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Montører i Kaba Møllerundal Trondheim streiker for tariffavtale. 
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Her fra en fanemarkering utenfor Kabas hovedkontor i Drammen 



BYGNINGSARBEIDEREN 3-2016  2
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.

Redaksjonen: Petter Vellesen, 
Ken Gordon Solfjeld, Joachim Espe, 
Helge Breistein, Vidar Bratberg, 
Egil Mongstad, Jonas Bals og 
Odd Magnar Solbakken.
Layout: Gjerholm Design AS
Trykk: Nr1 Trykk as

Forsidebilde: Fellesforbundet
Hjemmeside: www.bygningsarbeider.no

Fellesforbundet Avdeling 1 Oslo 
Akershus
Youngsgaten 11, 0181 Oslo
Telefon: 23 06 18 90, Telefaks: 23 06 18 91
E-post: avd001@fellesforbundet.org
hjemmeside: 
www.fellesforbundet.no/avd001
Kontortid: 08.00-15.30, sommertid 
kl. 08.00-15.00
Leder: Magne Glimdal 

Fellesforbundet avdeling 601 
Tømrer og Byggfagforeningen
Grønland 12, 0188 Oslo
Telefon: 22 99 28 70, Telefaks: 22 99 28 71
E-post: post@byggfag.org
http://www.byggfag.org
Kontortid: M-T: 0800-1530, F: til 1330
Leder: Ken Solfjeld

Fellesforbundet avd 603 
Oslo Bygningsarbeiderforening
Møllergata 24, 0179 Oslo
Telefon: 22994740, Fax: 22202021
e-post: avd603@fellesforbundet.org
Hjemmeside: www.bygningsarbeider.no
Kontortid: Mandag-torsdag 8.00-16.00 
Fredag 8.00-13.30. Sommertid: 15. mai til 
15. september, kontoret stenger 
kl 15.00 hver dag.
Leder: Petter Vellesen

Fellesforbundet Rørleggernes 
Fagforening Avd 605
Møllergata 24, 0179 Oslo
Tlf. 23 35 30 20, Fax 23 35 30 21
Mail – post@rfag.no
Kontortid: Mandag til fredag 0800 til 1530
Leder: Joachim Espe

Fellesforbundet avdeling 614 
Byggfag Drammen-Bærum
Folkets Hus, Øvre Torggate 9, 
3017 Drammen
Telefon: 90 71 11 00
E-post: post@byggfag.no
Kontortid: 0800-1530 
(Sommertid 0800-1500)
Leder: Helge Breistein

KONTAKTINFORMASJON:

Sterkere sammen !

Byggebransjen i Oslo og Akershus er i en dra-
matisk situasjon. Organisasjonsgraden har vært 
synkende i lang tid og varsellampene blinker. 
Arbeidsmarkedet for byggfaga er i en særstilling 
i Oslo og Akershus, samtidig veit vi at faller det 
i Oslo så følger resten av landet med. Løsarbei-
dersystemet har etablert seg gjennom innleie og  
underentreprenører som opererer med vilkår 
langt under tariffavtalen. Undergraving av ar-
beidstid, overtidsbetaling, helligdagsgodtgjø-
relse, mm er vanlig. Det mest alvorlig er allikevel 
praktiseringen av «ikke lønn mellom oppdrag». 
Denne omgåelsen av fast ansettelse betyr at selve 
stillingsvernet er fjernet, og med det også resten 
av de grunnleggende rettighetene i arbeidslivet. 
Uten garanti om arbeid og lønn er det vanskelig å 
organisere våre nye arbeidskamerater. 

I denne situasjonen må vi gjøre tre ting sam-
tidig. 
1) Vi må styrke organisasjonsarbeidet vårt. Rør-
leggernes fagforening har hatt en organiserings-
kampanje, der vi fokuserte på å komme oss ut på 
flest mulig byggeplasser og hilse på flest mulig 
rørleggere. Vi ønsker selvfølgelig å rekruttere 
flest mulig medlemmer, men å verve et medlem 
er bare starten på å organisere medlemmet inn i 
en klubb, og gjøre klubben i stand til å sloss for 
sine interesser. Fagforeningenes hovedoppgave 
må være å gjøre klubbene og de bedriftstillits-
valgte så godt rusta som mulig. Det er gledelig at 
alle byggforeningene i Oslo, sammen med elek-
trikerne og heismontørene, nå jobber sammen i 
Byggpatruljen med oppsøkende virksomhet for å 
organisere bygningsarbeidere og avsløre sosial 
dumping. 

Fellesforbundet og BNL er enige 
om at neste års bygningsferie skal 
avvikles fra og med mandag 10. juli 
til og med fredag 28. juli, det vil si 
i ukene 28, 29 og 30. Ferieplasserin-
gen er en anbefaling fra organisasjo-
nene. Hvis man i bedriften ønsker en 
annen plassering av sommerferien 
ut fra lokal eller arbeidsmessige 
forhold, bør det skje ved at BNLs 
medlemmer som er bundet av 
Fellesoverenskomst for byggfag 
samordner ferieavviklingen i samar-
beid med de lokale foreninger.
Partene anbefaler at ferien, 21 virke-
dager og 4 avtalefestede feriedager, 
samlet 25 feriedager (basert på 5 
dagers arbeidsuke) plasseres på 
følgende måte:

• Påsken 2017 (3 feriedager). 
 Mandag, tirsdag og onsdag 
 i påskeuken

• Fredag 26. mai 2017 (1 feriedag)

• Sommerferien 2017 (hovedferie  
 - 3 uker, 15 feriedager). 
 Anbefales lagt til tiden fra og  
 med mandag 10. juli til og med  
 fredag 28. juli (uke 29, 29 og  
 30).

• Øvrige feriedager (6 feriedager).  
 Avtales lokalt

Bygningsferien 
2017 fastsatt

2) Vi må jobbe for politiske vedtak som drar i 
samme retning som våre mål om: faste anset-
telser med fast lønn, fagopplæring og lærlin-
ger, tarifflønn og like betingelser for likt arbeid.  
Etter østutvidelsen av EU og det indre markedet 
i 2004, har vi opplevd en dramatisk endring av 
rammevilkårene for fagforeningsarbeid og faglig 
kamp. Derfor kan vi ikke kun gjøre «mer av det 
samme». Byggforeningene i Oslo har vært på- 
drivere for å få på plass en «Oslo-modell» som  
regulerer offentlig anskaffelser. Skal vi klare å  
endre byggebransjen så må det offentlige gå  
foran som byggherre og stille krav til nettopp  
faste ansatte fagarbeidere og bedrifter med lær-
linger, og ikke minst rutiner for hvordan dette 
skal følges opp ute i etatene. Vi skal følge ek-
stremt godt med på hvordan innføringen og etter-
levelsen av «Oslo-modellen» går! 

3) Det er masse organisasjonsarbeid og faglig-
politisk arbeid vi kan gjøre innenfor dagens 
rammevilkår. Men det er et stort problem for fag- 
bevegelsen at disse rammevilkårene for hva som 
er «lovlig og ulovlig» stadig endres. EØS-avtalen 
er en såkalt «dynamisk avtale» og kommer stadig 
med nye direktiv og tolkninger av praktisering 
av tidligere direktiv. Dette har ført til at norske 
tariffavtaler dras inn for retten og tolkes opp mot 
EU-rett. Dette har blant annet skjedd med be-
stemmelsene om reise, kost og losji og utenbys-
tillegget som har vært tariffesta siden 1907, og 
det har skjedd med havnearbeidernes fortrinns-
rett gjennom ILO-konvensjon 137. Vi må fortsette 
diskusjonen om hvordan vi skal møte de stadig 
trangere rammevilkårene for faglig kamp. NHO 
bruker ESA (EUs overvåkingsorgan) som en anke- 
instans for sine angrep på faglig rettigheter. Rør-
leggernes fagforening ønsker å si opp EØS-avta-
len, andre er uenig. Men vi må ta debatten!

I starten av november hadde Oslo Bygningsarbei-
derforening, Tømrer og byggfagforeninga og Rør-
leggernes fagforening, en felles styrekonferanse. 
Her diskuterte vi hvordan byggforeningene best 
mulig kan drive fagforeningsarbeid i denne situa-
sjonen. Vi jobber på de samme byggeplassene 
og vi har de samme arbeidsoppgavene, og ser de 
samme problemene. Et tettere samarbeid var den 

Av Joachim Espe, 
leder Fellesforbundet 
avd 605 Rørleggernes 
Fagforening

entydige konklusjonen fra konferanse. Bygge- 
bransjen i Oslo er tjent med et samla fagfore-
ningsmiljø med fokus på oppsøkende virksom-
het, bygging av lokale tillitsvalgte og klubber, og 
som løfter kampen mot sosial dumping høyt på 
dagsorden i Fellesforbundet!
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Fra Fredrikstad og ansatt hos Gyproc som pros-
sessoperatør i gipsplateproduksjon og tidligere 
ungdomsleder i avd. 002 Fredrikstad.

Den 19. september tiltredde jeg i vervet som re-
gional ungdomssekretær for fellesforbundet.

Oppgavene mine er å mobilisere til økt ungdoms-
aktivitet i forbundet og bistå de forskjellige avde-
linger med å komme i gang med besøk på videre-
gående skoler, hos lærlingene i våre fag og å øke 
engasjementet til ungdomsrepresentantene.

De unge som kommer ut fra skolene i dag er lite 
kjent med egne rettigheter på arbeidsplassen og 
arbeidet forbundene gjør for å bedre arbeidsda-
gene våre. Det gjør at unge i dag er veldig utsatt 
for utnytting og dårlig behandling når de kom-
mer ut i arbeidslivet. Derfor mener jeg engasje-
ring av ungdom er svært viktig og håper på godt 
samarbeid med tillitsvalgte rundt i fylkene. An-
svarsområdet mitt er Oslo, Østfold og Akershus. 

Det er et veldig interessant verv jeg har fått og 
føler meg heldig som fikk tilliten.

Ny ungdoms-
sekretær

Fortsatt allmenngjøring for 
byggfag gjeldende fra 28.10.2016

De som får søknaden godkjent får en dokumen-
tasjon på at kvalifikasjonene tilsvarer et norsk 
fag- eller svennebrev. Med dette starter man med 
å tette det som i mange år har vært et gapende 
hull i det norske godkjenningssystemet for uten-
landsk utdanning.

Hvilke land og yrker som er først ute er bestemt 
av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdan-
ningen) i samråd med Kunnskapsdepartementet. 
Polen framstår som et naturlig valg, da polak-
ker er den absolutt største innvandrergruppen i  
Norge. Svært mange av polakkene er dessuten 
fagarbeidere. Tyskere inngår også som en av de 
ti største innvadrergruppene i Norge, men dette 
er ikke den viktigste grunnen til at landet  er 

valgt ut. Ifølge NOKU er det en svært kompleks 
og utfordrende struktur for fag- og yrkesopplæ-
ring i Tyskland. Derfor kan dette systemet være 
en god måte å teste den norske modellen på.

I oppstartsfasen vil søknadene bli behandlet  
individuelt og det er beregnet en saksbehand-
lingstid på 2-3 måneder fra komplett søknad er 
levert til søkeren eventuelt står med et juridisk 
bindende vedtak i hånden.

NOKUT håper å ha de første godkjenningene  
klare innen årsskiftet. Gradvis vil flere land og 
fagområder fases inn. Det er planlagt at ordnin-
gen skal utvides neste år, men det er ikke be-
stemt på hvilken måte.

Snart kan utenlandske fagbrev bli godkjent 
I oktober får fagarbeidere fra 
Tyskland og Polen anledning 
til å søke om å få utdanningen 
sin godkjent i Norge. I første om-
gang gjelder det rørlegger-, tøm-
rer,- betongarbeider,- frisør,- og 
kjøttskjærerfaget. 

Tekst: Odd Magnar Solbakken

Tariffnemnda mottok til behandling LOs begjæ-
ring av 24. mai 2016 om fortsatt allmenngjøring 
av Fellesoverenskomst  for byggfag (FOB). Nemn-
da hadde begjæringen til behandling i møte  
17. juni og besluttet å sende saken på høring. I 
møte 23. september 2016 fattet nemnda vedtak 
om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for 
byggeplasser i Norge og forskriften trådte i kraft 
umiddelbart. Og da skulle man tro at den gjaldt 
fra 23.09.2016. Men så enkelt er det visst ikke. 

Vedtaket ble første kunngjort på Lovdata den 
28.10.16. Og da er dette datoen forskriften 
gjelder fra. 

Det er ikke alt som er like lett å forstå.

De nye satsene er:
a) For faglærte med norsk fag/svennebrev: 
 kr 193,60
b) For ufaglærte uten bransjeerfaring: kr 174,00
c) For ufaglærte med minst ett års bransje-
 erfaring: kr 181,50

Ogólne zastosowanie umowy 
taryfowej

Zarząd otrzymał od rozpatrzenia petycję LO z dnia 
24 maja 2016 dotyczącą Fellesoverenskomst w  
budownictwie – FOB. Trybunał miał do rozstrzy-
gnięcia petycję na spotkaniu w dniu 17 czerwca i 
postanowił wysłać sprawę do konsultacji. Na spo-
tkaniu 23/09/2016 trybunał podjął decyzję dotyczą-
cą ogólnego stosowania układu zbiorowego - płac 
i przepisów - w budownictwie/ na placach budowy 
w Norwegii. Przepisy weszły w życie Niektórzy mo-
gliby pomyśleć że obowiązują od 23/09/2016, ale to 
nie jest takie prosteTa decyzja działa w firmach bez 
układu zbiorowego od 28/10/2016. To wszystko nie 

jest łatwe do zrozumienia. Nowe stawki:

a) Wykwalifikowani pracownicy z fag/svenne- 
 brev: 193,60 NOK 
b)  niewykwalikowani pracownicy bez wcze
 niejszego doświadczenia w branży: 174,00 NOK
c)  niewykwalifikowani pracownicy z co 
 najmniej rokiem doświadczenia w branży:   
 181,50 NOK
d)  dla pracowników w wieku poniżej 18 lat:   
 116,70 NOK

 Norminis aktas dėl minimalaus 
 darbo užmokesėio nustatymo pratė
 simo statybė šakoje taikomas nuo   
 2016 m. spalio 28 d.
2016 m. gegužės 24 d. remiantis kolektyvinės sutar-
ties darbo užmokesčio pakeitimais statybų šakoje 
Norvegijos profesinių sąjungų konfederacija LO 
padavė peticiją dėl minimalaus darbo užmokesčio 
nustatymo pratęsimo į Komitetą prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos dėl darbo užmokesčio 
įkainių nustatymo.

