. Det er i de 
møtene vi planlegger bla. byggeplassbesøkene 
fremover.

Når det gjelder antall nye medlemmer og forven-
tingene vi hadde så var nok mange deltagere på 
patruljen ganske skuffet. Vi har kommet frem til 
at det at vi er fl ere fagforeninger på disse bygge-
plassbesøkene er det viktigste og at dette forhå-
pentligvis vil bære frukter på lengre sikt og at vi 
dermed vil få fl ere nye medlemmer etterhvert.

For at vi skal lykkes med dette arbeidet i enda 
større grad fremover håper jeg at vi kan klare å få 
med de tillitsvalgte i bedriftene i større grad enn 
det vi har lykkes med frem til nå.

Byggpatruljen gjennomfører byggeplassbesøk annenhver tirsdag.

Er det slik fordi arbeidsgiverne ikke vil ha 
det på noen annen måte, eller for at de tillits-

BYGGPATRULJEN ER 
KOMMET FOR Å BLI!

Fredag 24.mars dro malerne i Byggfag Dram-
men - Bærum på tur til Sandefjord, med buss fra 
Teamtour. Her var malere fra 4 forskjellige fi rma, 
både svenner og lærlinger. Tapt lønn ble dekket 
av foreningen.

Her ble det besøk på Jotuns nye fl otte fabrikk-
anlegg. Her fi kk vi se hvordan prosessen er når 
man produserer de forskjellige malingstyper. Det 
var et veldig ryddig anlegg. Vi fi kk og orientering 
om Jotun konsernet. Derfra dro vi til Jotuns mu-
seum, hvor vi fi kk Jotuns historie. Her var gamle 
produkter, malingsteknikker og malerfagets his-
torie. Her kunne vi brukt hele dagen.
Lunchen ble avholdt i Folkets Hus i Sandefjord, 
alt tilrettelagt av gode kollegaer i avdeling 7.
Thorbjørn Hem fra målekontoret gav en kort inn-
føring i malermåling og hvordan det fungerte.
Dette vil bli fulgt opp av et mere utvidet kurs 
om man ønsker det. Så bar bussen oss tilbake 
til Drammen, hvor det ble pubbesøk og spill ved 
shøffelbord.

Drammensmalere på tur

Malere fra fi re drammensfi rmaer på tur!

Tekst og foto: Ken Gordon Solfjeld

Tekst og foto: Helge Breistein
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Av Egil Roald Mongstad, styreleder/dagl.leder.

Stiftelsen Byggfag ble dannet i 1994, etter en-
stemmige vedtak i foreningsstyret, feriehjem- 
styret og på Årsmøte i Tømrer og Snekkernes 
Fagforening. Den besto av samtlige ferieeien-
dommer, med noen mindre, tilhørende bank-
konti. Gjennom sammenslutninger med Blikken- 
slagernes og Taktekkernes Fagforening og Glass-
mestersvennenes Forening, ble eiendomsmas-
sen økt.

Etter hvert er flere av eiendommene solgt og an-
dre er kraftig oppgradert, særlig tunet på ‘Bæk’ 
(på Nesset), der det er etablert et ‘Kurs- og Fritids-
senter’. Her har Kafe ‘Noi’ vært et populært sted 
for TBFs medlemmer og for folk i distriktene i Ås 
og Nesodden, - i tillegg til at der finnes et internat 
(Drengestua) og et hyggelig møterom/festlokale 
(Bryggerhuset). F.o.m i år, er det nye drivere på 
stedet og kafeen heter nå ‘Chillin’, og satser på 
helårsdrift.

I tillegg til eiendommer, har Stiftelsen Byggfag 
etablert fonds, som er plassert i fonds og obliga-
sjoner i tråd med stiftelsens vedtekter. For å vise 
hva disse midlene kan brukes til, siterer jeg fra 
formålsparagrafen i vedtektene:

STIFTELSENS FORMÅL ER Å YTE 
MEDLEMMER I TØMRER OG BYGGFAG-
FORENINGEN:

• Rimelige oppholdssteder i ferier og andre   
 fridager. 
• Stiftelsen stiller, etter søknad, midler til   
 disposisjon gjennom stipendier for utdan-  
 ning/etterutdanning 
• Det kan gis støtte til tiltak som fremmer   
 lønn og velferd innen fag tilknyttet Tømrer-  
 og Byggfagforeningen. 
• Videre kan stiftelsen yte økonomisk støtte  
 til enkeltpersoner og organisasjoner som   
 driver nybrottsarbeid og skolering innen   
 produktutvikling, arbeids- og helsetiltak 
• Det kan gis støtte til tiltak for sosialt 
 fellesskap – herunder både for yrkesaktive  
 og pensjonister samt informasjonsarbeid   
 for medlemmer.

Forutsetningen er at formålet kommer 
medlemmer av Tømrer og Byggfagforenin-
gen til gode.

Stiftelsen Byggfag –  

I den siste tiden har Stiftelsen Byggfag blitt møtt med flere kritiske 
spørsmål. Noen av dem kommer frem til oss i styret for stiftelsen, 
– og noen synes å versere i noen klubbmiljøer og blant enkeltper-
soner i FF-apparatet. Litt underlig kanskje at disse diskusjonene 
dukker opp når Stiftelsen Byggfag er i ferd med å realisere og 
aktivisere store, passive, verdier til fordel for medlemmene i TBF, 
- men, men..

JEG KAN NEVNE NOEN AV DE SAKENE 
SOM STIFTELSEN BYGGFAG HAR GITT 
MIDLER TIL:

• Streikestøtte (i tillegg til den som kommer 
 fra FF)
• Utdanningsstipender
• Kurs for tillitsvalgte
• Basskolen (skoleringstilbud for baser)
• Oppstartskurs for ‘Byggpatruljen’
• ‘Byggfagbladet’ (t.o.m. 2010)
• Forskningsrapporter og undersøkelser   
 blant medlemsmassen.
• Skriftlig materiell i forbindelse med TBFs 
 125-års jubileum. (‘Opposisjonsbyggerne’)
• Og ikke minst ‘Stockmanns Hammer’, 
 varslings- og ytringsfrihetsprisen som er 
 utdelt siden 2005 og som er et middel til å 
 bekjempe sosial dumping og kriminalitet 
 i arbeidslivet.

Hvorfor etablere en stiftelse?

Gjennom de tøffe årene på slutten av 1980-tallet 
og begynnelsen av -90-tallet, ble vi bevisst at for-
eningen satt på store verdier som forfalt og som 
ga liten inntjening for foreningen. Gjennom bygs-
lingsregimet som var etablert på ‘Bæk’ i 1961 
administrerte foreningen og feriehjemstyret mer 
enn 170 tomter som var bygslet bort til utenforstå-
ende, - og hadde lite med fagforeningen å gjøre. 
Foreningens styre så at de endringene som måtte 
til for at disse verdiene skulle bli tilgjengelig for 
flest mulig medlemmer, ville være en prosess som 
kom til å gå over tid. Derfor ble Stiftelsen Byggfag 
etablert 1. des. 1994 og det ble etablert et eget 
styre som kunne lede de nødvendige prosessene.

Ved å selge ut tomtene til bygslingshaverne, ble 
det hentet inn midler som bl.a. ble brukt til å sette 
i stand og utvikle gårdstunet på Bæk (2005). Vi 
fikk også inn midler til å kjøpe en kontorseksjon 
(etg.) i Grønland 12 (2007). Denne ble solgt i 2015.

DET VAR FLERE GRUNNER TIL AT TSF 
VALGTE STIFTELSESFORMEN:

• Vi ønsket at verdiene fra feriehjemmene   
 skulle være bundet til de faggruppene som  
 kjøpte og utviklet dem.
• Vi ville motvirke at midlene ble forbrukt   
 i ordinær kontordrift, - og ville at de skulle  
 bidra til ‘nybrottsarbeid’ og utvikling av   
 fremtidens fagforeningsarbeid. 
 (Se formåls §)
• Ettersom vi på den tiden lå i rettstvist med  

 LO om LOs Pensjonskasse, ville vi sikre   
 oss mot evt. ‘konfiskering’.
• Vi så at det trengtes et eget styre med   
 skikkelige fullmakter for å kunne gjennom- 
 føre de endringene som vi sto foran.
• Vi valgte dessuten å opprette en ‘offentlig  
 stiftelse’ som blir kontrollert av myndig-
 hetene gjennom Stiftelses- og lotteri-
 tilsynet. Slik ville vi forhindre at midler ble  
 brukt til annet enn det som er angitt i 
 formålsparagrafen.

Hvor står Stiftelsen Byggfag i dag?

EIENDOMSMASSEN TIL STIFTELSEN 
BYGGFAG SOM ER I BRUK FOR MEDLEM-
MENE I TBF ER PER I DAG:

• Bæk Kurs- og Fritidssenter (utleid til nye   
 drivere)
• 2 utleiehytter på Fagerfjell (rimelig leie for  
 TBFs medlemmer og ekstern utleie via   
 Fagerfjell Skisenter).

Den store prosessen som nå foregår, er at rest-
områdene på ‘Tømrernes feriehjem’ er under 
omregulering til bolig. Gjennom mange tiår har 
mange tatt hyttene i bruk til helårsbolig (ulovlig) 
og Ås Kommune har allerede vedtatt å ‘transfor-
mere’ hytteområdet til boligområde, for ‘å rydde 
opp i forholdene’. I denne forbindelse så styret i 
Stiftelsen Byggfag at her var en anledning til å få 
en fornuftig utnyttelse av noen av ‘restområdene’ 
på feltet, - de har ligget brakk, - ble bevokst med 
skog og kunne fort bli en utgift for oss. Omregu-
leringsprosessen antas å bli avsluttet i 2018 og 
da vil stiftelsen kunne selge ferdig regulerte bo-
ligtomter (for inntil 170 boliger), vil derved kunne 
øke sin aktivitet opp mot sin formålsparagraf.

Er Stiftelsen Byggfag et hinder 
for organisasjonsutviklingen for 
fagforeningen?

VI HAR ERFART AT DETTE BLIR 
HEVDET FRA ENKELTE SOM ER KRITISKE 
TIL STIFTELSEN. TIL DETTE ER DET 
FØLGENDE Å BEMERKE:

• Styret i Stiftelsen Byggfag har drøftet en   
 evt. endring av organisasjonsstrukturen i   
 Oslo, og vedtatt at dersom TBF blir 
 sammenslått, vil vi vurdere å endre  
 formålsparagrafen slik at formålet blir  
 medlemmene i den nye fagforeningen.
• Vi forutsetter at en slik organisasjons- 
 endring fører til en sterkere og mer  
 fremtidsrettet organisasjon.

Tilslutt vil jeg opplyse om at det er stor oppslut-
ning om den organiseringsmodellen som vi valg-
te, bl.a. med oppretting av Stiftelsen Byggfag. 
Selvfølgelig har enkeltpersoner kritiske merkna-
der, men jeg tror at de fleste av medlemmene i 
TBF vil hevde at Stiftelsen Byggfag har tjent 
Tømrer og Byggfagforeningen godt.

En ressurs for medlemmene i 
Tømrer og Byggfagforeningen (TBF)
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Himmelrike Mur og Flis as er et fi rma fra 
Ullensaker med følgende formål: «Oppdrag 
innen muring og fl islegging samt det som na-
turlig står i forbindelse med dette». …de gode 
murerne kommer til himmelriket, mens de andre 
kommer til Helvete….

Den Norske Entreprenør as er fra Skien og har 
følgende formål: «Bygge nye hus fra grunn av, 
utføre grunnarbeid samt utføre vaktmester-
tjenester». Hvor skal man ellers bygge nye hus 
fra? Om det ikke er fra grunnen.

Iwanski Gruppen as er fra Oslo og har et helt 
greit formål: «Å drive et byggefi rma og annet 
som naturlig faller sammen med dette». Men 
er det egentlig en gruppe når det ikke fi nnes an-
satte? Den kan i så fall ikke være veldig stor.