Š. m. birželio 17 d. aukščiau minėtas komitetas svars-
tė posėdyje paduotą peticiją ir nustatė paskelbti  
tolesnį bylos svarstymą ir nagrinėjimą. 

Posėdyje 2016 m. rugsėjo 23 d. buvo nustatyta pra-
tęsti minimalaus darbo užmokesčio nustatymą re-
miantis kolektyvinės sutarties darbo užmokesčio 

pakeitimais, bei kad tai įsigalioja nedelsiant. Ir tada 
galima būtų galvoti, kad tai taikoma nuo 2016 m. rug-
sėjo 23 d. Tačiau ne viskas taip paprasta. Šis norminis 
aktas buvo oficialiai paskelbtas Norvegijoje per Lov-
datą 2016 m. spalio 28 d. Tai reiškia, kad pakeitimas 
įsigalioja būtent nuo šios dienos. 

Nauji minimalaus darbo užmokesčio įkainiai :
a) Kvalifikuoti darbuotojai, turintys norvegišką   
 kvalifikacijos pažymėjimą: 193,60 kronų
b) Nekvalifikuoti darbuotojai, neturintys jokios   
 darbo patirties statybose: 174,00 kronų
c) Nekvalifikuoti darbuotojai, turintys mažiausiai   
 vienų metų darbo patirtį statybose: 181,50 kronų
d) Jaunesni nei 18 metų darbuotojai: 116,70 kronų

Landsmøtet 2015 vedtok at det 
skal frikjøpes egne regionale 
ungdomssekretærer i Felles-
forbundet. Ungdomssekretæren 
blir valgt, og skal ha tillitsverv 
i klubb eller avdeling. ADK Øst 
valgte Ellinor Linnea Spro, og 
vil lar henne fortelle litt om seg 
selv:
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Tekst og foto: Joachim Espe

Byggebransjen er en bransje som har opplevd 
store endringer det siste tiåret. Fri flyt av kapital, 
tjenester og arbeidskraft har skapt et arbeids-
givernes marked der arbeidsfolk er tvunget til å 
underby hverandre og etablerte firmaer må vike 
for bemanningsbyråer. Midlertidige ansettelser, 
språkbarrierer og kontrakter uten lønn mellom 
oppdrag, har ført til synkende organisasjonsgrad. 
Samtidig bygges de yrkesfaglige linjene systema-
tisk ned i norsk skole, noe som vil gjøre oss enda 
mer avhengig av den importerte arbeidskrafta i 
framtida. Mange av dem som jobber ute på byg-
geplassene føler ikke bare på usikkerhet for lønns 
og arbeidsvilkår - de frykter at selve yrket deres 
er trua.

Skal vi snu denne skuta, og gjenreise den norske 
modellen med faste ansettelser og kollektive av-
taler, har vi dårlig tid. Men hvordan bør fagbeve-
gelsens svare på angrepene vi opplever? Hvordan 
kan vi hindre at folk bare gir opp? Hva innebærer 
det egentlig å vise handlekraft i situasjonen vi 
befinner oss i? I Rørleggernes Fagforening har vi 
starta arbeidet med en organiseringskampanje.

Ut og trykke folk i handa
Fagforeninga må være tilstede der medlemmene 
og potensielle medlemmer er. For oss er det på 
byggeplassene. Det er der vi lærer hva som fak-
tisk foregår. Hvilke firmaer leier inn hvem? Hva 
slags lønn får de? Hva er arbeidstida på bygget? 

I høst har Rørleggernes fagforening kjørt en organiserings- 
kampanje. Å verve medlemmer er bare halve jobben, vi må også 
sette de i stand til å sloss for sine rettigheter ute i bedriftene. 
Skal vi få engasjerte medlemmer og aktive klubber, må vi finne ut 
hvor skoen trykker og hjelpe medlemmene og klubben til å løse 
sakene. Dette krever oppsøkende arbeid, skolering og oppfølging! 

Hva slags kontrakt har voksenlærlingene? Vi kan 
ikke sitte og vente på at denne informasjonen 
skal komme inn på fagforeningskontoret. Alle rør-
leggere på byggeplasser i Oslo-området skal ha 
møtt fagforeninga på den ene eller andre måten. 
Alle som jobber som rørlegger skal få muligheten 
til å organisere seg og delta i fellesskapet. Det 
krever en fagforening som er åpen, tilgjengelig 
og som driver aktivt oppsøkende arbeid. 

Nye tider, nye virkemidler
Å få folk til å organisere seg i en fagforening, og 
i hvert fall få nok medlemmer til å tegne tariff-
avtale, tar tid. Vi er avhengig av å vinne tillit. Vi 
må vise at vi er der og at vi følger opp, også etter 
medlemskapet er tegna. Å bygge opp en klubb 
i en ny bedrift betyr gjerne jevnlige byggeplass-
besøk over lang tid. Dette kan være vanskelig 
nok med fast ansatte som kan språket og har en 
trygg jobb. Det er enda vanskeligere for de som ri-
sikerer å miste oppdrag på dagen, og dermed stå 
på bar bakke. For å kunne gi også våre utenland-
ske arbeidskamerater et sterkere vern og en kon-
kret grunn til å organisere seg, har Rørleggernes 
Fagforening i høst starta språkkurs. Fra januar 
starter første kull som får fagkurs som skal lede 
fram til en skriftlige eksamen som gir mulighet 
til å ta praktisk svenneprøve og dermed norsk 
svennebrev. Dette kvalifiserer de utenlandske 
arbeiderne og styrker deres posisjon i det norske 
arbeidsmarkedet.

Organisering, ikke verving
Fagorganisering handler om å sette folk i stand 
til å endre egen hverdag, ikke å skaffe kunder til 

et servicekontor. Derfor er det viktig at vi er be-
visst på at vi ikke bare skal levere masse navn 
på blokka, vi skal organisere folk. Vi skal tilby en 
mulighet til å jobbe sammen med kolleger med 
samme interesser og vi skal skape en arena for 
arbeidslivspolitisk arbeid. Derfor jobber vi mål-
retta for å bygge klubber i bedriftene som etter 
hvert kan stå på egne bein.

I rekrutteringsmateriellet vårt er det de klubb-
tillitsvalgte som forteller hvorfor de er organi-
sert i fagforeninga. Klubbene er fagforeninga 
sine viktigste organisasjonsledd. Det er de som 
forvalter lov- og avtaleverket vårt, og det er de 
som forhandler med arbeidsgiverne. Når vi skal 
organisere nye arbeidskamerater, er de klubb- 
tillitsvalgte de beste og mest troverdige repre-
sentantene fagforeninga har. Men skal vi gjøre  
alvor av at klubba er viktigst, så må fagforenin-
gene prioritere å bygge klubbene. Dette krever 
besøk, skolering, erfaringsutveksling med andre 
klubbtillitsvalgte.  

I kampanja vår vektlegger vi akkord som lønns-
system. For oss bygningsarbeidere er akkord-
systemet et system som fremmer faglighet, selv-
stendige håndverkere og makt til arbeidslaget. 
Akkordsystemet er alt det et løsarbeiderregime 
ikke er. Gjennom akkord fremmer vi rasjonell 
drift, høy produktivitet, faglig stolthet, beslut-
ningsmyndighet ute på byggeplassen og rett-
ferdig lønn. Dette står i kontrast til løsarbeidere 
på bemanningskontrakter, «pekeledelse», dårlig 
prosjektering, forsinkelser, uforutsette utgifter og  
sosial dumping. Vårt mål er å sette flere rørlegge-
re i stand til å bruke akkordsystemet og måle job-
bene sine for å oppnå en rettferdig og god lønn.

To tanker på én gang
I Rørleggernes Fagforening har vi to tanker i ho-
det samtidig. Vi ser at selv om vi klarer å styrke 
oss organisatorisk, gå imot tyngdeloven og 
vokse i medlemstall, så stopper vi ikke automa-
tisk framveksten av løsarbeidersamfunnet vi er 
vitne til. Det krever politisk vilje til å gjøre noe 
med rammevilkårene i bransjen. Politikerne som 
åpna for bemanningsbransjens lovfesta rett til å 
overta arbeidsformidling, må erkjenne de katas-
trofale konsekvensene det har hatt og gjeninn-
føre offentlig arbeidsformidling. Det nytter ikke 
lenger å si at verktøykassa er full, for den innehol-
der ikke det verktøyet vi trenger. Norsk arbeidsliv 
er bygd rundt faste ansettelser. I dag er dette satt 
til side. Skal vi gjenreise den norske modellen i 
byggebransjen er det ikke nok at fagforeningene 
vokser, vi må sette medlemmene i stand til å ar-
beide politisk for det arbeidslivet vi ønsker oss. 

Neste kampanje sammen
I november hadde Oslo Bygningsarbeiderfore-
ning, Tømrer og byggfagforeninga og Rørlegger-
nes fagforening en felles styrekonferanse. Det 
var tydelig at alle ønsker et tettere samarbeid 
framover. Vi jobber på de samme byggeplassene 
og selv om fagene har sine egne, viktige, sær-
trekk og identiteter, så er mange av problemene 
de samme. Et tettere samarbeid og felles initia-
tiv vil både kunne styrke organisasjonsarbeidet 
overfor medlemmer og potensielle medlemmer, 
og det vil styrke vår virkelighetsbeskrivelse og 
våre fagligpolitiske krav i Fellesforbundet og i 
samfunndebatten.

Organisere, ikke verve

Fagforeninga må være tilstede der medlemmene og potensielle medlemmer er.

Vi er avhengig av å 
vinne tillit.
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HENT og PEAB går hver 
sin vei når det gjelder å 
satse på egne ansatte?
Tekst og foto: Kan Gordon Solfjeld

Mens HENT bygger opp sin 
tømreravdeling satser PEAB på 
å kvitte seg med egne ansatte 
tømrere i Oslo.

Bygningsarbeiderens utsendte bladsmører var 
tilstede på medlemsmøtet hos Hent Oslo.

På dette møte som var den 14. oktober ble det 
valgt et styre bestående av Jukka Siikaluoma 
som leder og styremedlemmene Robin Siljan og 
Miroslaw Cieplak med vara Ola Bøe.

Hent som frem til nå har drevet stort i Oslo-områ-
det med få egne ansatte er en Trondheimsbedrift 
med utspring fra Reine Entreprenør. 

Jukka er en av fire ansatte tømrere i Hent som 
godtok forliket fra PEAB i forbindelse med stev-
ningen som flere ansatte reiste i forbindelse med 
ulovlig oppsigelse for en tid tilbake.

Han og de andre tre gir utrykk for at de er for-
nøyd med å ha fast arbeid i Hent fremfor å fort-
sette med den usikkerheten de opplevde med 
stadig permittering og som tilslutt endte med 
oppsigelse og forlik med PEAB.

Hent har bebudet at de skal satse på å ansette 
flere tømrere fremover og at de skal satse på å 
bruke akkordtariffen for tømrere til produksjonen 
av dette arbeidet fremover. De har ansatt 12 nye 
tømrere som skal drive med produksjon av både 
nybygg og rehabilitering og når vi tar med at det 
er 3 lærlinger og 4 tømrerne som har vært ansatt 
i service avdelingen så er de foreløpig 16 tømrere 
totalt.

Jukka som er bas og har erfaring med bruken 
av tømrertariffen gleder seg til å ta fatt på dette  
arbeidet fremover.

Når det gjelder den nydannede klubben er de i 
dialog med bedriften om hva de skal forhandle 
om i Oslo. De har og en tett dialog med klubben 

i Trondheim om retningslinjer for det videre ar-
beidet.

Noen dager senere var Bygningsarbeiderens ut-
sendte på besøk på et boligprosjekt som PEAB 
har i Seilduksgata der det skal bygges 75 leilighe-
ter. Dette er et prosjekt som omfatter noe rehabi-
litering av gammelt bygg og noe nybygg.

På plassen var tømrerne Ronny Wilberg og Åge 
Helmersen og av andre PEAB ansatte var det 
Frank Kihle som er riggmann og organisert i Oslo 
Bygningsarbeiderforening.

Bygningsarbeiderens utsendte var mildt sagt 
nysgjerrig på hva slags oppgaver de hadde si-
den de er så få tømrere igjen i bedriften. Ronny 
og Åge kunne fortelle at de fikk bli med å for-
sterke gammelt bjelkelag (hanebjelker) på loftet 
i det gamle bygget. Denne jobben som ble utført 
sammen med tre andre egne ansatte var ferdig 
10. juni. For dette arbeidet ble de lovet kr 250,- 
pr time og dette skulle belastes byggeplassen.  
Deretter ble tre flyttet til en annen byggeplass, 
mens Ronny og Åge gikk hjemme med lønn  
kr 231,- pr time i 3-4 uker. Ronny presiserte at han 
hadde slitt seg ut på dårlig tilrettelegging som 
bla. medførte tunge løft og lite hjelpemidler, dår-
lig med verktøy som medfører de ryggplagene 
han sliter med. Som han utrykte det «Takka etter 
over 20 år i bedriften er at vi skal legge til rette for 
andre som har tatt tømrerjobbene våre».