Nor-Pol Heidi Anita Uryn har tilhørighet i 
Sarpsborg og har tenkt å drive med følgende 
småtterier: «Import av Gravlykter, stearinlys 
til gravlykter, kunstige blomster, baderoms-
innredning, dusj kabinett, postkasser, arma-
turer for kjøkken/bad, fl iser til bad/ kjøkken, 
barnevogner, barn/baby utstyr Fra Polen til 
Norge. Bedriften skal også utføre tjenester 
som fl islegging og stenlegging, samt vakt-
mestertjener og maling, snekring». Og det får 
vel holde som en start…..

Podjazd 1/2 er et norskregistrert utenlandsk 
foretak hvis morselskap hører hjemme i Sopot
i Polen. Formålet er: «Sende ansatte for å 
realisere kontrakter. Hovedsaklig underleve-
ranser for hovedentreprenører som bygge-

selskap, arbeid som avslutningsarbeid inn-
vendig for bygninger». Og det var jo befriende 
klargjørende.

Vedlikehold AAD as er et fi rma fra Nøtterøy 
med følgende formål: «Malerarbeid, snekker-
arbeid, oppussing av eksisterende bygg». 
Oppussing av ikke-eksisterende bygg er vel hel-
ler uvanlig.

NM-Bygg Mileris er et fi rma fra Lørenskog 
og har fl ere planer: «Byggearbeid, entrepre-
nørvirksomhet, håndverktjenester, snekker-
arbeid, oppussing av bygg, rengjøring av 
bygninger, kjøp og salg av tjenester og varer. 
Salg av kioskvarer, ferske smultringer, pølser, 
bakevarer, konditorvarer med mer fra salgs-
vogn». Bygg og smultring…..

Underverk Bygg as er fra Oslo og har følgende 
formål: «Selskapet skal drive innenfor bygge-
bransjen. Det gjennomføres enkeltoppdrag 
og større prosjekter i privat og bedriftsmar-
kedet». Et stort prosjekt kan vel også være et 
enkeltoppdrag? Et stort enkeltoppdrag!

Just A Wild Wojciech Andrzej Justa er et 
fi rma fra Skiptvet og har et litt omfattende 
formål: «Import og videresalg av hunde-
kjøringsutstyr. Kjøper hundekjøringsutstyr 
fra utlandet og selger videre gjennom annon-
ser på internett. Selges fra egen husstand. 
Egenproduksjon og salg av hundekjørings-
utstyr. Planlegger å lage eget hundekjørings-
utstyr som kan selges videre gjennom annon-
ser på internett. Selges fra egen husstand. 

Tømrervirksomhet. Åpner for muligheten til 
å utføre mindre byggningsoppdrag». …..og er 
vi riktig snille åpner vi for muligheten til å utføre 
mindre bygningsoppdrag…..

LO Byggentreprenør as holder til i Oslo, med 
følgende greie formål: «Rehabilitering og ved-
likehold av bygg, samt alle byggetjenester 
innen bygg og anlegg». Men hva sier det egent-
lige LO til dette da?

Prosjekt & Nybygg Gintaras Saukscius har 
adresse i Fredrikstad og formålet er jo gan-
ske selvforklarende: «Matservering og utleie 
av utstyr». Eller, kanskje ikke….

Scandia Entreprise Balaganesh Kanapathipil-
lai er et fi rma fra Ytre Enebakk og har tenkt 
å drive med: «Import av brus. Skarphandel». 
Skarp handel? Er ikke det litt skummelt da?

Desa Personal as er fra Oslo og har følgende 
formål: «Transport av gods på vei som natur-
lig hører sammen med dette». Hvis noe natur-
lig hører sammen så må man vel ha noe å sam-
menlikne det med? Kanskje ….av gods på vei og 
annet som naturlig hører sammen…ville vært en 
smule bedre. Rett og slett forståelig.

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

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: Odd Magnar Solbakken

En arbeidskontrakt kan være så mangt. Noen 
kan være fl ere sider og nesten umulig å forstå 
noe av, mens andre kan være relativt korte og 
til og med ha noen morsomme elementer. Men 
alt er allikevel ikke like intuitivt. I denne kon-
trakten har faktisk begge parter rett til å si opp 
kontrakten, og arbeidstakeren har rett på lønn 
i arbeidsforholdet. Men akkurat når lønna skal 
være på konto er kanskje mer uklart. 

- Begge parter har retten til at oppheve 
ansettelseskontrakten uten årsak, med en 
måneds skriftlig varsel, at telle fra og med 
siste dag i den måned som oppsigelsen blev 
meddelt
- Betalingen vil være en gang i måneden, 
til den dagen 10 for fra måneden før bankon-
toen til den ansatte.

Og arbeidstaker vil til og med bli utstyrt med 
arbeidsklær og sikkerhetsutstyr i overensstem-
melse med de foreskrevne bestemmelser og 
retningslinjer innenfor stillingen. Som moty-
telse forplikter derimot arbeidstaker seg til å 
holde tommestokk, hammer og elektrisk, tråd-
løs skrutrekker. Det siste er vel det som ofte be-
nevnes som batteridrill. 
Og lønna er helt grei. Absolutt minstelønn, 
uten lønn mellom oppdrag.

Firmaets formål er utleie av arbeidskraft, ren-
gjøringstjenester, gastronomi, kurs og  arran-
gementer og andre produkter/tjenester som 
naturlig hører sammen  med dette…….osv

P.S. I følge Wikipedia er gastronomi læren om 
fi nere kokekunst. Eller kunsten å regulere ma-
gen. Og det er jo noe en bygningsarbeider 
trenger.

Arbeidskontrakt
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Tekst og foto:  Petter Vellesen

Denne utviklinga er ikke noe som har «kommet 
av seg selv». Det har vært en ønsket utvikling 
hvor blant annet ønsket om billigere arbeidskraft 
har vært styrende. I Oslo er altså nedgangen for 
yrkesfag noe det forrige byrådet lot skje! Det 
trengs altså en annen politikk for å rette det opp 
igjen.

Dette er bakgrunnen for at byrådet har laget en 
ny strategi for fag- og yrkesopplæringen i Oslo, 
den såkalte «yrkesveien».  Denne strategien viser 
at det sittende byrådet vil ta skikkelige grep for å 
øke søkinga til – og gjennomføringen av – yrkes-
opplæringa. Det er ikke vanskelig å se at dette be-
tyr en helt ny satsing på yrkesfag, selv om alle er 
klar over at det tar tid før tiltak som dette begyn-

Varme hender, kloke hoder 
Oslo kommune med ny giv 
for yrkesfagene

Det er ikke særlig tvil om at vi vil oppleve en sterk økning i et-
terspørselen etter fagarbeidere, både i landet og i Oslo kommune.  
Samtidig er det alt for liten søkning til yrkesfaglig utdanning til å 
dekke opp dette behovet. Det er bare om lag 35% av alle norske 
ungdommer som kommer til å velge og fullføre en yrkesutdan-
ning, og i Oslo er det ennå verre. I 2016 gikk bare 21,8% av elevene 
på videregående i Oslo på yrkesfag mens 78,2% tok studieforbere-
dende.

ner å virke og at dette er et sammensatt problem-
felt hvor ingen enkelttiltak vil snu trenden alene.

Byrådets strategi har sju forskjellige innsatsom-
råder. Her blir det bare plass til en kort gjennom-
gang av disse.

Elevene skal møte yrkesfagene og arbeids-
livet i grunnskolen
Det betyr at elevene skal begynne å jobbe prak-
tisk og konkret gjennom hele grunnskolen, i 
praksis jobbe mer med stoff som har direkte med 
arbeidslivet og yrkene å gjøre. De praktisk-este-
tiske fagene skal prioriteres høyere, på linje med 
de såkalte basisfagene. Det vil bli satt i gang et 
tiltak som kalles «Arbeidslivets skolesekk», med 
henvisning til «Den kulturelle skolesekken», og 
byrådet mener det må bli like naturlig å besøke 
en byggeplass som å besøke f. eks. Munch-muse-
et. Både Aktivitetsskolen og Sommerskolen skal 
inneholde aktiviteter retta mot yrkesfag.

Elever og foresatte skal få bedre kunnskap 
om utdanningsvalg
Det vil bli bedre rådgivning, hvor det stilles større 
kompetansekrav til rådgiverne. Dessuten vil alle 
foresatte på 8. trinn få tilbud om workshop om ut-
danningsvalg. Byrådet vil også legge til rette for 
mer bruk av yrkeskonkurranser mellom skolene.

Elever som velger yrkesfag skal møte 
attraktive skoler med sterke fagmiljø og 
relevant utstyr
Man skal gjennomgå skole- og tilbudsstrukturen 

med sikte på å bygge sterkere fagmiljøer, men 
det viktigste tiltaket her er nok at det skal set-
tes av penger i en såkalt utstyrspott med årlig 
avsetning til oppgradering av utstyr. Elevene og 
skolene trenger utstyr som er relevant for dagens 
arbeidsliv når det gjelder ny teknologi og nye 
maskiner.

Yrkesveien skal gi fleksibilitet og 
muligheter
Her vil man øke bruken av andre veier til fagbrev 
en den tradisjonelle metoden med to år på skole 
og to år i bedrift. Det kan være ulike vekslingsmo-
deller, dobbeltkompetanseløp eller praksisbrev. 
Byrådet vil også gjøre forsøk med en overgangs-
ordning fra studiespesialiserende til yrkesfag. 
I dag er det ikke mulig å gå denne veien uten 
å måtte begynne helt på nytt. Byrådet mener 
også at det bør være samme mulighet for elever 
på yrkesfag som på studieforberedende å velge 
idrettsfag.

Yrkesfaglærere skal ha oppdatert 
kompetanse
Yrkesfaglærere må få oppdatert kunnskapen om 
faget sitt. Det skal gjøres blant annet ved etter- og 
videreutdanning og gjennom å lage en hospite-
ringsordning der lærerne hospiterer i arbeidsli-
vet. Dessuten skal det etableres en Yrkesfaglærer 
2-ordning hvor man skal bruke potensialet som 
fins i å bruke fagfolk fra bedriftene.

Flere skal få praksis- og læreplass og alle 
skal oppleve en god læretid
Læreplassgaranti til alle kvalifiserte søkere innen 
kommunens egne områder (helse- og oppvekst-
fag), og byrådet har også planer om å kunne gi 
læreplassgarantier i andre fag. Dette vil gi forut-
sigbarhet og trygghet. Det skal også utarbeides 
tiltak som hjelper flere elever til å kvalifisere seg 
til læreplass. Byrådet vil også skjerpe kravene til 
lærebedrifter og sørge for at de vil følge opp sitt 
ansvar. Dessuten vil man forsterke lærlingeklau-
sulen slik at det skal kreves 10 prosent lærlinger.

Arbeidslivet skal oppleves som attraktivt
Her vil byrådet bruke sin makt som innkjøper til 
å stille krav til de bedriftene som skal være leve-
randører til kommunen. For eksempel vil det stil-
les krav om å øke andelen faglærte hos leveran-
dørbedriften. Kommunen vil heller ikke benytte 
midlertidige ansatte.

Det tar som sagt tid å få snudd denne skuta, og 
det er ikke bare opp til kommunene å få flere 
elever til å velge yrkesfag. Her må både elevene 
selv, foreldre og ikke minst samfunns- og arbeids-
livets gode krefter trå til, men byrådet har satt i 
gang et helt nødvendig arbeid og vi håper denne 
strategien kan styrke yrkesveien.

Oslo kommune ønsker at flere søker seg til 
yrkesfag. Disse elevene på byggteknikk på 
Hellerud vgs er straks klare for arbeidslivet 
og læreplass. Her er de på besøk hos 
Tømrer og Byggfagforeningen og Oslo 
Bygningsarbeiderforening.

Det er bare om lag 35% av 
alle norske ungdommer som 
kommer til å velge og fullføre 
en yrkesutdanning, og i Oslo 
er det ennå verre.

Oslo kommune
Barne- og familieetaten
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Trives bedre på 
yrkesfag
En ny elevundersøkelse fra NTNU om 
overgangen fra ungdomsskole til videre-
gående skole viser at elever på yrkesfag 
klarer overgangen til videregående sko-
le langt bedre enn sine jevnaldrende på 
allmennfag. Det har vært skrevet mye 
om frafall og skulk på yrkesfagene, men 
ny forskning tyder imidlertid på at gut-
tene og jentene på yrkesfag klarer seg 
bedre enn man skulle tro. 

Dette er elever som har lyst til å jobbe, 
som trives på skolen og med lærerne, 
sier Per Egil Mjaavatn ved Institutt for 
pedagogikk og livslang læring ved Nor-
ges teknisk-naturvitenskapelige univer-
sitet i Trondheim.

Både guttene og jentene på yrkesfag 
opplever styrket faglig selvtillit fra 
ungdomsskolen til videregående; sam-
menliknet med sine jevnaldrende på 
allmennfag, som står på stedet hvil. Og 
de er langt mer fornøyd med balansen 
mellom teori og praksis. Det er bedre å 
være i en gruppe med likesinnede enn 
i en gruppe hvor mange er bedre enn 
dem, sier Mjaavatn, som også tror det 
praktiske arbeidet trekker i positiv ret-
ning.

Like fullt er frafallet på yrkesfag høyt. 
Ti år etter start har 32 prosent av dem 
falt fra. Mangel på læreplasser kan være 
en av de viktigste årskene.
(kilde: klassekampen.no. 17.03.17).

Flest søknader fra 
Polen
Nasjonalt organ for kvalitet i utdannin-
gen (NOKUT) mottok til sammen 7 651 
søknader om godkjenning av uten-
landsk høyere utdanning i 2016, en liten 
økning fra året før. Den største endrin-
gen i 2016 er den store økningen i antal-
let søkere fra Syria. Topp tre på søknad-
stoppen er Polen, Syria og Litauen. Til 
sammen mottok NOKUT 871 søknader 
om godkjenning av høyere utdanning 
tatt ved syriske utdanningsinstitusjo-
ner i 2016.(kilde: nokut.no)

Tekst: Petter Vellesen

Det er en langsiktig negativ trend for yrkesfaglig 
utdanning i Norge, og i Oslo spesielt. Bygg- og 
anleggsfag er en av taperne. Det er ikke mange 
europeiske land hvor en mindre andel av elevene 
tar seg yrkesfaglig utdanning. Gjennomsnittet 
i EU er at 52% utdanner seg denne veien, men 
i Norge er det bare 35% som går yrkesveien. Til 
sammenligning er det 26% i Sverige og 48% i 
Danmark.

I Oslo er tallene enda svartere. I 2016 så er det 
21,8 av søkerne til videregående skole her i byen 
som velger yrkesfaglig. Trenden er nedadgående. 
I 2010 var prosenten på 25,7. (Se tabell) 

Bygg- og anleggsteknikk ligger enda dårligere 
an. Det har vært en jevn nedgang av søkere til 
denne linja over fl ere år, både i antall søkere og 
når vi måler i relativ andel av søkerne. I 2010 
søkte 3,7% av ungdomsskoleelevene seg til Bygg- 
og anleggsteknikk. I fjor, altså 2016, var andelen 
nede i 1,6%. I reine søkertall betyr det at 98 elever 
søkte denne linja. Da er YSK-elevene inkludert. 
(Se diagram)

Det sier seg selv at dette ikke er nok til å dekke 
behovet for bygningsarbeidere når hovedstaden 
skal vokse tilsvarende en by som Molde i året. 
Derfor er det helt nødvendig å føre en annen po-
litikk. Vi håper byrådets strategi Yrkesveien vil 
virke etter formålet. Se annen sak om dette.

PS. Rett før Bygningsarbeideren gikk i trykken 
kom søkertallene fra 2017. De viser en gledelig 
oppgang! Totalt sett er det ca 200 fl ere søkere til 
yrkesfaglige linjer enn i fjor. For bygg- og anleggs-
fag utgjør dette 35 personer inkl YSK. Dessverre 
gjenspeiler den dårlige søkningen fra tidligere år 
seg i lærlingeopptaket. Det er 9 færre lærlinger i 
bygg- og anleggsfag, hele 7 færre bare i betong-
faget. Så selv om polene peker oppover er proble-
met langt fra løst.

Dårlig søkning til 
bygg og anleggsfag

Bygg- og anleggsfag 
er en av taperne

Andel søkere til yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram.
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Tekst:	  Petter	  Vellesen	  

Det	  er	  en	  langsiktig	  negativ	  trend	  for	  yrkesfaglig	  utdanning	  i	  Norge,	  og	  i	  Oslo	  spesielt.	  Bygg-‐	  og	  
anleggsfag	  er	  en	  av	  taperne.	  Det	  er	  ikke	  mange	  europeiske	  land	  hvor	  en	  mindre	  andel	  av	  elevene	  tar	  
seg	  yrkesfaglig	  utdanning.	  Gjennomsnittet	  i	  EU	  er	  at	  52%	  utdanner	  seg	  denne	  veien,	  men	  i	  Norge	  er	  
det	  bare	  35%	  som	  går	  yrkesveien.	  Til	  sammenligning	  er	  det	  26%	  i	  Sverige	  og	  48%	  i	  Danmark.	  

I	  Oslo	  er	  tallene	  enda	  svartere.	  I	  2016	  så	  er	  det	  21,8	  av	  søkerne	  til	  videregående	  skole	  her	  i	  byen	  som	  
velger	  yrkesfaglig.	  Trenden	  er	  nedadgående.	  I	  2010	  var	  prosenten	  på	  25,7.	  (Se	  tabell)	  	  

Bygg-‐	  og	  anleggsteknikk	  ligger	  enda	  dårligere	  an.	  Det	  har	  vært	  en	  jevn	  nedgang	  av	  søkere	  til	  denne	  
linja	  over	  flere	  år,	  både	  i	  antall	  søkere	  og	  når	  vi	  måler	  i	  relativ	  andel	  av	  søkerne.	  I	  2010	  søkte	  3,7%	  av	  
ungdomsskoleelevene	  seg	  til	  Bygg-‐	  og	  anleggsteknikk.	  I	  fjor,	  altså	  2016,	  var	  andelen	  nede	  i	  1,6%.	  I	  
reine	  søkertall	  betyr	  det	  at	  98	  elever	  søkte	  denne	  linja.	  Da	  er	  YSK-‐elevene	  inkludert.	  (Se	  diagram)	  

Det	  sier	  seg	  selv	  at	  dette	  ikke	  er	  nok	  til	  å	  dekke	  behovet	  for	  bygningsarbeidere	  når	  hovedstaden	  skal	  
vokse	  tilsvarende	  en	  by	  som	  Molde	  i	  året.	  Derfor	  er	  det	  helt	  nødvendig	  å	  føre	  en	  annen	  politikk.	  Vi	  
håper	  byrådets	  strategi	  Yrkesveien	  vil	  virke	  etter	  formålet.	  Se	  annen	  sak	  om	  dette.	  

PS.	  Rett	  før	  Bygningsarbeideren	  gikk	  i	  trykken	  kom	  søkertallene	  fra	  2017.	  De	  viser	  en	  gledelig	  
oppgang!	  Totalt	  sett	  er	  det	  ca	  200	  flere	  søkere	  til	  yrkesfaglige	  linjer	  enn	  i	  fjor.	  For	  bygg-‐	  og	  
anleggsfag	  utgjør	  dette	  35	  personer	  inkl	  YSK.	  Dessverre	  gjenspeiler	  den	  dårlige	  søkningen	  fra	  tidligere	  
år	  seg	  i	  lærlingeopptaket.	  Det	  er	  9	  færre	  lærlinger	  i	  bygg-‐	  og	  anleggsfag,	  hele	  7	  færre	  bare	  i	  
betongfaget.	  Så	  selv	  om	  polene	  peker	  oppover	  er	  problemet	  langt	  fra	  løst.	  

Tabell	  

Andel	  søkere	  til	  yrkesfaglige	  og	  studieforberedende	  utdanningsprogram.	  
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(Kilde:	  Oslo	  kommune.	  Fra	  og	  med	  2013	  er	  også	  søkere	  på	  YSK	  tatt	  med)	  
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Bekymret for 
utviklingen i 
arbeidslivet

Tekst: Petter Vellesen

Bygningsarbeideren har skrevet mye 
om hvordan det offentlige kan bruke 
sin innkjøpsmakt til å forlange ordne-
de forhold i arbeidslivet og stille krav 
til sine leverandører. Dette kan gjøres 
gjennom innkjøpsreglementene, typisk  
Telemarksmodellen og nå forhåpentlig-
vis Oslomodellen.

I sin byrådsinnstilling Yrkesveien er 
Oslo kommune klinkende klare på at 
det er en klar sammenheng mellom  
rekrutteringen til yrkesfag og hvordan 
det arbeidslivet de rekrutteres til frem-
står. Innstillingen slår rett og slett fast 
at deler av det «arbeidslivet som venter 
mange fagarbeidere mangler ordnede 
forhold. Dette gjelder kanskje særlig 
enkelte deler av byggebransjen.» Der-
etter beskrives de negative sidene ved 
bransjen, som lav andel faglærte, høy-
ere risiko for dårlig kvalitet og fagmiljø, 
manglende etterlevelse av HMS og stor 
grad av midlertidige stillinger. Denne 
mangelen på ordnede forhold gir uklare 
ansvarsforhold og organisert kriminali-
tet og sosial dumping er en alvorlig trus-
sel mot arbeidslivet.

Dette gjelder ikke bare byggebransjen, 
og innstillingen slår fast at «også langt 
mer vanlige typer mangel på stabile 
arbeidsforhold har betydning for ung-
doms søking til et fag» og nevner spe-
sielt midlertidighet og mangel på faste 
stillinger. For at ungdommen skal søke 
seg til yrkesfag må det altså bygges opp 
en heltidskultur med faste stillinger, 
både i kommunen selv som arbeidsgi-
ver og hos de bedriftene som leverer til 
kommunen.

Det er bra at kommunen er blitt så  
klare på sammenhengen mellom dår-
lige arbeidsforhold og rekrutteringen 
til yrkesfagene. Gjør man ikke noe med 
forslummingen av arbeidslivet vil heller 
ikke dette arbeidslivet være attraktivt. 
Denne innsikten manglet det forrige  
byrådet, men den er helt nødvendig for 
å rydde opp.

Statsbygg skriver på sin hjemmesider at antall 
arbeidsulykker på Statsbygg sine abeidsplasser 
ble mer enn halvert i fjor, samtidig med historisk 
høy aktivitet. 

Statsbygg skriver at økt innsats mot målet om at 
alle skal komme trygt hjem fra jobb går i riktig 
retning og at det nytter å jobbe målrettet for å 
få ned ulykkestallene, uttaler byggherredirektør i 
Statsbygg, Synnøve Lyssand Sandberg.

Det var rekordhøy byggeaktivitet i Statsbygg i 
fjor og det ble utført totalt 2,5 millioner arbeidsti-
mer; en økning på 47 prosent fra året før.

I fjor ble det registrert null fraværsskader blant 
arbeidere på i alt 61 av 71 byggeplasser.

Nullen ble blant annet oppnådd på byggeplas-
sene nytt nasjonalmuseum i Oslo, Universitet i 
Nordland og modulfengselet på Ullersmo.

Strengere krav til entreprenører som bygger for 
Statsbygg, hyppigere vernerunder på byggeplas-
sene og et intensivert samarbeid med skattemyn-
dighetene for å bekjempe useriøse aktører har 
gitt resultater, skriver Statsbygg.

Oms

Ulykkesfrekvensen 
halvert på Statsbygg 
sine byggeplasser

I byggenæringen på Østlandsområdet har det 
vært en liten oppgang i antall konkursåpninger 
og tvangsavviklinger i 2016, sammenliknet med 
fjoråret.Tallene under gjelder for fylkene Opp-
land, Hedmark, Oslo, Akershus, Buskerud, Øst-
fold, Vestfold og Telemark.

I løpet av 2016 ble det, for alle bransjer og næ-
ringer i hele landet, registrert 6 065 konkurser og 

tvangsavviklinger, som er en økning på 4,9 pro-
sent fra året før. Det tilsvarende tall for 2015 var 
5 781.

Utbetalingene fra NAV lønnsgaranti var imidler-
tid litt lavere i 2016 enn i 2015.