Det kan spekuleres i at arbeidet med opprettin-
gen/styrkingen av bjelkelaget var for komplisert 
til at PEAB ville sette det ut til andre. Det hører 
med til historien at LP Bygg skal ha resten av  
hoveddelen av tømrerarbeidet på prosjektet. 
Foreløpig ser det ut som Ronny og Åge skal  
gjøre riggarbeidet sammen med Frank, og der-
med rigge til plassen for LP Bygg. For dette arbei-
det skulle de få kr 231,- som er timelønn i henhold 
til avtale i PEABS lønnsprotokoll. I følge Ronny 
og Åge var en av begrunnelsen for at de ikke kun-
ne få kr 250,- pr time på resten av tiden de skulle 
være på prosjektet at denne lønnen ikke belastes 
prosjektet med 100% og at Ronny og Åge var fri-
stilt med lønn. Denne opplysningen pirret selv-
sagt nysgjerrigheten til Bygningsarbeiderens ut-
sendte som dermed tok en telefon til klubbleder  
Harald Braaten for å høre med han om hva «fristilt 
med lønn betyr»? Harald kunne opplyse med en 
smule usikkerhet at han forsto det slik at Ronny 
og Åge skulle belastes mellom de tre distriktene 
bedriften har i Oslo. Harald kunne videre opplyse 
at klubben skulle ta opp dette i neste møte med 
ledelsen. Harald opplyste og at de hadde nå totalt 
10 tømrere igjen i bedriften og at de var fordelt 
med to på byggservice, to var utlånt til Peab Bus-
kerud, tre på prosjekt Varden på Nesodden og to i 
Seilduksgata og en syk og ingen lærlinger. 

Hjertesukk fra Bygningsarbeiderens utsendte: 
Selv om det ikke er den store «revolusjon» med 16 
ansatte så får vi håpe at HENT fortsetter å øke 
bemanningen og at de lykkes med den strategi-
en. Vi får håpe at PEAB ikke lykkes med sin stra-
tegi, men kommer til fornuft og velger å satse på 
egne ansatte i fremtiden. Undertegnede kan love 
at Tømrer og Byggfagforeningen vil følge utvik-
lingen i disse bedriftene fremover.

Nyvalgt klubbstyre i Hent Oslo fra venstre: 
Miroslaw Cieplak, Ola Bøe, Jukka Siikaluoma og 
Robin Siljan.

Ronny (til venstre) og Åge sa at mens de slåss for 
å beholde sin stilling som tømrere under saken mot 
oppsigelse må de nå slåss for sin egen verdighet 
som ansatt i PEAB. 

Frank Kihle har drevet mange år med rigging på 
byggeplasser og har sett denne utviklingen på 
nært hold. Han understreker at det gode miljøet på 
PEABs byggeplasser ikke finnes lengre og kan ikke 
forstå at bedriften er tjent med å ha det slik.

Frank Kihle har drevet man-
ge år med rigging på byg-
geplasser og har sett denne 
utviklingen på nært hold. 
Han understreker at det gode 
miljøet på PEABs byggeplas-
ser ikke finnes lengre og kan 
ikke forstå at bedriften er 
tjent med å ha det slik.



BYGNINGSARBEIDEREN 3-2016  6

Det skjedde ved at de to konferansene holdt fel-
les møte i Sandnes 16.-18. september, hvor beg-
ge organisasjonene enstemmig ble enig om nye 
vedtekter for en samlet konferanse. Konferansen 
i Sandnes samlet et sekstitalls deltakere fra 17 
fagforeninger som organiserer bygningsarbeide-
re. Hele landet var representert. Foruten det orga-
nisatoriske sto mange spennende faglig-politiske 
saker på dagsorden. Forbundssekretær Per Skau 
oppsummerte tariffoppgjøret 2016, og innledet 
også om byggebransjen og utfordringene fram-
over. Thomas Norland fra EBA redegjorde for 
framtidig tilbudsstruktur for byggfagene og ori-
enterte om aktuelle forslag til endringer i yrkes-
faglige utdanningsprogram i bygg- og anleggs-
teknikk. Hedda Haakestad fra Høyskolen i Oslo 
og Akershus  holdt et tankevekkende innlegg 
om den rekrutteringssvikten vi opplever i byg-
gebransjen. Hun mente blant annet at ilbudet på 
mye billig arbeidskraft har ført til at firmaene har 
tatt i bruk nye bemanningsstrategier og dette 
har så ført til rekrutteringssvikten.

Det ble også tid til en båttur til øya Sør-Hidle og 
den fantastiske blomsterparken Flor og Fjære.

Konferansen vedtok at vi skal øke deltakelsen 
til neste år, og oppfordret styret til å ta initiativ 
til,  og å stå i spissen for kampanjeprega aksjoner 
for å oppnå våre mål. Medlemsavdelingene opp-
fordres til å sende inn forslag. Det ble valgt nytt 
styre. Neste konferanse vil bli avholdt i Drammen 
høste 2018.

Landskonferansene 
slått sammen
For to år siden besluttet Landskonferansen for betongfaget og 
Landskonferansen for murfaget å slå seg sammen formelt, etter 
at de hadde hatt felles konferanser i noen år. I år var turen kom-
met til at også tømrerfaget går inn i en ny Landskonferanse for 
tømmer mur og betong.

Det nye styret i 
Landskonferansen 
for tømrer-, mur- og 
betongfagene
Leder: Petter Vellesen

Nestleder: Helge Breistein

Sekretær: Arnfinn Reinertsen

Kasserer: Mads Kleven

Styremedlem: Torbjørn Graneggen

Vara: Jan Petter Gurholt

Vara: Aleksander Løkås

Vara: Morten Nesvåg

Landskonferansen samlet seksti aktive bygningsfolk 
fra hele landet.

Vi fikk en inspirerende omvisning i vakre omgivel-
ser i Flor og Fjære på øya Sør-Hidle i Ryfylke.

Intervju med Erik Stenberg 20 år, maler- 
lærling hos HB Motzfeldt & Sønn AS i  
Drammen.

Erik sier han valgte malerfaget fordi det så spen-
nende og interessant ut.
Han har ikke angret på valget. Han begynte ti-
den i bedriften som praksisplass, som gikk over 
i en 3 årig lærekontrakt med bedriften. Han skal 
ta teorien i desember og ta svenneprøven i januar 
2017.
Han ble tatt godt imot i bedriften, og har bare 
gode erfaringer med firmaet, bedriften har og 2 
andre lærlinger.
Erik mener det er for få unge i faget og syntes det 
er utfordrende å ikke ha flere unge og omgi seg 
med i det daglige på jobben. Han har ikke noe 
imot de eldre på jobben, de er hyggelige og lærer 
villig fra seg, men de har liksom ikke så mye fel-
les å prate om utenom faget.

I bedriften til Erik jobber de både på nybygg 
og rehabilitering, og på nybygg har de ak-
kord.
De har grei variasjon på jobben og det er høy  
fokus på HMS.
Han mener at malerfaget er undervurdert som 
fag blant folk utenom malerfaget. 
Folk hevder at det er jo så «lett å male - det kan 
alle gjøre» 
Uttalelser som dette gjør noe med fagstoltheten 
til oss i faget. Faget er så mye mere enn å male 
over ferdige gipsplater. Han ønsker velkommen 
flere unge som vil inn i faget, og kan varmt anbe-
fale malerfaget.

Erik er medlem i Fellesforbundet Avd.614 
Byggfag Drammen – Bærum.

«Male, 
det kan alle 

gjøre»

NTERVJUET

Tekst og foto: Helge Breistein

Tekst:  Petter Vellesen
Foto:  Jan Peter Lyngstad

Noen små lyspunkter
Foretakene som driver med rekrutte-
ring og utleie av arbeidskraft hadde en 
nedgang i omsetningen på 10,9 prosent 
i forhold til 2014, og endte med dette på 
en omsetning på 31,8 milliarder kroner 
i 2015. Det er første gang siden 2010 at 
omsetningen går ned i denne næringen.
(kilde: ssb.non 02.11.2016)
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Måling i Rørleggernes 
Fagforening

Aktiviteten i foreninga er for tida høy som sikkert 
mange har fått med seg, med medlemskampanje, 
bedriftsbesøk, byggeplassbesøk, språkkurs og 
senest akkordtariffkurs på Kongsberg hvor det 
var 34 deltakere. 

Denne gangen sendte vi kun ut mail til alle med-
lemmene en gang, og vi behøvde heller ikke mo-
bilisere per telefon eller via klubbledere. Det var 
kun et forfall en uke i forveien.

Denne store interessen fra våre medlemmer vi-
ser at rørleggerne mener at akkord er det lønns-
systemet som best sikrer et anstendig lønnsnivå. 
Akkord fremmer også framdrift, logistikk og 
planlegging og stimulerer til samarbeide med 
bedriften. Det er i begge parters interesse å få 
med seg avvik og ekstratid. I tillegg fører akkord 
til at rørleggerne kan planlegge arbeidet og der-
med bli mere selvstendige og produktive. Dette 
i motsetning til prosjekter som satser på innleie 

fra bemanningsbransjen hvor ansvar og selv-
stendighet ikke er like mye i høysetet. Derfor er 
det gledelig at både rørleggerne og flere bedrifter 
ønsker mer måling.

Om akkord er lønnssystemet for framtida skal en 
gruppe nedsatt av Fellesforbundet og BNL disku-
tere i tida framover. De fleste av landets målere på 
akkordtariffen og lederne av målekontorene var 
på et seminar i Sandnes i september hvor vi valg-
te hvem som skal representere Fellesforbundets 
delegasjon. Her er Rørleggernes Fagforenings 
leder Joachim Espe valgt ut i referansegruppa. 
Dette arbeidet skal munne ut i en konklusjon om 
akkordtariffen har livets rett, eventuelt hvor mye 
modernisering som skal til for å få flere til å bruke 
den. Jeg mener at akkordtariffene absolutt har 
livets rett så lenge vi ivaretar de faglige forskjel-
lene og at vi, som i dag, knytter den til de enkelte 
fagforeningene slik at vi beholder akkordtariffe-
ne landsomfattende. Men at vi trenger moderni-
sering av akkordtariffene med tanke på hvilken 
utvikling vi ser i form av digitalisering er nok helt 
sikkert. 

Tilbake til vårt eget målekontor så er/har 2016 
vært et år med litt annerledes fordeling enn tidli-
gere år. Som regel har målingene vært dominert 
av store anlegg som betydelige bidragsytere 
både på målevolum og fortjeneste. De store an-
legga er fortsatt markante, men vi har også en 
klar økning på små og mellomstore anlegg. Vi ser 

Tekst: Kjell Arild Lier

FAST MÅNEDSLØNN HOS 
JM Norge Region Oslo

På enkelte av JMs byggeplas-
ser er de begynt med fast  
månedslønn. Dette har vært 
prøvd noen måneder nå og 
ifølge Egil Dahl, som er klubb- 
formann hos JM, er vel 90 % av 
de ansatte kjempefornøyd.

Han hevder vider at de ansatte føler et bedre 
samhold og tilhørighet til byggeplassen.

Egils byggeplass er for tiden på Elvekvartalet i 
Drammen, hvor det bygges 121 leiligheter som 
skal ferdigstilles ca. 1 kvartal 2018.

Her får de kr 44.000,- pr mnd. i månedslønn  
(inkluderer og verktøygodtgjørelse) I tillegg kom-
mer reise og gangtid etter FOBen.

Dvs, at alle måneder unntatt juli som de får  
feriepenger, så har de den samme måneds- 
lønnen uansett.

Dette føler de ansatte seg bekvem med og de har 

en forutsigbar lønn (snittlønn på 286,- – 290,- pr 
time omregnet, redaksjonens omregning)

På spørsmål om det er noen krav til produktivitet 
eller ferdigstillelse, så er det ikke det,  men det 
ligger i sakens kjerne at man holder høyt faglig 
nivå og i dette ligger og en god framdrift, og null 
feil ved overlevering!

Det er for tidlig å si noe om erfaringene ennå, så 
det må vi komme tilbake til i et senere nummer 
av Bygningsarbeideren.

også at mange av de små/mellomstore prosjekte-
ne holder et høyt fortjenestenivå på akkorden. Vi 
har flere eksempler på målinger over 300 kroner 
timen. Det skal selvfølgelig nevnes at det også er 
noen jobber som er underskuddsmålinger. 

Flere av de store jobbene har også tjent penger 
på akkorden, men de har ikke det samme toppni-
vået. Dette er kjent fra lang tid tilbake så selv om 
vi i forrige tekniske revisjon klarte å kompensere 
noe for de store anleggene i form av økt prosent-
tillegg, så har vi nok fortsatt noe igjen før vi har 
klart å utligne denne forskjellen. 

Det at vi nå måler mange flere jobber enn tidli-
gere (i og med at vi måler flere små/mellomstore) 
er etter min oppfatning gledelig. Det er betydelig 
flere firmaer og også flere nye/unge baser som 
har tatt i bruk akkorden som lønnssystem. Det 
lover godt for framtida.

Mange av de unge fremadstormende basene/
rørleggerne er atskillig mere positive til akkord-
arbeid enn jeg har sett på mange år. Det synes 
å være en holdningsendring som vi er nødt til 
å følge opp med opplæring i form av våre årlige 
kurs, men også med lokale kurs i bedrifter og ute 
på prosjektene. Da er det også bra om prosjekt-
ledere og ledere er med slik at vi kan få en felles 
forståelse om hva akkordtariffen er. Det blir også 
interessante diskusjoner, og meningsbrytning er 
bra for videre utvikling, også av akkordtariffen.

Tekst og foto: Helge Breistein

Egil Dahl, klubbleder hos JM, sier at de fleste 
ansatte er fornøyd med fast månedslønn.

Her får de kr 44.000,- pr 
mnd. i månedslønn 
(inkluderer og verktøygodt-
gjørelse) I tillegg kommer 
Reise og gangtid etter 
FOBen.

Aktiviteten i foreninga 
er for tida høy
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AM Byggservice Norge as 
overlater regninga til 
skattebetalerne
Tekst og foto: Odd Magnar Solbakken

Vi har tidligere skrevet fl ere 
ganger om denne saken som 
i utgangspunktet dreide seg 
om oppsigelse i arbeidsforhold, 
nærmere bestemt om fem med-
lemmer i Oslo Bygningsarbei-
derforening hadde blitt sagt 
opp eller om de selv hadde sagt 
opp sine stillinger. 