Odd Magnar Solbakken

 Noen flere    
 konkurser 
i byggebransjen i 2016
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     Utbetalinger fra NAV lønnsgaranti 
     (mill. kroner) 
 

2006 355 676 710 
2007 258 189 176 
2008 468 315 884 
2009 923 133 324 
2010 658 711 000 
2011 723 145 000 
2012 798 000 000 
2013 820 000 000 
2014 768 833 000 
2015 787 964 000 
2016 787 000 000 
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Konkurser i byggebransjen i Østlandsområdet  

Produksjons- 
bedrifter AS 

Enkeltperson
s- 

foretak 
NUF DA ANS 

Antall  
konkurse

r 
2012 239 223 83 2 1 548 
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 

Bemanningsforetak       
2012 22 1 4 0 0 27 
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 
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De regionale verne-
ombudene besøkte 
7 500 bygge- og anleggs-
plasser 

Årsrapporten viser at det er et stort behov for 
det arbeidet de regionale verneombudene gjør 
for å styrke vernearbeidet på de arbeidsplassene 
de besøker. Aktiviteten er retta mot små og mel-
lomstore virksomheter som ikke har egne valgte 
verneombud og dette utgjør i overkant av 90 % av 
besøkene de regionale verneombudene utfører. I 
2016 ble det oppdaget 225 virksomheter som ikke 
fi nnes i Brønnøysundregistrene eller i annen of-
fentlig tilgjengelig informasjon som de regionale 
verneombudene har tilgang til.

Årsrapporten viser til at andelen utenlandske 
arbeidstakere fortsatt dominerer på rehabilite-
ringsmarkedet i hele landet. Utviklinga de siste 
åra, med stadig mer fl ytting av arbeidskrafta fra 
faste ansettelser til midlertidige ansatte og økt 
bruk av innleide fra blant annet bemannings-
foretak, fortsetter i følge årsrapporten. Rapporten 
peker på at bildet fra de siste åra med en økende 
frykt for å miste sitt arbeide gjør at det fortsatt 
er mange som ikke sier fra om farlige arbeidsfor-
hold, noe som forverrer arbeidsmiljøet på den en-
kelte byggeplass. De regionale verneombudene 
skriver også i sine årsrapporter at det dessverre 
fortsatt er slik at det er en økning av bygg som 
blir satt opp uten faglig kompetanse og god HMS 
som en del av prosessen. Dette er også et hyppig 
tema når RVO-ene snakker med seriøse arbeids-
givere som er ganske oppgitt over utviklingen. 
Konsekvensen er etter RVO-enes oppfatning at 
det blir dårligere kvalitet på oppføring av bygg, 
manglende forståelse av god HMS og sosialise-
ring for arbeidstakere på byggeplassene. 

I årsrapporten siteres fra en RVO: 

«Det har vært et arbeidsomt år med store ut-
fordringer på det språklige plan. Det er alvor-
lig og konstantere at betydningen av å forstå 
hverandre på en arbeidsplass ikke lenger er 
viktig og heller ikke om kunnskap om HMS er 
på plass eller den generelle fagkompetanse».

Årsrapporten sier at det også har blitt fl ere uten-
landske entreprenører som drifter hele prosjek-
tet, og dette gjelder hele landet. Det betyr at kom-
munikasjon foregår på hjemlandets språk, og 
engelsk ved kontakt med utenforstående.. Dette 
er ikke bare enkelt når alle snakker f.eks serbisk, 
polsk, litauisk, portugisisk eller andre, for RVO-
ene, ukjente språk.

RVO-ene bruker mye tid på å fi nne ut av rol-
lene på byggeplassen. Hvem er arbeidsgiver og 
byggherre, og hvem som har ansvar for lov- og 
regelverk på HMS-området. Utviklingstrekkene 
er fortsatt slik at det er færre virksomheter som 
arbeider systematisk med sitt HMS-arbeid.

Et trekk fra 2015 som også har vært aktuelt i 2016, 
er der hvor arbeidstakerne sier de jobber dugnad. 
Her har RVO-ene samarbeidet med Arbeidstil-
synet for mulige avklaringer. 

De regionale verneombudene har i 2016 stan-
set arbeid i henhold til Arbeidsmiljølovens § 6-3 
(umiddelbar fare for liv og helse) i alt 1 649 gan-
ger. Som i tidligere år er stansingen relatert til 
fallsikringsproblematikk som utgjør den største 
andelen av arbeidssituasjoner hvor AML § 6-3 
blir brukt. 

Det er mye bruk av AML § 6-3 på utenlandske 
foretak. De stansingene som RVO-ene gjør på dis-
se byggeplassene beskrives i rapporten som tid-
krevende grunnet manglende regelverkskunn-
skap hos virksomheten, og da ofte i sammenheng 
med språklige barrierer. Dette er samme tenden-
ser som også ble beskrevet i 2014 og 2015.

En generell betraktning ved bruk av AML § 6-3 
fra mange av verneombudene er at det å stanse 
arbeidet ikke er en målsetning, men en nødven-
dighet for å redde liv og helse til de arbeidstaker-
ne som er på byggeplassen. 

RVO-ene kan fortsatt oppleve egen trygghet i en-
kelte arbeidssituasjoner som truet. Det er klare 
føringer på hvordan dette skal vurderes internt, 
og det skal videreformidles til det offentlige sys-
temet eller avstå helt fra å tilnærme seg det som 
oppleves som usikkerhet for egen situasjon. RVO-
enes rapporter viser fortsatt at det er kriminelle 
virksomheter og miljøer på byggeplasser, og i 
dette bildet skal de alltid vurdere egen sikkerhet 
først og opptre med varsomhet.

Tekst: Odd Magnar Solbakken 

Årsrapporten for de regionale verneombudene i bygg og anlegg 
for 2016 viser at det har vært nærmere 7 500 besøk på bygge- og 
anleggsplasser. Over 4 100 har vært byggeplassbesøk på Felles-
forbundets område. 

Prognose fra NAV: 
Moderat bedring på 
arbeidsmarkedet

Økt boligbygging og eksport, fl ere investeringer 
i tradisjonell industri og mer aktivitet innen rei-
seliv vil bidra til å styrke sysselsettingen i 2017. 
Utviklingen vil imidlertid variere fra landsdel til 
landsdel, viser NAVs arbeidsmarkedsprognose.
Den registrerte bruttoledigheten økte gjennom 
hele 2015, men stabiliserte seg i 2016. Fram mot 
2018 venter NAV at ledigheten vil synke noe og 
at vi får en moderat oppgangskonjunktur der sys-
selsettingen vil begynne å vokse. 
Arbeidsmarkedet i Norge vil fortsatt være todelt 
gjennom 2017. Svak krone og lav rente vil være 
positivt for eksportindustrien og turistnæringen, 
og NAV forventer ytterligere økning i boliginves-
teringene som vil styrke etterspørselen innen 
bygge- og anleggsnæringen. Fortsatt synkende 
oljeinvesteringer bidrar derimot til fall innen olje-
relatert sysselsetting. 
I 2016 var antallet helt ledige i snitt på 84 000. 
NAV venter at antallet vil reduseres til gjennom-
snittlig 79 000 i år og 76 000 neste år, noe som 
tilsvarer en registrert ledighet på henholdsvis 2,9 
prosent og 2,7 prosent. Summen av helt ledige og 
personer på tiltak (bruttoledigheten) ventes å bli 
3,5 prosent i år og 3,3 prosent i 2018. 
Stadig fl ere er arbeidssøkere lenge. Sammenlik-
net med for ett år siden var det i januar 19 pro-
sent fl ere registrerte ledige som har vært arbeids-
søkere i mer enn ett år.
I fjerde kvartal 2016 var yrkesdeltakelsen 69,8 
prosent, mot 70,7 prosent ett år tidligere. Nesten 
hele reduksjonen skjedde i den yngste alders-
gruppen. I aldersgruppen 15-24 år falt sysselset-
tingen med 9 000 personer, mens arbeidsledig-
heten økte med 2 000 personer (kilde: nav.no).
Oms

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv er 
mye av hemmeligheten med det vi kaller «den 
norske modellen», mener nestleder i Fellesforbun-
det Steinar Krogstad. Han peker på at vi i Norge 
har klart å koble faste ansettelser og gode lønns- 
og arbeidsvilkår med høy produktivitet og fl eksi-
bilitet. Dette er grunnen til at vi kan konkurrere 
internasjonalt på en lang rekke områder.

I stedet for å bli med på en lavlønnskonkurranse 
vi ikke kan ”vinne”, har vi satset på fagutdan-
ning, kompetanseheving og videreutdanning, og 
bygd opp et arbeidsliv preget av demokrati og 
medbestemmelse. På den måten har vi utviklet 
selvdrevne arbeidstakere som samarbeider på 
tvers av fag- og utdanningsgrupper. Det gir nor-
ske bedrifter fl eksibilitet og omstillingsevne, og 
en evne til å fi nne de smarteste løsningene, pe-
ker Krogstad på. 

Fellesforbundet har laget en ny utgave av heftet 
«Den norske modellen». Heftet vil være et godt 
utgangspunkt for lokale debatter og konferanser. 
Her kommer vi inn på grunnlaget for den norske 
modellen  med faste ansettelser og et organisert 
arbeidsliv, ulike modeller for ledelse, kopling mel-
lom produksjon og ledelse, tips til tillitsvalgte 
mm, sier Steinar Krogstad
(Kilde: fellesforbundet.no).

Faste ansettelser gir 
et godt arbeidsliv
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Ny Fafo-rapport om 
arbeidstakere i bygge-
næringen
Fafo har kartlagt arbeidskraften i  
byggenæringen i 2008 og 2014. I løpet 
av disse årene er det rekrutteringssvikt 
blant de unge. Men takket være arbeids-
innvandring er det like fullt sysselset-
tingsvekst i næringen. Arbeidskraften 
kartlegges ut fra alder, utdanning, 
kjønn, yrke og arbeidsinnvandring.
Antall ansatte i byggenæringen har økt 
med 11 prosent fra 2008 til 2014. Antall 
ansatte i næringen fra Norge har gått 
ned fra 88 til 80 prosent, mens antall 
arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa har 
økt fra 5 til 12 prosent.
Hovedparten av sysselsettingsveksten 
mellom 2008 og 2014 kan knyttes til 
arbeidsinnvandring fra Øst-Europa. Av 
den totale veksten i perioden, utgjorde 
de norskfødte kun 8 prosent, resten av 
veksten kommer i all hovedsak fra ar-
beidsinnvandrere fra Øst-Europa som 
står for 79 prosent av sysselsettingsvek-
sten.
Rapporten er forfattet av Rolf K. Ander-
sen og Bård Jordfald på oppdrag fra 
Byggenæringens Landsforening (BNL) 
og Entreprenørforeningen - Bygg og  
Anlegg (EBA).

Flere utenlandske arbeidere mistet livet på jobb:

Bygg og anlegg topper 
ulykkesstatistikken

Arbeidstilsynet registrerte 25 dødsfall som følge 
av arbeidsulykker i det landbaserte arbeidslivet 
i 2016. Det er åtte færre enn i 2015. I Arbeidstil-
synets oversikt over arbeidsskadedødsfall siden 
1970 er dette det laveste antallet så langt. I perio-
den fra 2012-2016 er det i gjennomsnitt registrert 
37 arbeidsskadedødsfall per år. 

Fungerende direktør i Arbeidstilsynet sier at et 
gjennomgående funn er at det ofte ikke har vært 
satt inn gode nok tiltak for å ivaret sikkerheten. 
Ofte er det ikke gjort risikovurderinger, risikovur-
deringene har vært mangelfulle, eller så viser det 
seg at den som omkom ikke hadde fått god nok 
opplæring. De fleste ulykkene i arbeidslivet kun-
ne vært unngått. 

FLEST ARBEIDSSKADEDØDSFALL 
I BYGG OG ANLEGG
I 2016 mista åtte arbeidstakere livet i bygg og 
anlegg. Dette er den næringa med flest arbeids-
skadedødsfall dette året. Antallet er litt høyere 
enn i 2015 (seks døde), men omtrent på nivå med 
gjennomsnittet for perioden 2011-2015 (ni døde 
per år). Fire arbeidstakere mistet livet på jobb 
innenfor transport, og fire i landbruk, noe som er 
vesentlig færre enn i treårsperioden før.

Arbeidstilsynet er tungt inne i de mest utsatte 
bransjene med tilsyn, veiledning og samarbeid 
med sentrale aktører i bransjene. I 2017 gjør  
Arbeidstilsynet blant annet en innsats for å fore-
bygge ulykker i jordbruk og skogbruk, og innsat-
sen i bygg og anlegg videreføres, med et stort 
antall tilsyn og tett samarbeid med bransjen, 
blant annet gjennom Charter for skadefri bygge-
næring. 

Fortsatt høy risiko for utenlandske arbeidstakere
Samtidig som antall arbeidsskadedødsfall er det 
laveste på 40 år, øker andelen av utenlandske ar-
beidstakere som mister livet på jobb. Ti av de 25 
som døde på jobb i landbasert arbeidsliv i 2016 
var utenlandske arbeidstakere. Det tilsvarer 40 
prosent av alle landbaserte arbeidsskadedøds-
fall. Dette er færre i antall enn i 2015. Da omkom 
11 utenlandske arbeidstakere. Men andelen av 
det totale antall arbeidsskadedødsfall er høyere. 
Andelen var 33 prosent i 2015. I perioden 2011-
2015 hadde 22 prosent av de omkomne uten-
landsk statsborgerskap. 

Tre av de utenlandske omkomne i 2016 kom fra 
Litauen, mens de øvrige kom fra Kroatia, Polen, 
Slovakia og Sverige.

Utenlandske arbeidstakere settes ofte til de mest 
risikofylte jobbene. Risikofylte jobber, språk- 
problemer, dårlig opplæring og mangel på verne-
utstyr er en dårlig kombinasjon, og kan følgelig 
få store og alvorlige følger, både for dem selv og  
andre.

ARBEIDSSKADEDØDSFALL ETTER
ARBEIDSGIVERS NÆRING:

• Bygge- og anleggvirksomhet 8
• Jordbruk, skogbruk og fiske 4
• Transport og lagring 4
• Bergverksdrift og utvinning 3
• Forretningsmessig tjenesteyting 3
• Offentlig administrasjon og 
 forsvar, og trygdeordninger 
 underlagt off.forv. 2
• Kulturell virksomhet, 
 underholdning og fritidsaktiviterer 1

(Kilde: Arbeidstilsynet)

Tekst: Odd Magnar Solbakken 

Har oppdaget 11 kriminelle 
nettverk i byggebransjen

Byggebransjen viser seg fort-
satt å være en verstingbransje 
når det gjelder kriminalitet og 
useriøse forhold. 

I ei pressemelding fra Skatteetaten sier kooordi-
nator for a-krimsenteret i Oslo, Bjørn Marhaug, at 
det fortsatt utøves mye grov arbeidsmarkedskri-
minalitet i Oslo. 30 personer er så langt anmeldt 
som følge av de 11 nettverkene senteret har av-
dekket.

I løpet av 2016 kontrollerte a-krimsenteret i Oslo 
398 virksomheter med 1162 arbeidstakere i Oslo-
området. De fleste av disse kontrollene var retta 
mot byggebransjen.

Samarbeidet i Oslo består av Skatt øst, Arbeids-
tilsynet, politiet, kemneren, tolletaten og NAV. 
Der vi finner kriminalitet innen arbeidsmiljø eller 
skatt, er det gjerne også trygdekriminalitet, og vi 
finner igjen bakmenn og nettverk som strekker 
seg over flere bransjer, sier Marhaug i pressemel-
dinga.

Arbeidstilsynet har stanset arbeidet på 16 byg-
geplasser på grunn av fare for liv og helse, eller 
som pressmiddel grunnet manglende dokumen-
tasjon. 20 prosent av de kontrollerte arbeidsta-
kerne manglet eller hadde ugyldig HMS-kort. I 
tillegg er det flere saker der arbeidstakerne ikke 
har fått utbetalt den lønna de har krav på. NAV 
har også avdekket flere saker med mistanke om 
trygdesvindel. 

Marhaug forteller videre at a-krimsenteret opp-
lever de kriminelle som tilpasningsdyktige. Det 
handler om opplevd oppdagelsesrisiko og tilgang 
til raske penger. De er tilpasningsdyktige og flyt-

Tekst: Odd Magnar Solbakken 

ter seg til bransjer hvor det er lavere risiko for å 
bli oppdaget og tilgang til offentlige midler.

Resultater fra a-krimsamarbeidet i 
Oslo i 2016:

• Kontrollert 398 virksomheter/foretak og   
 326 byggeplasser med over 1160 arbeids-  
 takere
• Stanset arbeidet (helt eller delvis) på 
 16 byggeplasser og gitt 233 pålegg om   
 HMS-kort (manglende eller ugyldig)
• Avdekket 11 kriminelle nettverk
• Avdekket 9 saker som har medført 
 endrede stønadsforhold
• Anmeldt 30 forhold og gitt fire forelegg

I tillegg har a-krimsenteret vært en 
vesentlig bidragsyter ved avdekking 
av for lite innrapportert inntekter og 
offentlige avgifter innen bygg og an-
legg i Skatt øst:

• 231 millioner i økte inntekter
• 86 millioner i merverdiavgift (mva)
• 85 millioner i arbeidsgiveravgift
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 Fortsatt kniven på strupen   
 fra EU

I januar ble arbeidsstyrken i Hellas redusert med ytterligere 30 000 
personer. Et så dårlig tall har man ikke sett på femten år, sies det.

Samtidig avholdt EUs finansministre et møte 
med et klokkeklart budskap: Det blir ikke nye 
gjeldsforhandlinger før Hellas vedtar å skjære yt-
terligere ned. Den greske regjeringen forsøker å 
argumentere med at «overskuddet» av ytterligere 
nedskjæringer skal brukes på sosiale formål. Det 
er det ikke sikkert EU og Troikaen er helt enige i.

En av uenighetene går på arbeidsmarkedspolitik-
ken, hvor den greske regjeringen ønsker å reeta-
blere et system med kollektive avtaler. Dette sys-
temet ble demontert etter krav fra Troikaen, som 
naturlig nok ikke ønsker systemet tilbake, men 
vil ha enda mer deregulering. I mens synker Hel-
las ned i nød og fattigdom.

Mer enn en tredel av grekerne lever under fattig-
domsgrensa og det har utviklet seg en humani-

Tekst: Petter Vellesen

Også britene strir med 
asbesten

Det anslås at bare i år vil 5000 innbyggere dø for 
tidlig fordi de har vært utsatt for asbest. Døds-
tallene vil fortsatt stige noen år før de vil synke  
etterår 2020. Innen den tid vil en kvart million 
briter ha dødd som følge av det dødelige støvet. 
Britene forbød all bruk og import av asbest i 1999, 
men i likhet med det vi erfarer her til lands er 
ikke problemet borte med et forbud. Allerede på 
80-tallet hadde de fleste sluttet å arbeide direkte 
med stoffet, og mange av de som blir syke nå ble 
utsatt for asbest den gangen.

Allikevel er den asbesten som allerede ligger i 
bygninger og konstruksjoner fortsatt livsfarlig. 
Bare i 1973 ble det importert 195 000 tonn asbest 
til øylandet, og så seint som i 1997 var det fortsatt 
3000 produkter som inneholdt asbest på marke-
det. Mesteparten av denne asbesten finnes der 
fortsatt, og det er lett å bli utsatt for dette. Bare 
fagforbundet Unite, som organiserer bygningsar-

beidere, er det registrert 15 000 medlemmer som 
har vært utsatt for asbest, og dette mener man 
bare er toppen av et isfjell.

Det er dette som har fått parlamentsgrup-
pen til å anbefale at man fjerner asbesten. 
De har foreslått disse tiltakene:

• Før 2022 skal alle eiere av  utleieboliger   
 ha gjennomført en undersøkelse utført av en  
 godkjent konsulent om hvorvidt det er asbest  
 til stede, hvor det er og hvilken tilstand den  
 har

• Der hvor det finnes asbest skal den fjernes i  
 forbindelse med eventuelle oppussings eller  
 rehabiliteringsarbeider. Der hvor det ikke vil  
 finne sted slike arbeider må huseieren  
 utarbeide en plan for å fjerne asbesten inne  
 2035. På skoler og offentlige bygninger skal  
 det skje innen 2028

• Arbeidstilsynet og andre utøvende organer  
 skal utvikle et program for å sikre at alle  
 asbestholdige materialer er skikkelig merket  
 og at det fins en plan for å kvitte seg med  
 asbesten på en suikker måte

• Ved alle hussalg skal det gjennomføres  
 en asbestundersøkelse og alle asbestholdige  
 materialer skal merkes. Alle entreprenører  
 og håndverkere som jobber på huset skal  
 gjøres oppmerksom på forekomsten av  
 asbest

Storbritannia har også et økende asbestproblem, til tross for at  
asbest er forbudt der også. Den tverrpolitiske parlamentsgruppa 
for yrkessikkerhet og helse har gått ut og anbefalt et program for 
å kvitte seg med all asbesten som fortsatt finnes i landet. «Bare 
slik kan vi sikre at fremtidige generasjoner ikke trenger å gjennom- 
lide den samme dødelige epidemien fra asbestrelaterte sykdom-
mer som vi gjør i dag», heter det i en rapport fra gruppa.

ASBESTOS
KILLS

If you have been diagnosedwith an asbestos diseaseyou should contact Unite’slegal service without delayby calling 

0800 709 007
for free, specialist legal advice and support from a Unite solicitor.

ASBESTOS:
BANNED 

BUT NOT GONE.

ALL ASBESTOS CAN

CAUSE CANCER

Your Unite Representative:

www.unitetheunion.org
ES/6718-4A3/11-14

Tekst: Petter Vellesen

tær krise i landet. Det er behov for nødhjelp på 
områder som helse, utdanning, matutdeling, 
rettshjelp og en rekke andre måter. I Norge har 
personer i fagbevegelsen og sosiale organisasjo-
ner tatt initiativ til å støtte selvhjelpsorganisa-
sjonen Solidarty4all, som er en grasrotbevegelse 
som er aktiv på mange av disse feltene. Oslo Byg-
ningsarbeiderforening har støttet organisasjo-
nen med 20 000,- og Fellesforbundets landsmøte 
bevilget 50 000,-. 

Både klubber, lokale fagforeninger og enkeltper-
soner oppfordres til å støtte opp om prosjektet. 
Dere finner mer informasjon om initiativet på 
www.solidaritetmedhellas.no. 

(Kilde: www.eufagligt.dk)
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  Arbeidsgiverne   
  vil angripe 
normalarbeidsdagen
I Sverige har arbeidsgiverne lagt fram sine krav til tariffoppgjøret, 
og også i vårt naboland er det arbeidstida som står til for hogg. 
Kravene til fleksibilitet vil tydeligvis ingen ende ta, og i bransje 
etter bransje skyver man kundene og samfunnet foran seg for å 
rettferdiggjøre kravet om å uthule normalarbeidsdagen.

Det virker å være et gjennomgående krav fra 
de fleste arbeidsgiverorganisasjonene, selv om 
det arter seg annerledes fra bransje til bransje.  
Variantene går fra å legge mer og mer av ar-
beidstida tidlig om morgenen eller seint på kveld, 
mer gjennomsnittsberegning eller å korte ned 
varslingsfristen for å endre arbeidsskjemaene. I 
byggebransjen vil arbeidsgiverorganisasjonen 
Sveriges Byggindustrier vil de endre normalar-
beidsdagen slik at arbeidstda kan legges mellom 
06.00 og 18.00. I dag er det 06.45 – 16.00. Installa- 
tørene går enda lenger og vil utvide dagen til 
19.00, mens i anleggsbransjen vil de ha større ad-

Tekst: Petter Vellesen
gang til å legge normal arbeidstid til helgene og 
med lengre arbeidsdager.