I et rettsforlik av 24.02.2015 ble det enighet mel-
lom partene at AM Byggservice Norge as betaler 
kr 50 000,- til hver av våre medlemmer. Betales 
ikke beløpet i rett tid, fortsetter sakens behand-
ling i tingretten med hovedforhandling 20. til 22. 
april 2015. Betalingsfristen var 17. mars.

Men det viser seg fort at daglig leder i AM Bygg-
service Norge as, Arne Bernt Tanderø, ikke had-
de til hensikt å holde den avtalen han selv hadde 
inngått. 

Det ble dermed to fulle dager med hovedforhand-
ling i Øvre Romerike tingrett

Våre polske medlemmer i Oslo Bygningsarbei-
derforening vant fram i tingretten og motparten 
ble dømt til å betale erstatning og oppreisning 
på kr 308 258,00 til fi re av saksøkerne, mens den 
siste saksøkeren fi kk erstatning og oppreisning 
på kr 291 149,-. I tillegg ble fi rmaet idømt saksom-
kostninger på kr 238 734,-.

Daglig leder i AM Byggservice Norge as, Arne 
Bernt Tanderø, uttalte i en artikkel i Romerikes 
Blad, den 16.06.2015 at dersom dommen ble stå-
ende så er fi rmaet konkurs. Selskapet vil derfor 
anke dommen. Og tingrettens dom ble anket av 
arbeidsgiver og ankesaken ble behandlet i Eid-
siva Lagmannsrett i mai i år og dom ble avsagt 
14.06.2016.

Tingrettens dom ble stadfestet i enstemmig dom 
i Lagmannsretten, men erstatning for økonomisk 
tap ble satt ned fra ni til sju måneder for tre av 
arbeidtakerne. I Lagmannsrettens dom heter det 
blant annet: «Lagmannsretten har lagt til grunn 
at bakgrunnen for at arbeidsforholdene opphørte 
var den husleieøkningen som arbeidsgiver beslut-
tet. Etter Lagmannsrettens syn er arbeidsgivers 
opptreden i denne forbindelse så kritikkverdig at 
det må gi grunnlag for oppreisningserstatning».
Oppreisningserstatning ble for samtlige av an-
kemotpartene satt til 35 000 kroner i tråd med 
tingrettens dom. Oppreisningserstatning og er-
statningstap for inntektstap ble for tre av saksø-
kerne satt til 247 543 kroner, mens for de to siste 
ble erstatningen satt til henholdsvis 294 149 kro-
ner og 308 258 kroner. I alt kr 1 342 036,00. I Lag-
mannsretten ble motparten idømt kr 170 582,00 i 
saksomkostninger.

Og da hadde vel de fl este trodd at nå var denne 
saken endelig avgjort. Men noen har penger til å 
hyre inn privatdetektiver for å spionere på våre 
medlemmer, samt kjøre ankesaker «to the bitter 
end».

AM Byggservice Norge as ved daglig leder og 
styreleder, Arne Bernt Tanderø, anket til Høyes-
terett. Soleklart tap i to rettsinstanser var ikke 
nok. 

Høyesteretts ankeutvalg behandlet anken den 
20. oktober 2016 og fattet følgende beslutning:

«Høyesteretts ankeutvalg fi nner enstemmig at 
verken avgjørelsens betydning utenfor den fore-
liggende sak eller andre forhold tilsier at saken 
blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. 
Anken tillates derfor ikke fremmet.

Ankemottpartene har påstått seg tilkjent saks-
kostnader med 11 000 kroner. Påstanden tas til 
følge».

Og motparten holder ord. Firmaet har ingen pla-
ner om å betale noe som helst. En uke etter slut-
ningen i Høyesterett melder Brønnøysundregis-
trene at det er åpnet konkurs i AM Byggservice 
Norge as. Konkurs ble åpnet 26.10.2016, etter at 
fi rmaet sjøl meldte oppbud.

Og da blir det store spørsmålet om det er mulig å 
søke Nav Lønnsagaranti om dekning av tapt lønn 
og feriepenger i oppsigelsestida. Oppreisningser-
statning og erstatningstap dekkes ganske sik-
kert ikke av lønnsgarantien uansett. 

Og dekkes ikke lønn og feriepenger i oppsigelses-
tida (som blir omtrent to måneder i dette tilfellet), 
så blir vel konklusjonen: «Snytt for lønn, vant, 
men tapte». 

Å ha rett kan, som vi ser her, også bety å få rett. 
Men du kan ikke leve av det, dersom det ikke føl-
ge penger med.

Arne Bernt Tanderø, derimot, kan nå nyte pensjo-
nisttilværelsen gjeldfri og bekymringsløs.

P.S. I et intervju i Romerikes 
Blad, 27.10.2016, uttaler 
Tanderø seg kort og kynisk: 

«Vi sa opp alle før vi måtte 
stenge fordi vi regnet med å få 
avslag i Høyesterett. Avslaget 
fi kk vi fredag, mandag hadde 
vi styremøte, og tirsdag meld-
te vi oppud. Så nå er Bygg-
service stengt, og jeg er ferdig 
med dette».

Ved tariffoppgjøret i våres var det et 
krav om at bedriftene måtte forskuttere 
sykepenger fra NAV. Slik ordningen er 
i dag må våre medlemmer ofte vente i 
ukesvis på sykepenger fra NAV. I mel-
lomtida må man leve på familien, lån 
eller oppsparte midler. I realiteten har 
man da ikke «full lønn under sjukdom». 
De månedslønna funksjonærene, deri-
mot, får som oftest dette forskuttert fra 
bedriftene, som i sin tid får refundert 
dette fra NAV. På denne måten er kravet 
også et rettferdighetskrav som går ut på 
at alle ansatte skal behandles likt, om 
du er funksjonær eller arbeider. Tidlige-
re har vi fått igjennom slike krav, f.eks. 
når det gjelder betaling for repetisjons-
øvelser.

Vi kom ikke helt i mål i tariffoppgjøret. 
Arbeidsgiverne hadde for så vidt «forstå-
else for kravet», men ville ikke gå hele 
veien. Dermed ble problemet nok en 
gang overlatt til de partene i bedriftene 
og oppfordret til løsning gjennom lokale 
forhandlinger. Men oppfordringen var 
klar nok: «Partene anmoder bedriften 
om ikke å forskjellsbehandle arbeids-
takere i bedriften hva gjelder forskutte-
ring av sykepenger.» (FOB § 12-5)

På denne bakgrunn skulle en tro at det 
skulle være lett å få gjennom kravet 
lokalt. Det koster tross alt ikke bedriften 
mye, men være til stor fordel for arbeids-
takerne. Men nei! Vi er ganske skuffa 
når vi ser at et fl ertall av bedriftene i 
vårt område ikke har innfridd dette 
kravet. Noen steder skal det utredes og 
andre steder er det allerede slike ord-
ninger fra før, men i alt for mange 
bedrifter ble det blankt nei! Etter vårt 
syn er dette uttrykk for to ting: For det 
første er ikke bedriftene villige til å inn-
fri noen verdens ting som kan gavne 
arbeiderne. For det andre hjelper det 
ikke med oppfordringer fra tariffpar-
tene. Slike oppfordringer hører ikke 
bedriftene på.

Tekst: Petter Vellesen

Lokale 
forhandlinger

Lån

Familie

Oppspart
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Åtte av elleve hadde 
falske fagbrev
En arbeidsgiver oppsøkte utlendings-
seksjonen hos politiet i Sarpsborg. Han 
hadde med seg elleve serbiske borgere 
som var hyret inn som snekkere til et 
større boligprosjekt i Østfold.. Politiet 
fattet mistanke og sjekket vitnemålene 
mot utdanningsinstitusjonen i Serbia og 
det viste seg at åtte av de elleve hadde 
forfalskede vitnemål. «Snekkerne» fi kk 
et kort opphold i Norge. De ble fl øyet til-
bake til Serbia etter tre dager.
(kilde: nrk.no/ostfold, 28.09.16).

Sjekk av HMS-kort
I 2015 gjennomførte Arbeidstilsynet          
2 500 tilsyn i bygg- og anleggsbransjen 
og i 2 300 av disse tilsynene ble HMS-
kort sjekket. I 35 prosent av tilfellene 
har sjekken av HMS-kort ikke vært til-
fredsstillende. Dette er svært høye tall, 
og dessverre er det vel slik at hvis man 
ikke bruker HMS-kort på byggeplassen 
så er dette ofte en klar indikasjon på 
at det også er andre ting som ikke er i 
orden.

Over 60 prosent av 
menn i privat sektor 
kombinerer jobb og 
alderspensjon
I følge tall fra Statistisk sentralbyrå blir 
det stadig vanligere å kombinere jobb 
med tidlig uttak av alderspensjon fra 
folketrygden. 38 prosent av de yrkes-
aktive i aldersgruppen mellom 62 og 66 
år gjorde dette i 2014. Andelen menn 
som tar ut tidlig alderspensjon er bety-
delig større enn tilsvarende andel for 
kvinner, særlig gjelder dette ansatte i 
privat sektor (kilde: ssb.no).

Flere langtidsledige
Det var en markant økning i tallet på 
langtidsledige mellom 3. kvartal 2015 
og 3. kvartal 2016. Tallet økte med 
18 000, og de langtidsledige utgjør nå 
37 prosent av de ledige. Samlet sett var 
det en økning i arbeidsledigheten på 
11 000 det siste året, 18 fl ere langtids-
ledige - det vil si personer som har vært 
ledige i over et halvt år- og 7 000 færre 
korttidsledige. Økningen i arbeids-
ledigheten det siste året kom i hovedsak 
blant personer i alderen 25 - 54 år. 
(kilde: ssb.no)

Tekst: Odd Magnar Solbakken

Et medlem i Fellesforbundet besøkte oss for ei tid 
tilbake og ville ha hjelp til å tolke arbeidsavtalen 
han hadde inngått med bemanningsforetaket 
han jobbet i. Dette er et relativt stort foretak med 
ganske tvilsomme lønns- og arbeidsvilkår. Men 
foretaket har ingen problemer med å leie ut folk 
til de større entreprenørfi rmaene, slik vi har for-
stått det. 

Det er liten til om at kontraktene og oppdrag-
bekreftelsene de ansatte må skrive under på er 
ulovlige. Vi anbefalte medlemmet å ta med seg 
arbeidskontrakten til Arbeidstilsynet, samt byg-
geplassadresser hvor fi rmaet leide ut folk. Dette 
for at Arbeidstilsynet kunne dra ut på tilsyn for å 
kontrollere lønns- og arbeidsvilkårene. Medlem-
met dro til Arbeidstilsynet og viste fram kontrak-
ten og oppdragbekreftelsen og det ble umiddel-
bart slått fast at kontraktene ikke var i henhold 
til loven. Medlemmet spurte naturlig nok om hva 
som ville skje videre, eller om det ville skje noe 
videre.  

Og svaret fra Arbeidstilsynet var: «Gå tilbake til 
arbeidsgiveren din og forklar at denne kontrak-
ten ikke er i henhold til loven, og be han rette den 
opp». Det ble ikke gjort, for medlemmet visste 
veldig godt at da ville han aldri mer bli tilbudt et 
nytt oppdrag i dette bemanningsforetaket. 

Det har vært tvister mot dette bemanningsfore-
taket tidligere på grunn av de samme forholdene. 
Og da betalte fi rmaet skyldig lønn og kom med 
følgende tilbakemelding: «Vi beklager at vi har 
gjort en feil ved utbetaling av lønn. Etter en in-
tern gjennomgang ser vi at lønn skulle vært ut-
betalt». 

Og da skulle man kanskje tro at fi rmaet også ret-
tet opp det som var feil i kontraktene. Men så vel 
var det nok ikke. Det er nok mye mer lønnsomt 
å bryte loven og heller betale de få gangene det 
fi nnes organiserte folk som er villige til å ta kam-
pen. For det er liten tvil om at dette bemannings-
foretaket vet hva de driver med. Og innleiefi rma-
ene skummer også fl øten av denne praksisen. 

Det hjelper 
nok å forklare

Arbeidstilsynet: 
«Gå tilbake til 
arbeidsgiveren din og 
forklar at denne 
kontrakten ikke er i 
henhold til loven, og 
be han rette den opp»

5

Designmanual for  
Arbeidstilsynet

> INNHOLD

Symbol 1: Arbeidsmiljøløven

Merke/symbol er identitets- 
elementet som skal kommunisere 
nøkkelordene Respekt og Spor.

Løven har vært et norsk riks- 
symbol siden tidlig middelalder og 
symboliserer styrke, autoritet og 
handlekraft.

Arbeidsmiljøløven er en integrert  
del av Arbeidstilsynets logo, men 
kan også brukes som separat 
dekorelement (se eksempelvis 
forskrifter, omslagsmappe, 
PowerPoint-maler og internavisen 
’Flammen’)

I følge Bergens Tidende stengte Arbeidstilsynet 
fi re byggeplasser og utviste tre ulovlige arbeids-
takere etter et tilsyn i Austevoll i Hordaland. 
Byggeplassene ble stengt på grunn av fare for 
liv og helse. Boforholdene for arbeidstakerne ble 
beskrevet som «uverdige» og fl ere ansatte hadde 
svært lav, oppgitt lønn. En ansatt oppga at han 
hadde 5 000 kr i måneden, mens andre ansatte 
oppga at de fi kk mellom 71 og 80 kroner i timen. 
Daglig leder i bedriften påstår imidlertid at løn-
na er kr 176. I tillegg til dårlige boforhold og lav 
lønn, har Arbeidstilsynet også dokumentert krit-
kkverdige forhold rundt HMS på byggeplassen. 
Stillasene har blant annet bestått av stblede eu-
ropaller. Daglig leder påstår imidlertid at han har 
stillaskurs. (kilde: Bergens Tidende).

Fire bygge-
plasser stengt 
i Hordaland

I følge Bergens Tidende er en rumensk håndver-
ker tiltalt for utpressing av prostituerte i Bergen. 
Politiet mener mannen skal ha krevd en måned-
lig sum på 4 000 kroner fra prostituerte i Bergen. 
Han truet med å jage dem fra byen om de ikke 
betalte. Den rumenske mannen drev et håndver-
kerfi rma, men er tiltalt for å ha drevet med hallik-
virksomhet og utprssing ved siden av. 
(kilde: Bergens Tidende).

Håndverker 
tiltalt for 
utpressing av 
prostituerte 
i Bergen
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Tekst:  Petter Vellesen
Foto:  Erlend Angelo, LO media

De fleste hadde jobba på samme plass i bort i 
mot ett år, men aldri med lengre kontrakter enn 
et par uker og noen dager ned i en dag. De ble 
konsekvent løst fra kontraktene før røde dager og 
ferier og fikk selvsagt ikke betalt for disse. De fikk 
ikke betalt i det hele tatt når de ikke var på jobb, 
og var helt avhengige, som de fleste av oss, å ha 
jevn sysselsetting. I et sånt klima kan selvsagt 
arbeidgiveren utnytte den frykten som er for å bli 
stående uten jobb, og på denne byggeplassen var 
dette satt i et system. Arbeiderne fikk til enhver 
tid vite at det var innleieren, altså hovedentre-
prenøren, som satt med bukta og begge endene 
og bestemte hvem som fikk jobbe og hvem som 
måtte sitte på hybelen uten lønn. Ikke bare kun-
ne de styre produksjonen og mannskapsbehovet 
i detalj uten å måtte planlegge, de kunne også 
ha en arbeidsdisiplin som vi bare kjenner fra 
land vi ikke vil sammenligne seg med. Arbeids-
lederne sendte hjem alle de ikke ville ha, om de 
sykemeldte seg, var oppsetsige eller for den saks 
skyld ikke produserte så mye som ønskelig. Når 
en av dem ubegrunnet ble sendt hjem, sprakk det 
altså for de innleide og de satte seg på ræva. For å 
gjøre historien kort ble alle sendt hjem og leiefor-
holdet ble overtatt av et annet bemanningsbyrå. 
Dette var på et skolebygg i Oslo.

På et sykehjem foregår det baderomsrenovering. 
Bedriften som har fått oppdraget har valgt å set-
te det videre, ikke fordi de ikke har murere selv, 
for det har de, men antakelig fordi det er billigere 
å sette det bort. Bedriften som har fått underen-
treprisen har ikke tariffavtale, så de jobber 160 

Noen tanker om offentlige innkjøp

For et par år siden gikk et tjuetalls polske leiearbeidere på en  
byggeplass til en spontan sit-down. De var drit lei av å bli  
behandla som annenrangs forbruksmateriell.

timer i måneden. Noen ganger blir det 170 timer, 
180 kanskje også, og noen ganger er det helge-
arbeid. Dette får ikke de ansatte betalt for. Ikke 
bare at de ikke får tilleggsprosentene. Dette er 
nyankomne arbeidere fra sørøst i Europa, og når 
de spør om de ikke skal ha betalt får de til svar at 
de bare har kontrakt for 160 timer.

Da rørleggerfirmaet som opprinnelig hadde rør-
jobben på en skole gikk konkurs, valgte hoved-
entreprenøren å fullføre jobben med et beman-
ningsbyrå. 11 polske og en gresk rørlegger utførte 
jobben. Ingen av dem hadde norsk svennebrev. 
Bedriften oppfylte ikke kravet til å bli opplærings-
bedrift, og hadde da heller ingen lærlinger.

På et idrettsanlegg var det innleide jernbindere 
hos betongentreprenøren, som igjen var en unde-
rentreprenør. Problemet var at firmaet de jobbet 
for hverken var registrert som produksjonsbedrift 
eller bemanningsbyrå. De var «ansatt» i et firma 
som drev en motebutikk eller noe sånt. Hvordan 
kommunen skulle klare å kontrollere lønns- og ar-
beidsforhold er en gåte.

Selvsagt kan fagforeningene gjøre noe med det-
te, men fagforeningene er ikke kontrollorganer 
som fører tilsyn med at alt går riktig for seg. Ikke 
vil vi, og ikke kan vi. Vi skal først og fremst ta opp 
saker på vegne av våre medlemmer, ikke drukne 
oss i ettersyn av juksemakere.

Men oppdragsgiverne kan gjøre noe. De kan et-
terspørre den gode praksisen, kvalitet og kom-
petanse. Oslo kommune er en av Norges største 
byggherrer, Undervisningsbygg alene bygger for 
over to milliarder kroner. Markedsmakta til det 

offentlige som byggherre er utrolig stor, og ved 
å stille krav til sine leverandører kan kommunen 
være den pådriveren som f. eks byggebransjen 
trenger for å utvikle seg i den retningen vi øn-
sker, både som arbeidsgivere og som produsen-
ter når det gjelder produktivitet, innovasjon og 
kvalitet. Å drive konkurranse om den billigste 
arbeidskrafta, de laveste lønningene, lengste ar-
beidstida, mest sosial dumping bringer oss ikke 
framover.

Oslo kommune skal bygge bygninger for de kom-
mende generasjoner, og i generasjoner framover. 
Vi kan selvsagt tro at det stadig finnes billigere 
arbeidskraft «et eller annet sted» der ute, men 
det er nok en bedre strategi å hele tiden utvikle 
vår egen arbeidskraft til å bli mer konkurranse- 
dyktig, på de områdene som teller. 

Dette kan det offentlige til og med gjøre innafor 
rammene av priskonkurransen. Man kan fort-
satt ivareta det oppdraget som går ut på å bruke 
minst mulig av «skattebetalernes penger» på of-
fentlige anskaffelser. Vi tar ikke til orde for annet 
enn å sette opp noen «beskrankninger», rammer 
som alle må holde seg innenfor. Innenfor disse 
normene kan man selvsagt konkurrere som nor-
malt og laveste anbud kan foretrekkes.

Det er altså disse beskrankningene som må ut-
formes slik at vi får et anskaffelsereglement i Oslo 
kommune som gjør at man ikke lenger kan prak-
tisere sosial dumping på oppdrag for kommunen, 
en Oslo-modell som sikrer at de som skal gjøre en 
jobb for Undervisningsbygg, Omsorgsbygg eller 
vann og avløpsetaten har gode arbeidsforhold og 
at bedriftene som tar på seg disse oppdragene 
kan levere på kvalitet og ikke på rølp.

De områdene hvor vi kan sette opp slike skran-
ker må blant annet være på lønn- og arbeidsfor-
hold, ansettelsesforhold, andel fagarbeidere, an-
tall ledd i kontraktskjeden, og lærlingklausul. Jeg 
skal bare ta for meg et par av dem.

Når det gjelder ansettelsesforhold er det ingen 
tvil om at hovedregelen i norsk arbeidsliv er at 
det skal ansettes fast. Dette må selvsagt også 
gjelde for de som gjør oppdrag for kommunen. 
Vi har hørt antydninger om at regelverket skal 
kvantifisere antall fast ansatte, for eksempel slik 
at det forlanges at en viss andel skal være fast 
ansatt. Dette er ikke «en hovedregel»! Hvis f. eks 
50 % skal være fast ansatte, betyr det da at den 
andre halvparten kan være løsarbeidere? Det 
kan vi selvsagt ikke godta! Det ville jo være å se 
helt bort fra arbeidsmiljølovens bestemmelser 
og intensjoner. Det har også vært nevnt at det 
skal være ordninger hvor innleie skal godkjen-

Byråd Robert Steen møtte tillitsvalgte fra Fellesforbundet til diskusjon om offentlige innkjøp. 
Fra venstre ordstyrer Ingrid Wergeland, Manifest, Petter Vellesen, Arne Hagen, Bjørn Sigurd 
Svingen og Robert Steen.

Arbeiderne fikk til enhver 
tid vite at det var innleieren, 
altså hovedentreprenøren, 
som satt med bukta og begge 
endene og bestemte hvem 
som fikk jobbe og hvem som 
måtte sitte på hybelen uten 
lønn.
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nes av kommunen. Slik kan vi heller ikke ha det. 
Hvis det leies inn etter aml § 14-12 er det de til-
litsvalgte i innleiebedriften som skal godkjenne 
evt innleie. Sånn må det selvsagt være selv om 
bedriften skal utføre et offentlig oppdrag. Det må 
altså være slik at arbeidsmiljøloven følges, og en 
god formulering kan være at bedriften som får 
oppdraget skal ha egne ansatte i tjenesteforhold. 
Dette må selvsagt da også gjelde for eventuelle 
innleide, og kommunen kan da stille krav om at 
de må være fast ansatt i leiefirmaet, med lønn 
mellom oppdrag.

Så har jeg lyst til å si litt om lærlingeklausulen. 
Jeg har stor tro på at kommunen kan få en lær-
lingeklausul som virker i praksis, det vil si at vi 
får flere lærlinger i fagene. Men da må jeg advare 
mot å bruke den tankemåten som ligger bak for-
slaget til forskrift om lærlingeklausul i offentlige 
kontrakter som er ute til høring nå. Der tas det til 
orde for at krav til lærlinger bare kan stilles der-
som det er særlig behov for lærlinger i bransjen, 
og så definerer de behov slik at det er flere søkere 
enn det er lærlingeplasser. Der forveksles altså 
behov med etterspørsel, og skulle den tankegan-

gen bli fulgt ville vi ikke ha noen lærlingeklausul 
på byggfag i Oslo kommune, muligens med unn-
tak av tømrerfaget.

Det er et helt annet tankesett som må ligge til 
grunn, nemlig at Oslo som byggherre skal bygge 
bygninger i tider skal komme tider skal henrulle. 
Det behovet for fagarbeidere som vi vil ha om 10-
15-20 år må fylles ved at vi utdanner fagarbeidere 
i dag, og da må vi ha det incitamentet som ligger 
i en lærlingeklausul.

Oslo-modellen på trappene

Tekst:  Jonas Bals
Foto:  Erlend Angelo, LO media

Det er ingen tvil om at det of-
fentlige har stor markedsmakt 
og kan legge press på sine  
leverandører. I Telemark har de 
fått på plass «Telemarksmodel-
len», som skal sikre ordentlige 
forhold på offentlige byggeplas-
ser i fylket. Etter at de rødgrøn-
ne inntok byrådet i Oslo har de  
begynt å jobbe med «Oslo- 
modellen», blant annet etter 
påtrykk fra Fellesforbundet. Vi 
har spurt finansbyråd i Oslo, 
Robert Steen, om hvordan det 
ligger an med disse planene.

Aller først: Kan du fortelle litt om de nye kra-
vene?

Jeg kan dessverre ikke dele alle detaljene når 
dette sendes til trykken, for vi jobber fortsatt med 

den siste finishen. Men jeg kan dele noe. Oslo 
ligger på noen områder i dag etter kravene DIFI, 
KS, Fellesforbundet og BNL har kommet fram til 
når det kommer til språkkrav, krav om HMS-kort, 
andel faglærte, krav om innbetaling av lønn, for-
håndsgodkjenning ved innleie av personell og 
innsynsmuligheter for kommunen. Her har Oslo 
rett og slett ligget bak. Det skal vi nå rette opp i. I 
tillegg vil vi vi “lengre” enn dem på noen områder. 
Et krav vi allerede har varslet er at 10% av timene 
i et oppdrag skal gjennomføres av lærlinger.

I byrådserklæringen stadfestet vi også at vi vil 
innføre en hovedregel om kun et ledd under-
leverandører, og vi ser på tiltak som forbud mot  
kontant betaling og mulige grep for å unngå løs-
ninger hvor ansatte ikke får lønn mellom opp-
drag.

Hva er det dere vil oppnå med dem?

Målet vårt er å bidra til å finne løsninger som hin-
drer sosial dumping. Vi politikere kan ikke sitte 
og se på at arbeidslivet blir røffere og at folks 
hverdag blir mindre trygg. Vi ser en kraftig vekst 
i midlertidighet og bruk av bemanningsbyråer i 
arbeidslivet. Dette gjør man for å spare penger, 
på bekostning av arbeidstakerne, som ikke len-
ger kan være trygge på at de får lønn neste må-
ned. 

Hvorfor mener dere det er viktig å fremme 
egne, faste ansettelser fremfor innleie og bort-
setting av arbeid i lange entreprisekjeder?

Vi mener at trygge og rettferdige arbeidsvilkår 
både gir bedre resultater for oppdragsgiver og 
samfunnet som helhet. Det norske velferdsam-
funnet er bygget på små forskjeller, og gjensidig 
tillit mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og det of-
fentlige. Bruk av innleie og bortsetting av arbeid i 
lange enterprisekjeder bidrar til mindre tillit mel-
lom partene.

Erfaringer fra andre kommuner kan tyde på at 
det er vanskelig å få forvaltningen til å sørge 
for at kravene man stiller blir etterlevd. Har 
dere en plan som sørger for at de nye kravene 
faktisk settes ut i livet?

Det holder ikke å stille krav. Vi har eksempler i 
Oslo på at selv de tidligere kravene ikke har blitt 
fulgt opp godt nok. Vi er villige til å gå hardt til 
verks hvis vi ser brudd på kravene, det innebæ-
rer bedre kontroll og oppfølging fra oss, og tet-
tere kontakt med både fagforeninger og andre 
offentlige instanser. Målet er at vi kan være 
trygge på at mannskapslister gjenspeiler hvem 
som faktisk jobber på arbeidsplassen. Jeg må 
innrømme at vi har en vei å gå her, for vi ser sta-
dig nye metoder for å komme seg rundt tiltakene 
som innføres. 

Ifølge lederen av Byggmesterforbundet, Ås-
mund Østvold, hadde ryktet om de nye krave-
ne knapt rukket å bli kjent før Opplæringskon-
toret i Oslo og Akershus opplevde en plutselig 
og stor etterspørsel etter lærlinger. Han me-
ner bedriftene nå har begynt å forstå at de 
må ta opplæringsansvar for å få oppdrag for 
kommunen. «Sånn som det har vært frem til nå 
har det vært en stor fordel å drive med innleie 
og midlertidige ansettelser, nærmest et krav 
om du skal jobbe for kommunen. Nå begyn-
ner det endelig å snu, og vi ser at tilbudet er 
mindre enn etterspørselen etter lærlinger. Det 
betyr at vi kan stille større krav til lærebedrif-
tene, vi kan garantere læreplass til de som har 
gjennomført skolen på en grei måte, og med 
kravet om 10 prosent lærlinger på prosjektet 
forsterkes også kravet om fast ansatte. Slik blir 
kompetanse i egen bedrift igjen en fordel», sier 
han. Hører dere om liknende effekter fra andre 
fagmiljøer?