Over hele Europa angripes nå arbeidstidene. 
Hensynet til fleksibilitet framstilles som årsa-
ken, og det sies ganske klart at kravet kommer 
fra kundene – som ikke vil vente på rørleggeren i 
egen arbeidstid, samfunnet – som blant annet vil 
spre rushtrafikken, og arbeidstakeren selv – som 
skal levere og hente i barnehagen. Men det er jo 
slik i Sverige også, at de fleste overenskomster 
har muligheter for slike fleksible ordninger. Det 
er bare det at slike ordninger skal kompenseres. 
Med andre ord: de koster penger. Mon tro det 
ikke er der hunden er begravet.

(Kilde: Arbetet)

Ulikhetene fortsetter 
å øke
Ulikhetene fortsetter å øke og de som 
har mest fra før karrer til seg den største 
inntektsveksten. Stadig flere unge står 
uten arbeid og havner i gruppen med lav- 
inntekt, ifølge NAVs fattigdomsrapport 
for 2016. Antall personer som lever på 
lavinntekt er høyest blant unge voksne, 
innvandrere, enslige, eneforsørgere og 
personer med korttidsytelser fra NAV. 
Samtidig er andelen eldre med lavinn-
tekt betydelig redusert de siste årene.
Norge er blant de landene i verden med 
minst forskjeller i levekår, men siden 
2011 har andelen fattige økt, når man 
benytter fattigdomsmålene til EU og 
OECD (kilde: nav.no).

Skjult rikdom
Verdiene i skatteparadisene har økt 
med 25 prosent de siste fem årene. 
5800 milliarder euro er skjult i land som 
Sveits, Luxembourg og Caymanøyene, 
der de superrike slipper å betale skatt. 
Dette er blant de banebrytende fun- 
nene økonomen Gabriel Zucman pre-
senterer i den aktuelle boka «Skjult 
rik-dom». Skatteflukten tapper stats-
kasser for milliardbeløp og truer velferds- 
tjenestene våre. Men det skviser også 
arbeidernes forhandlingsmakt.

Rekordmange nye 
byggetillatelser
I 2016 ble det gitt igangsettingstillatel-
ser til bygging av 36 200 boliger. Dette 
utgjør 16 prosent flere boliger enn i 2015. 
Ikke siden statistikken begynte å måle 
igangsettingstillatelser i 2000 har det 
vært registrert høyere tall. Akershus og 
Oslo ga igangsettingstillatelser til flest 
boliger. I Akershus ble det gitt igangset-
tingstillatelser til 5 500 boliger, mens 
Oslo topper når det gjelder antall blok-
kleiligheter, med 3 500, etterfulgt av 
Akershus med 2 900.
I 2016 ble det også gitt igangsettings-
tillatelse til bygging av 5,8 millioner 
kvadratmeter bruksareal til annet enn 
bolig. Det er en økning på 12 prosent 
sammenliknet med året før. Av dette 
utgjorde fritidsbygninger, boliggarasjer 
m.m 1,6 millioner kvadratmeter. 
(kilde: ssb.no)

Sju års fengsel for svin-
deldømt entreprenør
En leder for et byggefirma i Trysil er dømt 
til fengsel i sju år for fakturabedragerier. 
Sør-Østerdal tingrett mener det ikke er tvil 
om at mannen i 50-åra har bokført 166 fik-
tive fakturaer med en samlet sum på 36 mil-
lioner kroner fra 11 underleverandører. På 
denne måten kunne han unndra skatt og 
moms for flere millioner kroner. Dommen er 
trolig den strengeste i sitt slag her i landet. 
Mannen ble dømt til å betale 16,2 millio-
ner i erstatning til skattekontoret og rundt  
324 000 kroner til NAV. Tre menn har alle-
rede fått dom i denne saken, mens det gjen-
står en sak i retten.
(Kilde: nrk.no/ho, 24.03.2017). 

Færre anmeldt for 
trygdesvindel
Totalt er det anmeldt trygdesvindel for 233 
millioner kroner, og det er en  nedgang si-
den 2015. Nesten halvparten av beløpet 
gjelder svindel av dagpenger. Flertallet av 
de anmeldte har jobbet uten å informere 
NAV. A-ordningen som kom i 2015 krever 
at arbeidsgivere leverer inntektsopplysnin-
ger for sine ansatte hver måned. NAV har 

tilgang til denne informasjonen og har av-
dekket rundt 60 prosent  av sakene ved å 
sammenlikne disse opplysningene med in-
formasjon brukeren selv har gitt til NAV.
Arbeidsmarkedskriminalitet
Mange av de største sakene gjelder ar-
beidsmarkedskriminalitet. Et fellestrekk 
ved slike saker er at velferdsmidler utnyt-
tes for å redusere lønnskostnader, noe som 
gir virksomheten et konkurransefortrinn. 
126 personer ble anmeldt for slik kriminali-
tet for til sammen 47,8 millioner kroner. Av 
disse er 20 personer anmeldt for medvirk-
ning. I mange tilfeller har arbeidsgiver og 
arbeidstaker samarbeidet om svindelen. 
En av de største sakene gjelder svindel av 
til sammen 1,4 millioner kroner der arbeids-
giver og arbeidstaker har samarbeidet for å 
få utbetalt sykepenger, dagpenger og forel-
drepenger. (kilde: nav.no)

27 918 nye aksjeselskap 
i 2016
Det ble registrert 27 918 nye aksjeselskap 
i 2016, mens det tilsvarende tallet for 2015 
var 26 706. Dette utgjør en vekst på omtrent 
samme nivå som i fjor. Det var flere sletta 
AS i foretaksregisteret i forhold til året før. 
Det ble sletta 14 494 aksjeselskap i 2016, 
mot 13 484 året før. Ved utgangen av 2016 
var det totalt 291 082 aksjeselskap. 
Tallet på nye enkeltpersonsforetak, regis-
trert i enhetsregisteret, var 33 533 ved ut-
gangen av 2016. Tendensen med stadig 
færre norskregistrerte utenlandske foretak 
(NUF) holder fram, og tallet på NUF som blir 
sletta øker. (kilde:brønnøysundregistrene)
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Tekst og foto: Petter Vellesen

– Nå har vi ansatt 16 mann som tidligere jobba for 
oss som innleide, sier Lasse. Bygningsarbeideren 
vil gjerne høre mer om dette og tar en prat med 
ham og nestleder Thomas Broström etter møtet. 

– Firmaet har drevet med det vi vil kalle ulovlig 
innleie i årevis, ulovlig fordi innleia ikke har vært 
avtalt med tillitsvalgte og fordi den har gått langt 
ut over rammene for hvordan slik innleie kan dri-
ves. Vi vet at det var folk som hadde vært «fast» 
innleid til Con-Form i ni år. Et av leiefirmaene 

Når Lasse Helland går gjennom beretningen for klubben i Con-
Form Oslo er det ikke mye tvil om hva han er mest fornøyd med 
av aktivitetene i året som var. Klubblederen leder årsmøtet og 
legger ikke skjul på at han og klubbstyret rett og slett er stolte 
av å ha fått bedriften inn på et nytt spor når det gjelder anset-
telsespolitikk.

hadde som eksistenberettigelse kun å leie ut folk 
til vår produksjon.

– Det er heller ingen tvil om at det de innleide 
har vært utsatt for, fra sine arbeidsgivere, rett og 
slett må kalles sosial dumping, sier Thomas. – De 
gikk på en timelønn som var på nivået for minste- 
lønna for ufaglærte. Når de blir fast ansatt hos oss 
vil timelønna ligge et sted mellom 232 og 252 kro-
ner, alt etter hvilket lønntrinn de blir plassert inn 
i. Når jeg fortalte en av de innleide at han kunne 

få fast ansettelse hos oss var jeg sikker på at han 
skulle begynne å grine, sier nestlederen.

Con-Form har vokst «grassat» i det siste, og bare 
på det siste par åra har omsetningen økt med 
over 50 prosent. Dette har selvsagt ført til et stort 
bemanningsbehov. Bedriften har ansatt ganske 
mange fagarbeidere direkte, noen av dem har 
blitt rekruttert blant folk som har blitt «overflø-
dige» i andre entreprenører, men mye av mann-
skapsbehovet har blitt dekt opp ved innleie fra 
bemanningsbyråer. Nå er det 115-120 produk-
sjonsarbeidere i sving på de forskjellige prosjek-
tene.

– Det hersket nok litt av det vi vil kalle en bruk- 
og-kast-mentalitet i firmaet, sier Lasse, og det 
kunne jo ikke klubben sitte stille å se på. Derfor 
bestemte vi oss for å ta dette opp med ledelsen 
og kreve at man endret politikken på dette om-
rådet. –Når vi begynte å mase på dem, begynte 
saker og ting å skje, men det er ikke tvil om at 
initiativet kom fra «bånn». Når det er sagt er vi 
veldig fornøyd med at prossessen har vært veldig 
ryddig når den først kom i gang.

– Hvor er dere i løypa nå, spør vi. – Ja, nå ansetter 
bedriften altså 16 mann fra bemanningsbyråene 
i første omgang. De begynner 1. mars, men har 
allerede vært på oppstartsmøte på hovedkonto-
ret. De har jo vært innleid her, så de kjenner jo til 
produksjonen. Og for å skryte enda litt mer: alle 
meldte seg inn i fagforeningen! Vi kommer nok 
ganske sikkert til å ansette flere. Men med den 
veksten bedriften opplever kommer vi nok ikke 
utenom at vi må leie inn noen. – Klubben er opp-
tatt av at det må skje i henhold til regelverket, sier 
Thomas. –Vi jobber med å få på plass rutiner for 
hvordan dette skal foregå.

– Blant annet driver vi nå og skriver inn nye krite
rier for hvilke bemanningsbyråer vi kan leie inn 
fra. Vi stiller krav om at det skal være tariffavtale, 
og vi vil nok også kreve at den såkalte arbeids-
kontrakten «uten lønn mellom oppdrag» ikke kan 
brukes, sier Lasse. Thomas mener at de nok kom-
mer til å stille vel så strenge krav til de innleide 
som til egne ansatte når det gjelder HMS-kurs, 
sertifikater og språk.

– Men Con-Form tar dette alvorlig, sier de to.  
– Det arrangeres språkkurs i arbeidstida for de 
fast ansatte, og bedriften hjelper folk som vil ta 
fagbrev, også økonomisk. –Dere må ikke få inn-
trykk av at Con-Form er et rølpefirma, sier Lasse. 
– De er veldig seriøse og en god arbeidsgiver, 
men det har som sagt glippet litt med innleia.

Det er nok å ta seg til for klubbstyret. De er ennå 
ikke i land med prossessen om innleieproblemet, 
og lokale forhandlinger står jo for døra. Men Byg-
ningsarbeideren er ganske sikker på at de kom-
mer til å gjøre en god jobb.

Con-Form snur på flisa!

Klubbleder Lasse Helland og nestleder Thomas Broström er fornøyde med at Con-Form ansetter folk fast, 
men vil jobbe videre i samme spor.

– Nå har vi ansatt 
16 mann som tidligere 
jobba for oss som 
innleide, sier Lasse.

– Det er heller ingen tvil 
om at det de innleide har 
vært utsatt for, fra sine 
arbeidsgivere, rett og slett 
må kalles sosial dumping, 
sier Thomas.

– Det hersket nok litt av 
det vi vil kalle en 
bruk- og-kast-mentalitet 
i firmaet, sier Lasse.
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Reise, kost, losji og 
verftssaka
I 2009 stevnet NHO, Norsk Industri(NI) og 9 verft staten for brudd på 
EØS-avtalen for at reise, kost, losji (RKL) og 20% utetillegg i Verksteds- 
overenskomsten ble allmenngjort på norske verft. Norsk Høyesterett avvis-
te anbefalinger fra EFTA-domstolen om brudd på EU retten. I stedet for å 
følge ESA og EFTA-domstolen, hørte Norsk Høyesterett på LO. Å bake inn 
RKL og 20% tillegg inn i lønna til utleide øst-europeere ville torpedere den 
norske modellen og allmenngjøringsinstituttet. LO-advokat Håkon Angell 
mente at da ville sosial dumping bli institusjonalisert. Arbeidsgiverne på 
bygg, BNL, støtter Fellesforbundet. Det er gledelig og viktig. 

tross av Norsk Høyesteretts endelige dom. Saken 
har vært i norske domstoler, ESA og EFTA-dom-
stolen snart i 10 år. NHO har truet staten med er-
statning ved å hente hjelp fra EFTA-domstolen/
ESA. I stedet for å forsvare Norsk Høyesterett, 
har regjeringa godkjent utsettelse av ESA. Nå 
skal partene diskutere RKL i hovedoppgjøret i 
2018. Forutsetninga for «løsning» av saken er at 
Industrioverenskomstens bestemmelser fra 1907 
skal endres og at Norsk Høyesteretts avgjørelse 
oppheves. Fellesforbundet gir etter og skal for-
handle om en EØS-tilpassa RKL i 2018. Krangel 
om dette vil komme i tillegg til andre store saker 
som pensjon. Riset bak speilet er at ESA sender 
RKL til endelig dom i EFTA-domstolen dersom 
partene ikke kommer til enighet. Både direkte 
gjennom Holship-dommen, Vikarbyrådirektivets 
legitimering av Bemanningsbransjen, Verft-saka 
og indirekte gjennom Brødrene Langseth-dom-
men, viser at EØS-avtalen har forrang framfor ta-
riffavtaler, Arbeidsmiljølov og ILO konvensjoner. 
Hva sier LO kongressen i mai i år når vedtaket 
fra 2013 er brutt? Vi forutsetter at Fellesforbundet 
og Jørn Eggum forsvarer RKL+20% tillegg. NHOs 
kampanje ved hjelp av ESA virker. Nå tør ikke 
Tariffnemnda å allmenngjøre Renholdsoveren-
komsten og fordi RKL ikke er avgjort. Avgjørelsen 
om RKL kan få betydning for allmenngjøring av 
FOBen. Hva gjør Fellesforbundet om det ikke blir 
enighet i 2018?

Tekst: Boye Ullmann

I  §6 forskrift om allmenngjøring av tariffavtalen 
på byggeplasser skal reise, kost og losji betales. 
Denne paragraf er viktig å forsvare selv om den 
blir utfordret i dagens byggebransje. 

Fellesforbundets ledelse hevdet før landsmøte 
i 2015: «LOs juridisk kontor slår fast at det ikke 
finnes eksempler i norsk rettspraksis på at EØS-
avtalen undergraver norsk arbeidsliv.» 

Sysselsettingsloven ble endret i forbindelse med 
innføring av EØS i 1994. Før EØS var arbeidsut-
leie strengt regulert. Utenlandske firmaer med 
sin arbeidskraft skulle ha gjennomsnittslønn. 
Bevis på at skatt, arbeidsgiveravgift og moms 
ble betalt var forutsetning for oppdrag. De måtte 
også betale 90% tariffavgift dersom det ikke var 
tariffavtale. Fellesforbundet var med i det part-
sammensatte Arbeidsleieutvalget. Firmaene 
måtte også bevise å ha minst 50% egenproduk-
sjon for å leie ut arbeidskraft. EØS tvang Norge til 
å endre loven.

I 2000 frislapp AP/Høyre/FrP bemanningsbran-
sjen som var forbudt siden 1947. AP/Høyre/FrP 
innførte Vikarbyrådirektivet i 2013 som legiti-

merte bemanningsbransjen mot store protester 
fra en samlet fagbevegelse. 

Frislipp av bemanningsbransjen i 2000 og EUs 
Østutvidelse i 2004 med 250-300 000 arbeidsinn-
vandrere, har endret arbeidsmarkedet drama-
tisk. Bemanningsselskapene har lenge leid ut ar-
beidskraft uten å betale RKL. De endret adressen 
til firmaene der det var oppdrag. LO jublet derfor 
over Høyesteretts beslutning i 2013. Allmenn- 
gjøring av Industrioverenskomsten var reddet. 
Nå kunne LO forhindre inntak på stedet.  Høyes-
terettsdommen forhindret i siste liten Nei til EØS 
på LO kongressen i 2013.

I 2015 vedtok Arbeidsretten i «Brødrene Langs-
eth-dommen» at det var lovlig med ansettelse 
på inntaksstedet dvs at bemanningsselskapene 
skulle slippe å betale RKL+20%. Dommen stod i 
skarp motstrid til Høyesrettsdommen om beta-
ling av RKL + 20%. Det stod ikke et ord om EU/
EØS i dommen. Tidligere leder Kjell Bjørndalen i 
Fellesforbundet, medlem av Europa-bevegelsen, 
stemte for. Det skapte forbannelse i Fellesforbun-
det at Bjørndalen støttet dommen som slo beina 
under Høyesterettsdommen fra 2013. I praksis 
støtter Brødrene - Langseth-dommen EU retten 
som bygger den frie etableringsrett.  

NHO gir seg ikke og ESA har igjen åpnet sak på 

V I  I N V I T E R E R 
til felles 1. maifrokost for alle 

medlemmer av Fellesforbundets Oslo-avdelinger 
Arrangeres i Folkets Hus, Oslo, Sal A

Frokostoppstart er kl. 09.30 og varer utover formiddagen.
Underholdning ved Trond Ingebretsen og Leif Ottesen (Bjølsen Valsemølle), allsang og taler.

Arrangementet på Youngstorget begynner  kl. 11.40.
Delta lokalt dersom du ikke er i Oslo på 1.maidagen
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Frå krig til revolusjon (1):                                                                                                         
RUSSLAND 1905 – MARS 1917

Tekst: Harald Berntsen

I oktober er det hundre år sia arbeidarklassen 
greip statsmakta i Russland på revolusjonært vis 
og inspirerte arbeidarar over heile verda, ikkje 
minst her i landet, til å gjøre det same. Samtidig 
er kapitalismen i dag igjen i djup og langvarig 
krise som nok ein gong trugar med å ende i ein 
open og katastrofal stormaktskrig om herre-
dømmet i verda. Hundreårsjubileet kjem til å bli 
krydra med eit utall forvrengingar av revolusjo-
nen, ikkje minst om at den var eit statskupp ovan-
frå og ikkje ei omvelting nedanfrå. 

Oktoberrevolusjonen i 1917 hadde djupe røtter 
i ei aukande uro på landsbygda og ei veksande 
streikerørsle i industrien som blei utløyst under 
og etter nederlaget for Russland i krigen mot 
Japan 1904-05. Tsaren prøvde å demme opp for 
misnøyen med å innføre forsamlings- og ytrings-
fridom, men den liberale opposisjonen gikk vida-
re til å kreve innkalling av ei lovgivande forsam-
ling. Uroa toppa seg i «den blodige søndagen» i 
St. Petersburg i januar 1905 da politiet skaut på 
fredelege tsarvennlege demonstranter og drap 
130 av dei. 

I juni gjorde mannskapet på panserkryssaren 
Potemkin det segnomsuste mytteriet som fi lm-
skaparen Eisenstein seinare festa til fi lmlerretet. 
I juli danna bøndene sin eigen allrussiske interes-
seorganisasjon. I oktober kom streikerørsla opp 
på eit nytt nivå da arbeidarane gikk til politisk 
generalstreik mot det tsaristiske sjølvherskar-
dømmet, og byrja å danne arbeidarråd (sovjet på 
russisk). Det første og største var arbeidarrådet 
i hovudstaden St. Petersburg, der medlemmane 
representerte kvar sine fem hundre arbeidarar. 
Ved sida av å leie streikerørsla tok råda seg av 
lokale og sentrale forvaltningsoppgåver, og var 
dermed ei kime til ei ny statsmakt. Einskilte 
bonde- og soldatråd blei og danna.  

Generalstreiken tvinga tsaren til å love å innkalle 
ein valt riksrepresentasjon, ein Duma. Lovnaden 
splitta den borgarleg-liberale opposisjonen frå 
dei revolusjonære, som ikkje stola på tsaren. I åra 
som følgte, kunne regimet slå hardt ned på alle 
forsøk på oppstand. Det drap og såra tusenvis, 

mellom anna ved å sleppe reaksjonære bandar 
under namn som «Svarte hundar» laus på revolu-
sjonære, liberale og jødar.

Revolusjonære parti var forbode, og det mest 
liberale partiet, Kadettpartiet, var ikkje formelt 
anerkjent. Stemmeretten som tsaren hadde lova, 
var avgrensa på den måten at det måtte 45 ar-
beidarstemmer til for å veie opp for ein godsei-
gar, og 15 bondestemmer. Det russiske borgar-
skapet var for lite utvikla og for sterkt knytt til 
eineveldet til å samle seg om ein meir liberal 
konstitusjon. Også dei mest liberale, kadettane, 
frykta og rygga tilbake for revolusjon. Saman 
med ein høgrefl øy av mindre godseigarar og 
næringsdrivande borgarar støtta dei tsaren da 
han ved eit statskupp avgrensa stemmeretten 
ytterlegare.

Frå 1908 fi kk Russland likevel ein sterk industri-
ell vekst minst på høgd med Vest-Europa, i stål-, 
kull- og råjernpoduksjon, i tekstilfabrikasjon og i 
olje i Baku og i Nordkaukasus. Oppsvinget var 
fi nansiert av utanlandsk storkapital, og sterkt 
basert på eksport og statlege leveringskontraktar, 
ikkje på utvikling av ein heimemarknad. Minister-
rådspresident frå 1906, Stolypin, gikk ikkje langt 
nok i å innfri kravet frå bøndene om å få meir jord 
ved ekspropriasjon og utdeling av privat, statleg 
og kjerkeleg godseigedom, og lykkast ikkje i eit 
forsøk på å dyrke fram eit sjikt av privateigande 
bønder og auke produktiviteten i jordbruket.   

Alt før første verdskrig braut ut i 1914, voks uroa 
på ny i bondemassene, og det kom til sterk auke 
i talet på streikar, aller mest i St. Petersburg og 
Moskva. Arbeidarane støtta dei sosialistiske par-
tia i deira revolusjonære haldning til det tsaristis-
ke eineveldet. Dumavalet i 1912 ga bolsjevikane 
seks av dei ni plassane som var avsett til arbei-
darrepresentasjon. 

Grunnane til radikaliseringa låg truleg først og 
fremst i det som sterkast skilte Russland frå Vest-
Europa: Eit forfallent autokratisk regime som 
hindra utvikling av både eit sjølvstendig liberalt 
borgarskap og ei meir moderat reformistisk arbei-
darrørsle. Lovene la mellom anna ned forbod mot 
landsomfattande fagleg organisering. Bare gjen-
nom politisk revolusjonær kamp kunne arbeida-
rane oppnå framgang.

Utbrotet av første verdskrig sommaren 1914 førte 
til ei kortvarig oppblomstring av ein viss samlan-
de patriotisme. Den visna straks det etter kort tid 
gikk dårleg med krigen, troppane slapp opp for 
våpen og ammunisjon, og soldatane blei sendt 
våpenlause til fronten. Krigen overbelasta jern-
banen, og det kom til store forsyningsproblem i 
sivil sektor. Produksjon for krigsformål tok over 
for sivil vareproduksjon. Bøndene hamstra korn 
i påvente av betre tider eller laga vodka som var 
mest lønnsamt. Særleg i storbyane skapte svik-
ten i forsyningane mat- og råvaremangel og dyr-
tid. Dalande levestandard særleg for dei breie 
laga i byane lå til grunn for den første revolusjo-
nen i februar 1917.

Den 23. februar (i russisk tidsrekning, 8. mars i 
vestleg) blei den internasjonale kvinnedagen, 
som den gongen var uløyseleg knytt til den prole-
tariske klassekampen, markert også i Russland. 
Under leiing av kvinnelege tekstilarbeidarar de-
monstrerte 80 000 arbeidarar av begge kjønn i 
gatene i hovudstaden Petrograd (som var det nye 
russiske namnet på St. Petersburg frå krigsutbro-
tet med Tyskland i 1914). I dagene som følgte, 
heldt demonstrasjonane fram, og tsar Nikolaj II 
sette inn troppar som begynte å skyte på demon-
strantane og drap mange. Soldatane, for det mes-
te bønder, likte dårleg å fyre laus på våpenlause 
demonstrantar. 27. februar gjorde garnisonssol-
datane i Petrograd mytteri, og fi kk følge av det 
eine regimentet etter det andre. 2. mars fann tsa-
ren det best å abdisere. 