Vi har ikke sett på effektene enda, siden vi fort-
satt jobber med de siste kravene, så dette var gle-
delig lesning! At våre varslede innstramminger 
har en umiddelbar effekt viser at det faktisk har 
noe å si hva vi gjør her i Oslo. Forhåpentligvis føl-
ger andre kommuner etter!

Om bedriftene skal klare å levere nok lærlinger 
i det nye regimet, vil de sannsynligvis måtte 
satse mer på fagbrev for voksne ufaglærte. 
Er det planer om andre typer tiltak som kan 
støtte opp under en slik dugnad, som også vil 
være viktig for å gjøre bransjen mer seriøs og 
attraktiv for ungdommen?

Rekrutteringen til yrkesfag må opp! Vi har lagt 
fram en egen yrkesfagmelding for bystyret som 
ser på mange forskjellige tiltak har. I tillegg til å 
lokke med lærlingplassgaranti for elever på bygg- 
og anleggsfag og helse- og oppvekstfag jobber vi 
aktivt med rekruttering til studiene, og å gjøre 
det enklere å bytte til yrkesfag.

Innsatsen deres retter seg ikke bare inn mot 
byggebransjen, men handler om å bruke den 
offentlige innkjøpermakta til å fremme seriø-
sitet i hele hovedstadens arbeidsmarked. Hva 
slags endringer tror du vi vil se?

En ting jeg håper vi ser er at forretningsmodeller 
som baserer seg på å svekke arbeidstakernes ret-
tigheter ikke får spredd seg til nye bransjer. Ren-
hold og bygg og anlegg er kanskje blant de mest 
utsatte, men vi ser lignende tendenser i andre 
deler av arbeidsmarkedet. Hvis useriøse aktører 
får fotfeste et sted i hovedstaden blir det lettere å 
utvide. Det er vanskelig å spå fremtiden, men når 
historien skrives skal det være klart og tydelig at 
Oslo kommune bidro til et mer seriøst arbeidsliv 
under vårt styre.

Det er Oslos finansbyråd, Robert Steen, som 
har ansvaret for å få et godt innkjøpsreglement 
på plass.
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Tekst:  Odd Magnar Solbakken

Denne saken fikk første gang omtale i Bygnings-
arbeideren nr 3-2015. Nå har den kommet til sin 
avslutning. Eller for å si det på en annen måte. 
Vi finner det ikke formålstjenlig å forfølge saken, 
selv om det finnes gode grunner til det motsatte.

Bakgrunnen for denne saken var at et medlem 
i Oslo Bygningsarbeiderforening var sykmeldt i 
perioden 16.10.-30.11.14 Vårt medlem fikk ikke sy-
kepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden, 
ei heller sykepenger fra NAV. NAV hadde ikke fått 
inntektsopplysningsskjema fra arbeidsgiver og 
ville derfor ikke behandle søknaden om sykepen-
ger. Vårt medlem og Oslo Bygningsarbeiderfore-
ning hadde purret firmaet skriftlig med krav om 
at inntektsopplysningsskjemaet skulle sendes 
NAV. En slik purring pleier å være tilstrekkelig 
til å behandle sykepengekravet. Men i dette til-
fellet var tilbakemeldingen fra saksbehandleren 
hos NAV at det ikke var lov å behandle sykepen-
gesøknaden før skjemaet fra arbeidsgiver forelå, 
uansett om all nødvendig dokumentasjon ellers 
var tilstrekkelig til å beregne sykepengene.

Den 04.03.15 tilskrev NAV arbeidsgiver og etter-
lyste inntektsopplysningsskjema. Men arbeids-
giver svarte ikke. Den 26.05.15 tilskrev NAV ar-
beidsgiver på nytt, for i det første brevet av 04.03 
hadde NAV glemt å angi noen svarfrist. Men ar-
beidsgiver svarte ikke nå heller.

Det virka som det fortsatt var en eller annen på 
NAV som jobbet med saken og vårt medlem fikk 
beskjed om å dokumentere en lønnsutbetaling 
han hadde fått i desember 2014 Dette hadde han 
forklart og dokumentert en gang tidligere uten at 
Nav hadde noen innsigelser på forklaringen. Det 
var nemlig lønn for to dager i juli som ikke ble 
utbetalt før i desember. Men vårt medlem leverte 
og forklarte dette en gang til. Fristen fra NAV var 
09.06.15 og all dokumentasjon ble innlevert NAV 
08.06.15 med stempel fra NAV, datert 08.06.15, 
som kvittering på at etterspurt dokumentasjon 
var innlevert.

Men så begynner det å skje mye rart. I resten av 
saksforløpet bløffer NAV, holder seg langt fra de 
faktiske forhold og lyver om mottatt dokumenta-
sjon og informerer heller ikke vårt medlem om 
vedtak som blir fattet.

Kalkulatoren til NAV har 
nesten gått tom for batteri
Denne saken fikk første gang omtale i Bygningsarbeideren nr 3-2015. Nå har den kommet til sin av-
slutning. Eller for å si det på en annen måte. Vi finner det ikke formålstjenlig å forfølge saken, selv 
om det finnes gode grunner til det motsatte.

I vedtak av 16.06.15 fikk vårt medlem avslag på 
sykepenger med den begrunnelse at NAV ikke 
kunne se å ha mottatt lønnsslipper/kontoutskrif-
ter som var dekkende i forhold til det NAV hadde 
bedt om innen fristen. Men det var jo akkurat 
denne dokumentasjonen NAV mottok 08.06.15, 
innen fristen, og kvittert som mottatt hos NAV.

Klage ble sendt og det ble bedt om ny behandling. 
Den 22.07.15 ble det sendt nytt brev til NAV Klage-
instans med forespørsel om NAV hadde mottatt 
klagen av 24.06.15. Det ble også presisert at vårt 
medlem hadde vært i kontakt med arbeidsgiver 
flere ganger og på nytt vist til brev fra Fellesfor-
bundet gjeldende det samme forholdet. Det ble 
videre vist til Folketrygdlovens § 8-22: Trygdens 
ansvar når arbeidsgiver ikke betaler lønn under 
sykdom i arbeidsgiverperioden.

I brev fra NAV til vårt medlem, datert 29.07.15, vi-
ses det til hans brev av 22.07.15. Samtidig vises 
det til et nytt brev fra NAV til arbeidsgiver, som 
også var datert 29.07.15. Nok en gang etterlyser 
NAV inntektsopplysningsskjema. 

Det går nå noen uker uten at det er noen utvik-
ling i saken. Men så, i et nytt brev fra NAV, datert 
18.09.15, viser NAV til at de nå har mottatt opplys-
ninger fra arbeidsgiver den 10.09.15 og viser vide-
re til vedtaket fra NAV av 16.06.15, hvor kravet om 
sykepenger ble avslått på grunn av at etterlyste 
dokumenter ikke ble mottatt ved NAV foraltning 
innen fristen oppgitt i brev av 26.05.15.

NAV skriver videre: «Vi har mottatt utfylt inn-
tektsskjema fra din arbeidsgiver den 10.09.2015. 
De opplyser at de har betalt deg kr 8 242 i ar-
beidsgiverperioden og at din månedslønn er på 
kr 16 603».

Dette vedtaket fikk ikke vårt medlem vite om før 
han oppsøkte NAV med et annet spørsmål. Litt 
tidligere hadde han fått en utbetaling som ikke 
var mulig å forstå hva var for noe. Fagforeninga 
ba han derfor gå til Navkontoret for å forhøre seg 
om denne utbetalinga, og fikk da tilfeldigvis og 
heldigvis kopi av vedtaket. Klagefristen var fort-
satt innen rekkevidde.

Påstanden til NAV om at arbeidsgiver hadde ut-
betalt kr 8 242,- i arbeidsgiverperioden var helt 
ukjent for vårt medlem. Disse pengene var i alle 
fall umulig å spore på hans konto. Månedsløn-
na var rundt kr 30 000,- per måned. Slettes ikke  
kr 16 603, slik NAV og arbeidsgiver påstår. Og 

korrekt informasjon om dette hadde jo NAV sittet 
på i flere måneder.

Den 19.10.2015 ble det sendt en ny klage til NAV: 
«Viser til deres melding om vedtak av 18.09.15 - 
sykepenger – som jeg fikk ved personlig oppmøte 
hos NAV XXXX sitt kontor den 12. oktober d.å. 
Begrunnelsen for vedtaket var opplysninger fra 
arbeidsgiver som viste at jeg fikk utbetalt kr 8 242 
i arbeidsgiverperioden. Vil med dette presisere at 
dette ikke stemmer fordi jeg har aldri fått utbe-
talt sykepenger fra arbeidsgiver. Vedlagt følger 
bankkontoutskrift for perioden oktober 2014-ok-
tober 2015. I vedtaket vises det videre til at min 
månedslønn er kr 16 603,-. Dette er feil. Vedlagt 
følger arbeidskontrakt med firmaet som viser at 
jeg hadde 40 timers arbeidsuke og en timelønn 
på kr 176,-

Viser videre til § 8-22: Trygdens ansvar når ar-
beidsgiver ikke betaler og ber med dette om at 
NAV forskutterer sykepenger i arbeidsgiverperio-
den». 

Og Helene i NAV Forvaltning reagerer nå uforstå-
elig kjapt og gir en tilbakemelding om at saksbe-
handlingstiden vanligvis er 20 uker og at dersom 
saken ikke blir avgjort i løpet av denne tiden vil 
du høre nærmere fra oss.

I Bygningsarbeideren nr 3-2015 stilte vi oss tvi-
lende til om denne saken ville bli behandlet i lø-
pet av 20 uker og enda mer tvilende til at det ville 
komme noen nærmere redegjørelse dersom NAV 
ikke holdt fristen. Og ganske riktig. Først etter 10 
måneder kommer det lyd fra NAV. Og nå hadde 
de faktisk fattet et vedtak. I vedtak av 24.08.2016 
står blant annet følgende: «Det er i dag utbetalt 
kr 8 683,- til din konto. Beløpet er utbetalt etter 
fradrag for skatt. Vedtaket er gjort etter folke-
trygdlovens § 8-22. Både du og din arbeidsgiver 
er gitt anledning til å dokumentere forholdet. Det 
er også innhentet medisinske opplysninger i sa-
ken. På bakgrunn av ovennenvte dokumentasjon 
finner NAV at vilkårene for rett til sykepenger er 
oppfylt og at arbeidsgiver er forpliktet til å yte sy-
kepenger etter bestemmelsene om arbeidsgiver-
periode, jf ftrl. §§ 8-18, 8-19. Dersom en arbeidsgi-
ver ikke betaler sykepenger som han er forpliktet 
til å yte i arbeidsgiverperioden, skal NAV utbe-
tale sykepengene. Beløpet som er utbetalt, skal 
NAV kreve tilbake fra arbeidsgiveren.

Så er det store spørsmålet hvordan NAV mente 
å kunne dokumentere at firmaet hadde utbetalt 
sykepenger i arbeidsgivereperioden for et snaut 
år siden. Så vidt vi, etter beste evne kan forstå, 
var dette et oppkonstruert vedtak hvor dokumen-
tasjonen bare fantes i hodet hos en eller annen 
saksbehandler i NAV. Og dette er kanskje grun-
nen til at NAV, i første omgang, fant det nødven-
dig å unnlate å informere vårt medlem om dette 
famøse vedtaket.

NAV og vi er vel ikke uenige om at i denne sa-
ken er arbeidsgiverperioden under sykdom 12 
arbeidsdager, og arbeidskontrakten viser at an-
tall timer per uke er 40 timer med en timelønn 

Vi anser dette som en meget 
alvorlig tjenesteforsømmelse 
fra NAV sin side.

NAV gjentar nå en bløff. 
Dokumentasjonen ble 
levert i tide. 
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på kr 176,00. Vi har da funnet ut at brutto lønn i 
arbeidsgiverperioden vil bli: 12 arbeidsdager x 8 
timer x kr 176,00 = kr 16 896,00.

NAV sin kalkulator har beregnet samme regne-
stykke til å bli kr 11 784,00. Vårt medlem har tid-
vis fått bare kr 160,00 per time. Dersom NAV har 
lagt denne timelønnen til grunn for sitt regne-
stykke så ville resultatet blitt kr 15 360. Med NAV 
sin utbetaling så har vårt medlem fått utbetalt en 
brutto timelønn på kr 122,75 i den perioden NAV 
har forskuttert sykepenger. Og da bryter NAV all-
menngjøringsforskriften i byggebransjen.

Dette vedtaket fra NAV ble siste ord i denne sa-
ken. Vårt medlem orket ikke å klage fl ere ganger 
og er fornøyd med at NAV til slutt innrømmet at 
vedtaket av 18.09.2015 i realiteten var et oppkon-
struert vedtak basert på løgn, fantasi og fri dikt-
ning. Ellers kan det nok være ønskelig å slippe 
innlevering av samme dokumentasjon fl ere gan-
ger i samme sak. Dokumentasjonen blir ikke noe 
lettere å forholde seg til selv om den fi nnes i fl ere 
kopier. Snarere tvert om er vår erfaring. Det beste 
er nok alltid å sette seg inn i den dokumentasjo-
nen som allerede foreligger. Ikke kreve mer av det 
samme.

Dessverre er det slik at tilliten til NAV ikke øker 
ved en slik saksbehandling vi har erfart i dette 
tilfellet. Hadde det vært unntaket kunne det vært 
tilgitt, men det er ikke det.
Odd Magnar Solbakken

P.S. Et spørsmål vi kan stille er hvordan resultatet 
ville blitt dersom vårt medlem ikke hadde vært 
fagorganisert. Jeg tror vi med ganske stor sikker-
het kan konkludere med at da ville han ikke fått 
sykepenger i det hele tatt. 