Uroa i februar var ikkje noe nytt, derimot at det 
statlege valdsapparatet ikkje lenger var lojalt 
overfor tsaren. Eineveldet blei i første omgang av-
løyst av ei såkalla provisorisk regjering som var 
basert på den liberale blokka i Dumaen og skulle 
styre til det kom saman ei grunnlovgivande for-
samling. Dermed var revolusjonen ikkje avslutta. 
Den hadde knapt begynt. 

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.

80 000 arbeidarar demonstrerte i gatene i Petrograd 8. mars 1917. 
Det var kvinnelege tekstilarbeidarar som tok leiinga.

Dette er den første av to artiklar om revo-
lusjonane i Russland i 1917. Dei er særleg 
basert på delar av to bøker, for det første 
Åsmund Egges oversiktlege framstilling av 
Russlands historie med tittelen 
FRA ALEX-ANDER II TIL BORIS JELTSIN 
(Universitetsforlaget 1993) og første bind 
av englendaren E. H. Carr’s klassiske histo-
rie om Sovjet-Russland, THE BOLSHEVIK 
REVOLUTION 1917 - 1923 (Penguin Books, 
London 1966 og 1969).       
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Mye er skjedd på de ti årene som er gått siden 
BI-professor Torger Reve på en Bygg Reis Deg 
konferanse, kalte byggenæringa for Norges stør-
ste ikkenæring. I dag er byggenæringa på den 
politiske dagsorden med fl ere innfallsvinkler. 
Samarbeidsprogrammet Bygg21 mellom nærin-
gas ledende miljøer og Kommunal og Moderni-
seringsdepartementet har oppnådd oppslutning 
om strategi og mål i et bredt spekter fra pro-
duktivitetsutvikling, grønt skifte, utnytting av 
datateknologien og ikke minst mot arbeidslivs-
kriminalitet og for mer og bedre fagutdanning. 
Byggenæringens Landsforening (BNL) har tatt 
standpunkt for faste ansettelser og fagutdan-
ning. Gjennom blant annet rapporten Enkelt å 
være seriøs ble det skapt en bred enhet blant byg-
genæringas mange aktører om tiltak mot useriø-
sitet og for kompetansekrav i alle ledd. Arbeidet 
med HMS-charteret og HMS-konferansene parte-
ne arrangerer i felleskap hvert år, har utviklet nye 
tiltak og rutiner for å hindre ulykker på dagens 
uoversiktlige byggeplasser. Under varierende 
politisk press jobber offentlige innkjøpere i stat-
lige og kommunale virksomheter med å utvikle 
og følge opp kontraktsformuleringer og klausuler 
som kan være med å dra byggenæringa rett vei. 
Fagbevegelsen, fra berørte forbund til lokale av-
delinger og klubbene i de største byggbedriftene 
er involverte og engasjerte som en naturlig del 
av arbeidet for å bedre medlemmenes lønns- og 
arbeidsforhold. Byggebransjen er langt fra frisk-
meldt, men roret er lagt om. Nå gjelder det å holde 
oppe styrefarta.

Opp i alt dette spennende som skjer i bygge-
næringa kommer Jonas Bals med en bok om sine 
opplevelser og tanker fra årene som organisa-
sjonsarbeider i Oslo Bygningsarbeiderforening, 
som rådgiver i Fellesforbundet og de siste par 
årene som rådgiver for statsministerkandidaten 
til Arbeiderpartiet. Gjennomgangstemaet er ar-
beidslivskriminalitet og sosial dumping, og for 
styrking av yrkesfagene. Temaet er ikke systema-
tisk behandlet. Her er side opp og side ned med 
egne erfaringer om hvor dårlig polakker og andre 
fra Øst-Europa er blitt behandlet og om hvorfor 
Oslo-ungdommen skyr byggfagene, ispedd noen 
kommentarer fra forskere og internasjonale kon-
takter. Alt er sirlig dokumentert med henvisnin-
ger til bøker og media. Til nærmere vi kommer 
nåtid, til mer blir innholdet et forsvar for Arbei-
derpartiets fortreffelighet i fortid og i framtid, 
dvs. når arbeidsgiveren til Bals forhåpentligvis 
skal danne regjering etter valget til høsten. 

Jeg oppfatter at prosjektet med boka er å forbe-
rede valgkampen med bakgrunnsinformasjon og 
argumenter for forslagene under kapitlet Hva må 
gjøres?. Det er greit å bli påminna om tapte og 
vunne slag i kampen mot sosial dumping i tida 
etter legaliseringa av bemanningsbransjen i 
2000 og østutvidelsen av EU/EØS i 2004. Men 
når Bals skriver om nåtid og framover, virker det 
som om han ikke er helt oppdatert. Holdnings-
endringa og arbeidet jeg referer til innlednings-
vis, er knapt til stede. Er byggenæringa fortsatt 
en ikkenæring på Stortinget - bortsett fra elendig-
hetsbeskrivelsene og tiltakspakkene da? Det må 
byggenæringas mange seriøse aktører og orga-
nisasjoner i så fall gjøre noe med for å unngå ny 
politisk snublefot utpå høsten. 

Det er lenge siden lokale håndverksbedrifter og 
entreprenørbedrifter dominerte byggebransjen. 
Flertallet av byggfagmedlemmene i Fellesforbun-
det er i bedrifter som er tilknyttet konsern eller 
kjeder. Det er ikke vedtakene på møter i lokale en-
treprenør- eller håndverksforeninger som legger 
premissene lengre. Makta befi nner seg i styre-
rommene til nasjonale og internasjonale selskap. 
Aktivitet og avtaler som styrker organisering, 
forhandlingsrett og innfl ytelse inn mot konsern/
kjeder er blitt en nødvendig forutsetning for økt 
fagorganisering også i byggfagene.

Tariffavtalene for byggfagene har gjennomgått 
store endringer for å tilpasse seg disse endringe-
ne. Fra sammenslåinga til Fellesoverenskomsten 
for byggfag i 1992 via endringene av lønnsyste-
mene med åpning for fastlønnssystemer og lokal 
forhandlingsrett i 1995 og 2012 og nye arbeids-
tidsbestemmelser i 2014, går det en rød tråd i 
forhold til de strukturelle endringene. Det måtte 
to streiker til for å få på plass reguleringsbestem-
melser av minstelønnene slik at de allmenngjorte 
satsene holder tritt med lønnsutviklinga. Innleie 
fra bemanningsbedrifter ble mer eller mindre 
legalisert i 2000, men det skulle gå12 år før vi fi kk 
på plass tariffbestemmelser som gir innleide lik 
lønn og partsforhold til «den andre arbeidsgive-
ren», innleier. Da hadde alskens elendig praksis 
bitt seg fast på byggeplassene. Tariffpolitikken 
må være mer på offensiven. Det hjelper ikke bare 
å rope fagorganisering, fagorganisering, fagorga-
nisering! 

I kapitlet Det enøyde kunnskapssamfunnet blir 
det meste feil. Innledningsvis presenteres histo-
ria om fagorganiseringa av tjenestepiker i Dan-
mark for hundre år siden og hvordan de brukte 
yrkesutdanning i kampen for bedre kår. Lengre 
unna byggfagene går det vel ikke an å komme. 
Vår historiske inngang er som kjent laugene der 
fag- og mesterutdanning siden middelalderen 
var forutsetning for yrkesutøvelse i byene. Utfor-
dringa vår er at disse kompetansekravene er av-

NY BOK: 
Landet bygges nå

viklet. Under «fri fl yt kapitalismen» kan alle drive 
bedrift og utføre byggearbeid. Den dagsaktuelle 
debatten handler om å styrke kompetansekrave-
ne og fl ytte de fra kun på prosjekterings- og leder-
nivå, til utøvere i alle ledd, for eksempel krav om 
minst 50 % eller mer fagarbeidere og/eller at alle 
arbeidslag skal være ledet av fagarbeider. Dette 
er politikk med langt større positivt potensial 
enn generell hyllest av håndverkeren og forslaget 
om å gjeninnføre kommunale byggkontrollører.

Jonas Bals har påtatt seg oppgaven med å over-
bevise fagorganiserte om at EØS er, om ikke bra, 
så i alle fall til å leve med. Hovedargumentet er 
at stengte grenser med behovsprøvd arbeids-
innvandring bare vil skape nye problemer og 
uforutsigbarhet for våre utenlandske arbeids-
kamerater. Her følger jeg Bals sin argumenta-
sjon langt på vei. Byggevirksomheten i Norge 
har økt år for år i over 20 år med en liten dupp 
rundt krisa i 2008.  Men norsk ungdom ble ledet 
inn til andre bransjer og lengre studier. Den store 
arbeidsinnvandringa har ikke skapt arbeids-
ledighet, men fylt behov. Det er fl ott at Norge har 
så stor aktivitet at vi kan tilby arbeid til noen av 
de alt for mange arbeidsledige i EU. Problemet er 
hvordan arbeidsinnvandrerne ble møtt. Legali-
seringa av bemanningsbransjen kombinert med 
en markedsliberal lavlønnskonkurranse, som en 
tidligere konsernsjef i NCC skal ha oppsummert 
som «vi skal støvsuge verden etter de billigste 
materialene og de billigste arbeiderne», har gitt 
det groteske arbeidslivet som er fyldig dokumen-
tert i boka. 

Bals skal slippe å stå til ansvar for sitt partis syn-
der før han ble medlem og rådgiver, men fakta er 
at Stoltenberg-regjeringene nektet å bruke pen-
ger på opplæring i språk og yrkesfaglig oppda-
tering av arbeidsinnvandrerne. Det ble for dyrt. 
Og litt fl eksibilitet og lavlønnskonkurranse var 
jo bra for å hindre press på fastlandsøkonomien. 
Det var og er mange, også sosialdemokrater, som 
ikke ser noe alternativ til den markedsliberale 
lavlønnspolitikken som er institusjonalisert og 
lov-/direktivpålagt i EU/EØS. Bals sin utfordring 
er å få partiet sitt med på å ta prinsipiell avstand 
fra denne politikken og beskrive troverdige 
alternativ «innafor handlingsrommet» til arbeids-
livspolitikken til EU. Det skal mere til enn kosme-
tiske endringer av ut- og innleie bestemmelsene, 
begrensninger i underentreprenørkjeder, økt fra-
drag for fagforeningskontingent, lærlingklausuler 
og mer utstyr til fagutdanningene.

Bals skal ha all ære for å ha skrevet en debattbok 
om byggebransjen. Jeg anbefaler alle å lese den. 
Men jeg tror ikke den kommer til å sette dags-
orden verken for utviklinga av byggenæringa, 
fagutdanninga eller EØS-debatten i fagbevegel-
sen. Til det er innholdet for langt unna utviklings-
fronten.

Halvor Langseth

Tømrer og tidligere forbundssekretær 
i Fellesforbundet

Jonas Bals: 
Hvem skal bygge landet?
Cappelen Damm 2017

Er byggenæringa fortsatt 
en ikkenæring på Stortinget 
- bortsett fra elendighetsbes-
krivelsene og tiltakspakkene 
da?

(Jonas Bals sitter i redaksjonen for Bygnings-
arbeideren. Vi har derfor fått Halvor Langseth 
til å anmelde boka.)
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TORA MED HAMMEREN 

 Hammeren din
slenger så fint i bøylen
du henter den opp like

lett som en revolver
når du trenger den

jeg sitter øverst på stigen 
oppunder takmønet 
ubevæpna forelska

haka mi har ramla ned

har du aldri hørt kvinnelige snekkere
spør de smale hoftene dine  
eplekjekt på vei over tunet

det er bare kvinner som kan slå opp
slik hoppa slår opp bakbeina 

for å avvise hingstens blodfylte stang
jeg klatrer ned fra stigen igjen

 
alltid vanskeligere å gå ned enn opp
prøver å glemme denne kroppen din

som bærer begge kjønn
like lett som en hammer

eller som kattespor i nysnøen

      
Nils Amund Raknerud 2017