Tekst:  Miroslaw Bartnik
Foto:  Erlend Angelo, Magasinet for 
 fagorganiserte

Czy możesz powiedzieć coś o sobie i jak zaczęła 
się Twoja przygoda ze związkami? 
Jestem betoniarzem / cieślą szalunkowym i praco-
wałem dla różnych fi rm w okolicach Oslo. Zostałem 
wybrany na męża zaufania w mojej fi rmie w latach 
80-tych. Byłem również liderem zespołu (lagbas) i 
pracowałem na akord. W 1994 roku dostałem pracę 
w związkach zawodowych (oppmåler). Byłem człon-
kiem zarządu zwiazków zawodowych od 1986 roku. 
W 2009 zostałem wybrany liderem Oslo Bygningsar-
beiderforening. 

Ile% członków w waszym oddziale jest spoza 
Skandynawii? 
Myślę że około  40%. 

Co się stanie, jeśli związki zawodowe przestałyby 
istnieć/ nie istniałyby? 
Po pierwsze, będziemy mieli niższe płace i gorsze 
warunki na stanowisku pracy. Pracodawcy mogliby 
samodzielnie ustalać warunki, a oni zawsze szuka-
ją najtańszych rozwiązań. Powstałaby konkurencja 
pomiędzy pracownikami, gdzie osoba która przyj-
mnie najmniej dogodne dla niej warunki (stawkę) 
„wygrywałaby”. Ze związkami zawodowymi mamy 
prawo do negocjacji zbiorowych, gdzie możemy wy-
korzystać naszą siłę – liczebność. Jako naród, stra-
cilibyśmy dużo praw, które mamy np. zwolnienia 
chorobowe, urlop, urlop macierzyński i emerytury. 
Związki zawodowe zawsze były siłą w walce o pra-
wa pracownika.

Kto jest odpowiedzialny za „małe” negocjacje co 
roku i „duże” negocjacje dotyczące płac, praw oraz 
innych rzeczy w branży budowlanej? 
Roczne negocjacje w spółkach odbywają się między 
pracodawcami a mężami zaufania. Mężowie zaufa-
nia są wybierani sposród członków związków zawo-
dowych w danej fi rmie. Innymi słowy, powinni  być 
„jednym z nas”. Co drugi rok mamy „duże”, narodo-
we, negocjacje, gdzie negocjujemy ogólną umowę 
zbiorową - Fellesoverenskomsten dla branży budow-
lanej. Fellesforbundet prowadzi te negocjacje. Wy-
bierana delegacja. Byłem członkiem takiej delegacj 
w poprzednim roku. Inni członkowie tej delegacji są 
też osobami z doświadczeniem budowlanym.

Dlaczego tak ważne jest, aby mieć ukłąd zbiorowy i 
co można zrobić, jeśli pracownicy mają go w fi rmie? 
Układ zbiorowy (tariff avtale), zabezpiecza wiele 
praw, jak: płaca minimalna, 37,5 godzin tygodniowo, 
5 tygodni płatnego urlopu, „dojazdówka” i tak dalej. 

Dwanaście pytań do Pettera Vellesena 
– lidera Oslo Bygningsarbeiderforening

Myślę jednak, że najważniejszą zaletą układu zbioro-
wego jest możliwość negocjowania wanunków pra-
cy. W ten sposób pracodawca nie może jednostron-
nie dyktować warunki. Pracownicy mają również coś 
do powiedzenia. 

Co myślisz o stałej umowie bez gwarancji wypłaty 
pomiędzy zleceniami?
Nie sądzę, że powinno to być legalne! W rzeczy-
wistości, sądzę, że jest to nielegalne, ale to jest do 
rozstrzygnięcia w sądzie, problem polega na tym 
że trudno jest znaleźć osobę która chciałaby pójść 
z tym do sądu. Dlatego jest to kwestia polityczna, a 
wybory powszechne w przyszłym roku zdecydują, 
czy ustawa zostanie zmieniona. Tego rodzaju umo-
wy są bardzo złe. Sprawią, że każdy pracownik bę-
dzie jak pracownik tymczasowy, który jest na łąsne 
pracodawcy  aby dostać pracę następnego dnia. W 
ten sposób można stracić pracę, jeśli jesteś chory, je-
śli nie pracujesz szybko bądź jesteś członkiem związ-
ków.

Co myślisz o zleceniach na jesen tydzień? 
Czasami pracownicy zostają na jednym projekcie 
trzy miesiące i więcej. 
Myślę, że takie umowy są obrzydliwością. One ce-
mentują warunki bycia pracownikiem tymczaso-
wym, nawet gorzej. Robią z pracownika niewolnika. 
Myślę, że zlecenie powinno trwać przez cały czas 
pracy na budowie. 

Czy uważasz, że każdy powinien być traktowany 
równe w pracy? Jeśli tak - dlaczego? 
Tak, oczywiście! Jeśli wykonujesz  ten sam rodzaj 
pracy powinieneś otrzymywać takie same wynagro-
dzenie. Mamy zasadę równego traktowania w za-
kresie prawa, a ona mówi, że wynajęci pracownicy 
powinni być traktowani w taki sam sposób jak pra-
cownik danej fi rmy (stali pracownicy). Przykro mi, 
że nie wszyscy pracownicy agencji tymczasowych 
żądają tego.

Jakie są wasze plany na 2017? 
Co zwiazki zawodowe zrobią dla swoich członków?
W 2017 roku nie ma „dużych” negocjacji. Oznacza to, 
że będzie to rok, w którym będziemy przeznaczali 
dużo środków aby rekrutować nowych członków. 
Postaramy się również edukować naszych członków 
w zakresie prawa i porozumieniach. Mężowie zaufa-

nia będą mieli negocjacje lokalne w swoich fi rmach. 
Będziemy asystowali przy nich. Zawsze będą proble-
my w wypłatach, feriepenge oraz inne sprawy - tutaj 
będziemy chronić naszych członków tak dobrze jak 
to tylko możliwe. 

Dlaczego jest tak ważne, aby być w związkach, 
zanim coś się stanie? 
Związek zawodowy to nie fi rma ubezpieczeniowa, 
ale nie możemy istnieć bez członków. Jeśli Twój dom 
płonie, to jest za późno, aby go ubezpieczyć. Nie 
można czekać, aż pojawią się problemy, zanim doła-
czysz do związków zawodowych, a jeszcze ważniej-
sze jest to że: Związki mają siłę w negocjacjach jeśli 
jest dużo ludzi w związkach. Ludzie ci mogą – jeżeli 
to konieczne – zacząć strajk. Członkowie związków 
mają płatne podczas trwania strajku.

Czy uważasz, że każdy pracownik zna swoje prawa? 
Jeśli nie – czy związki mogą powiedzieć więcej o 
nich? Można to dostać w języku polskim? 
Niestety nie. Nie możemy oczekiwać, że zagranicz-
ni pracownicy będą znać wszystkie swoje prawa w 
Norwegii, ale zwiazki zawodowe pomogą pracowni-
kom poznać i zrozumieć swoje prawa. Mamy pewne 
informacje w języku polskim, ale oczywiście może-
my zrobić jeszcze więcej. 

Pamiętasz jakąś ciekawą sprawę nad którą 
pracowałeś?
Myślę że najciekawsze sprawy są wtedy kiedy pra-
cownicy osobiście wysuwają żądania co do swoich 
praw. Związki zawodowe pomogą w tych żądaniach 
jeżeli sa one słuszne.

Na zdjęciu Petter Vellesen. 

Kontakt: Telefon: 22 99 47 40     Faks: 22 20 20 21
E-post: avd603@fellesforbundet.org
Postadresse: Møllergata 24, 0179 Oslo

www.bygningsarbeider.no/
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Nye 
leverandør-

krav
Statsbygg vil fra nå av kun skrive kontrakt med 
selskaper som gir en fullmakt til å innhente taus-
hetsbelagt informasjon fra skatteetaten. Det går 
fram i en avtale som ble undertegnet mellom 
Skatt Øst og Statsbygg den 21.11.16. Statsbygg 
gjennomfører rundt 1 000 anskaffelser i året, med 
en samlet verdi på a 6 milliarder kroner

De nye leverandørkravene:

• Leverandører som vil inngå kontrakt med  
 Statsbygg må signere et fullmaktsskjema  
 som gir Statsbygg tilgang til taushetsbelagte  
 opplysninger i hele kontraktskjeden

• Statsbygg sender kryptert informasjon til  
 Skatteetaten som verifiserer at leverandørene  
 er registrert i riktige registre og har overholdt  
 sine skatte- og avgiftsforpliktelser

• Statsbygg og Skatteetaten vil også utveklse  
 opplysninger om utvalgte prosjekter i bygge- 
 perioden

• Oppdages avvik blir leverandøren bedt om  
 å redegjøre for dette, og rette opp om det er  
 feil. Leverandøren blir gjort kjent med at han  
 kan avvises fra framtidige oppdrag med  
 Statsbygg

• Avtalen gir Statsbygg anledning til å samar- 
 beide med Skatt øst i hele landet. Det vil være  
 en gradvis innføring for entreprisekontrakter  
 som utlyses etter 1.1.2017

I følge Dagsavisen Moss Dagblad, 
25.08.16, hadde Arbeidstilsynet et til-
syn i sommer på ei kro i Moss. Under 
tilsynet ble det avdekket at de ansatte 
på kroa manglet gyldige arbeidsavta-
ler, fastsatt arbeidstid og detaljerte 
arbeidsplaner. Arbeidsplanen skal 
vise hvilke dager og tider hver enkelt 
ansatt skal utføre sitt arbeid dersom 
vedkommende jobber til ulike tider på 

døgnet, og skal utarbeides i samarbeid med de 
tillitsvalgte. I et brev til kroa, datert 13. juli, kre-
ver tilsynet at manglene nevnt over rettes opp 
og dokumenteres. Kroa fikk opprinnelig frist til  
8. august med å legge fram den dokumentasjo-
nen Arbeidstilsynet etterspurte, men arbeidsgi-
veren svarte ikke innen fristens utløp. Arbeids-
tilsynet skriver da et nytt brev og purrer på den 
etterspurte dokumentasjonen. Og setter ny frist 
for dette. Utrolig nok blir nå fristen satt 
til 15. oktober  (vi forutsetter da at det som 
står i Dagsavisen Moss Dagblad er korrekt). Det 
blir interessant å se hva fristen blir neste gang 
dersom arbeidsgiveren heller ikke nå svarer Ar-
beidstilsynet. 
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Symbol 2: Skråbånd

Elementet som skal kommuni-
sere nøkkelordene Respekt  og 
Spor.

Løven peker på Arbeidstilsynets 
historie, kompetanse og erfaring. 
Skråbåndet har historisk sett 
hatt en vernende oppgave. 
Kombinasjonen løve og skrå-
bånd er dristig og peker 
fremover.

4 x 3.4 x

6 x

17 x

45°

0.3 x

1 Figuren viser mål og 
forhold på skråbåndet. 
Kan være greit å vite når 
man skal konstruere et 
17x4 m fasadeskilt.

2-5 Skråbåndet finnes i 
fire ulike varianter. To 
liggende og to stående. 
Det er avgjørende å ikke 
rotere den liggende for å 
bruke den vertikalt, da 
dette også roterer 
arbeidsmiljøløven.

Holdt ikke 
fristen

Tekst: Odd Magnar Solbakken

Konklusjonen i en undersøkelse Kommunerevi-
sjonen har gjort for å se om kommunens eien-
domsutbyggere gjorde det de skulle for å mot-
virke arbeidslivskriminalitet var : «stort sett bra, 
men…».

Kommunerevisjonen i Oslo har undersøkt Kultur- 
og idrettsbygg Oslo KF og Undervirsningsbygg 
Oslo KF og spørsmålet var om de to hadde fulgt 
opp forskriftkravene fra 2014 og 2015 for å mot-
virke arbeidslivskriminalitet. Konklusjonen var 
at de to foretakene stort sett hadde ivaretatt kra-
vene som følger av forskrift og kommunens ved-
tak i de undersøkte kontraktene. 

I to av Kultur- og idrettsbygg sine kontrakter 
var det ikke stilt krav om bruk av lærlinger, selv 
om kontraktene omfatter arbeid hvor det kunne 
vært relevant. Foretaket hadde heller ikke eta-
blert rutiner for kontroll av lønns- og arbeidsvil-
kår. Foretaket hadde innhentet og gjennomgått 
utvidede skatteattester for hovedleverandørene 
i Deichman- og Munchprosjektene, og for en av 
ni underleverandører i Deichmannprosjektet. Det 
at foretaket hadde innhentet utvidede skatteat-
tester fra så få underleverandører er i strid med 
kommunens krav.

I undervisningsbygg var en kontrakt og en kon-
traktsmal ikke helt i tråd med Oslo kommunes 
maler. Det gjaldt kravene om maksimalt to ledd 
med underleverandører og innsending av mann-
skapslister. Foretaket hadde sørget for kontroller 
av lønns- og arbeidsvilkår hos flere av eiendoms-
avdelingens rammeavtaler, men bare av hoved-
leverandørenes ansatte. De fleste hovedleve-
randørene hadde underleverandører og det var 
mangler ved de fleste av hovedleverandørenes 
kontroller av lønns- og arbeidsforhold hos under-
leverandører.

I de fleste kontraktene i Kultur- og idrettsbygg 
var ikke underleverandørene skriftlig godkjent. 
Det samme var tilfelle for de fleste underleve-
randører i ett prosjekt i Undervisningsbygg, hvor 
det ikke var søkt om godkjenning. Dette er i strid 
med kommunens krav fastslår Kommunerevisjo-
nen. 

De to foretakene gjennomførte også i svært liten 
grad særskilte kontroller av kravet om maksimalt 
to ledd med underleverandører ble etterlevd. 
(kilde: anbud365.no)

Kommunale 
byggforetak 

i Oslo fikk 
revisjons-

kritikk

Tekst: Odd Magnar Solbakken

Oslo kommune
Barne- og familieetaten

Stabil vekst i 
bygg og anlegg
Foretakene i bygg og anlegg omsatte for 482 
milliarder kroner i 2015, i følge foreløpige tall fra  
Statistisk sentralbyrå. Det er en økning på 5,7  
prosent fra 2014. Veksten i 2014 og 2013 lå på 
samme nivå med henholdsvis 5,7 og 5,4 prosent. 
Det er imidlertid noe større variasjon mellom de 
ulike næringene. Innen «oppføring av bygninger» 
var økningen på 6,7 prosent i 2015 mot 4,4 pro-
sent i 2014, mens «anleggsvirksomhet» og «spe-
sialisert bygge- og anleggsvirksomhet» hadde en 
økning på henholdsvis 14,3 og 2,8 prosent i 2015 
mot 13,9 og 6,6 prosent i 2014.

Det var totalt 56 553 foretak med bygg og anlegg 
som hovednæring i 2015. Det er en økning på  
1 403 foretak, eller 2,5 prosent fra 2014.

Sysselsettingen i bransjen hadde en økning på 
1,8 prosent i 2015 og utgjorde dermed i underkant 
av 230 000 personer. Flest sysselsatte finner man 
innen «spesialisert bygge - og anleggsvirksom-
het» med omtrent 131 500 personer, eller 57,2 pro-
sent av de ansatte i bransjen. Størst omsetning 
i 2015 kan ses innen «oppføring av bygninger». 
Næringen utgjør 50,9 prosent av hele bygge- og 
anleggsvirksomheten og omsatte for 246 milliar-
der kroner. (kilde:ssb.no,02.11.16)

15 123 nye 
foretak i 

3. kvartal 2016
I følge tall fra Statistisk sentalbyrå ble det i 3. 
kvartal 2016 registrert 15 123 nye foretak. Det er 
4 prosent flere enn i samme kvartal i 2015. Av de 
nye foretakene i 3. kvartal 2016 var det 59 prosent 
enkeltpersonsforetak og 38 prosent aksjeselskap. 
Sammenliknet med samme periode året før så 
økte tallet på  nye aksjeselskap med 11 prosent 
og tallet på enkeltpersonsforetak økte med 0,4 
prosent.

Av de nye foretakene var 13 prosent registrert 
innenfor næringen bygge- og anleggsvirksomhet. 
Flest nye foretak ble registrert i Oslo og Akershus 
i 3. kvartal 2016. Totalt ble det registrert 3 255 nye 
foretak i Oslo og 1 820 foretak i Akershus. 

Ikke usannsynlig vil storparten av disse firma-
ene innen bygg og anlegg være borte i løpet av 
ett til tre år, og etterlate seg leverandørgjeld og 
gjeld til det offentlige i form av skyldige skatter 
og avgifter, samt lønn og feriepenger til sine an-
satte. Skyldig lønn og feriepenger dekkes av Nav 
lønnsgaranti. Og dette blir gjerne store beløp.

Innovasjon, nyskapning og utvikling kaller noen 
dette. Men å være innehaver av en sag, høvel, 
hammer, malerkost, murerskje, en gardintrapp 
og et enkeltpersonsforetak trenger nok ikke å 
bety så mye verdiskapning. Når regnskapet gjø-
res opp etter to, tre år så ville nok regnskapet 
sett mye bedre ut om eierne av disse «innovative» 
enkeltpersonsforetakene hadde vært ansatt i et 
større entreprenørfirma. Men samfunnsansvaret 
til flere av de største entreprenørene ser ut til å 
smuldre bort.

Tekst: Odd Magnar Solbakken

Tekst: Odd Magnar Solbakken
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Bokførte fiktive faktu-
raer for 36 millioner
Sjefen i et byggefirma i Trysil er tiltalt 
for grov økonomisk kriminalitet melder 
NRK Hedmark og Oppland. Mannen 
skal blant annet ha bokført fiktive fak-
turaer for 36 millioner kroner og unn-
dratt skatt for store beløp i mange år. 
11 underleverandører, også de mer eller 
mindre fiktive, er involvert og tre andre 
menn er allerede dømt. Daglig leder i 
Trysilfirmaet ssskal ha drevet den ulov-
lige virksomheten siden 2007. I tillegg 
til å bokføre fiktive fakturaer for å unn-
dra seg skatt og avgifter skal han også 
ha unndratt seg inntektsskatt i åtte år. 
Bare i 2012 unndro han en inntekt på  
11 millioner kroner fra skatt, ifølge tilta-
len. Han skal også ha lurt NAV til å ut-
betale for mye sykepenger. Den tiltalte 
mannen har en helt annen oppfatning 
av saken enn det påtalemyndigheten 
har. Rettssaken starter i januar 2017. 
(kilde: nrk.no, 22.11.2016). Oms

ESA åpner sak mot 
Norge i den såkalte 
Verftssaken
ESA er uenig med Høyesterett om all-
menngjøring av reise, kost og losji og 
har vedtatt å åpne en formell sak mot 
Norge i den såkalte verftssaken. 
Bakgrunnen for denne saken er at Høy-
esterett i en enstemmig dom i 2013 av-
gjorde at reglene om dekning av utgifter 
til reise, kost og losji i allmenngjørings-
forskriften for skips- og verftsindustrien 
er i tråd med EØS-retten. Dette er ESA 
uenig i og mener at det norske systemet 
med allmenngjøring av tariffavtalens 
bestemmelser om dekning av utgifter 
til reise, kost og losji er i strid med regle-
ne om tjenestefriheten i EØS-avtalen. 
ESA formidlet samme syn i et uformelt 
brev i juli 2015.

Flere polakker flytter 
ut av Norge enn inn
I 3. kvartal vokste folketallet med  
15 300 og var per 1. oktober 5 252 166. 
Utvandringa er fremdeles høy, spesielt 
blant polske statsborgere. Utvandringa 
av utenlandske statsborgere i 3. kvar-
tal var på linje med utvandringen for  
3. kvartal i fjor, men høyere enn til-
svarende kvartal i tidligere år. Blant 
utvandrerne var det 1 400 polske og  
1 000 svenske statsborgere, noe som 
gjør disse til de klart største utenland-
ske statsborgere som utvandret. Blant 
polske og svenske statsborgere var 
det flere som utvandret enn innvan-
dret. Nær 1 300 polske flyttet til Norge i  
3. kvartal 2015. For de andre større 
gruppene av innvandrere til Norge som 
syriske, afganske og eritreiske stats- 
boregere, var det høyere innvandring 
enn utvandring. (kilde: ssb.no)

Omtrent en tredjedel av alle danske malere er 
kvinner og av Malerforbundets medlemmer un-
der 40 år utgjør kvinnene knapt halvdelen. Blant 
de unge som søker seg til faget er kjønnsfordelin-
gen også fify-fifty. Denne utviklingen har pågått 
siden 90-tallet, men det er vanskelig å si noe om 
årsaken til at det er slik.  Og selv om det er helt 
vanlig å treffe på kvinnelige malere på bygget er 
det fremdeles en kjønnsdeling – men innenfor fa-
get.

Det er nok slik at mannfolka fortsatt går på ak-
kord på de store byggeplassene mens kvinnene 

           Malerfaget 
    skifter kjønn
Det er ikke til å komme utenom at byggebransjen er mannsdomi-
nert. Slik er det også i Danmark. Men hos vår sydlige nabo er det 
et markant unntak. Kvinnene er i ferd med å innta malerfaget.

Tekst:  Petter Vellesen
Foto:  Malernes Fagforening Storkøbenhavn

Fra svennebrevsutdeling i København. Over halvparten av 
de nybakte malersvennene er jenter.

søker seg til mindre malermestre og går på time-
lønn. Det er nok også hovedforklaringen på at 
kvinnelige malere er dårligere betalt enn mann-
lige. Men samtidig er det noen som legger vekt 
på at kvnnene ikke er så gode til å forhandle. «Det 
er blitt mer fokus på de myke verdier,» sier Kres-
ten Vendelboe, formann i Malerforbundet. «Fri til 
barnepass og muligheter til etterutdsanning og 
mindre fokus på hva man får i lønningsposen.» 

Det er dessverre også slik at frafallet er størst 
blant kvinnene. Noen merker at arbeidet er tungt 
og slutter fordi de er utslitt, men det er selvsagt 
også slik at kvinnene tross alt er i mindretall på 
byggeplassene og det er ikke særlig gode bar-
selsrettigheter eller garderobefasiliteter. Det er 
nok også sånn at jentene sliter mer med å få jobb. 
«Mange malermestres foretukne arbeidskraft er 
en mann som er under 30 år og som snakker per-
fekt dansk,» sier Bo Rosschou i Malernes Fagfore-
ning. Foreningen hjelper gjerne mestrene med å 
finne arbeidskraft, men ikke med å sortere kan-
didatene. «Mestrene må respektere at malerfaget 
består av både menn og kvinner, unge og eldre 
samt svenner som har en annen herkomst enn 
dansk,» sier Rosschou.

Uansett er dette kjønnsskiftet helt reellt, og det 
viser at kvinnene fint kan gå inn i det som kal-
les mannsominerte yrker. Norske arbeidsgivere 
virker ikke å ha tatt det inn over seg. De klager 
ovber at det ikke er mulig å få tak i folk, og ser 
ikke den arbeidskraftsressursen kvinnene utgjør.

Kilder: Politiken, Avisen.dk

          Malerne godtar               
   ikke angrep på    
   akkorden

Årets tariffoppgjør i Sverige førte til streik i byggebransjen,  som 
Bygningsarbeideren tidligere har skrevet om. En av årsakene til 
streiken var at arbeidsgiverne fant det betimelig å angripe ak-
kordlønnssystemet. Det ville ikke bygningsarbeiderne vite noe av!

Nå er man i gang med forberedelsene til neste års 
oppgjør, og allerede nå signaliseres det fra fagfo-
reningshold at nye angrep på lønnssystemet øker 
faren for konflikt. Malerne i Sverige er blant dem 
som bruker akkord mest, og Svenska Målareför-
bundet er klare i sine uttalelser. «Om arbetsgi-
verna tänker sig att regelmässigt återkomma 
med krav på att underminera vårt ackordlö-
nessystem vill jag redan nu skicka en tydilg 
signal. Mina medlemmar kommer aldrig att 

acceptera det. Den dörren är stängd,»  sier for-
handlingssjef Peter Sjöstrand i et innlegg i avisa 
Arbetet.

Sjöstrand viser til at svensk økonomi går bra og 
at sysselsettingen øker, slik at alt ligger til rette 
for reelle og konstruktive forhandlinger, men at 
slike forhandlinger ikke kan bygge på forslag 
som man på forånd vet vil skape konflikt. «Mitt 
besked från Målareförbundet och våra med-
lemmar är att vi under inga omständigheter 
kommer att kompromissa med ackordlönes-
systemet,» sier han.

Tekst: Petter Vellesen
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Tekst: Petter Vellesen

Før forbudet kom var asbest et svært vanlig ma-
teriale, ikke bare i bygninger, men også i skip og 
for eksempel bremser på kjøretøyer. Det er altså 
svært mange personer i forskjellige yrkesgrupper 
som har vært utsatt for asbest, og dermed er det 
dessverre mange som er blitt syke. I 2010 døde 66 
personer i Norge av asbest-relatert kreft. I dag be-
nyttes ikke materialet i nybygg, men det er veldig 
vanlig å støte på det ved rehabilitering og riving. 
På 80-tallet var kjennskapen til asbestens skade-
virkning stor, og bygningsarbeiderne turte å si i 
fra når de kom bort i asbest. My tyder på at det er 
i ferd med å endre seg. Kunnskapen om hvor far-
lig stoffet er har kanskje gått litt i glemmeboka, 
og kanskje er det slik at mange ikke tør å si i fra.

I 1986 ble asbest totalforbudt i Norge, etter langvarig påtrykk fra 
fagbevegelsen, ikke minst fra Bygningsindustriarbeiderforbundet. 
Det var ingen tvil om at materialet var helsefarlig, og ikke bare 
litt helsefarlig, men dødelig! Problemet er at det ikke virker umid-
delbart, men døden kommer snikende. Det kan ta opptil 30 år fra 
man eksponeres for asbeststøvet til man utvikler sykdom. Derfor 
har det nok vært lett å bagatellisere farevirkningene.

Asbesten er i utgangspunktet ikke farlig så lenge 
det ligger stille, det er når man begynner å hånd-
tere det at faren oppstår. Og det ligger hundre-
tusenvis av tonn i gamle bygninger. Mange av 
disse bygningene rehabiliteres, rives eller byg-

Asbest er fortsatt livsfarlig

Asbesten er i utgangspunktet 
ikke farlig så lenge det 
ligger stille, det er når man 
begynner å håndtere det at 
faren oppstår.

ges om i dag. Det er svært strenge krav fo hvordan 
man skal behandle denne asbesten, men siden 
kunnskapen langt på vei er forsvunnet, syndes 
det daglig mot reglene. Det er bare kyndige folk 
med riktig opplæring som kan håndtere asbest 
og fi rmaene skal være godkjent av arbeidstilsy-
net. Vel så viktig er det at ikke andre arbeids-
takere, eller uskyldig forbipasserende, heller ikke 
utsettes for støvet. Beskyttelsesklær eller verktøy 
skal derfor ikke tas med inn i spisebrakka for ek-
sempel. Man skal arbeide med asbesten på en 
sånn måte at det ikke støver, eller at støvet ikke 
virvles opp. Ved bruk av avsug skal støvet ren-
ses, og asbestavfallet skal oppbevares i lukkede 
og låsbare containere.

Asbest var som sagt svært vanlig. I dag kan man 
komme over det i isolasjonsmateriale, i bygnings-
plater som f. eks.  eternitt, i gulvbelegg og i fl is-
lim, murpuss, branngjennomføringer eller kabler. 
Kommer dere bort i sånne materialer, eller om 
dere mistenker at det kan være fare for at dere 
utsettes for asbest i en eller annen form må dere 
ikke prøve å gjøre noe med det selv. Er dere i tvil, 
må dere gå ut fra at det er asbest i materialet. 
Arbeidstilsynet har en egen side som er mer ut-
fyllende: www.arbeidstilsynet.no/asbest

Arbeidstilsynets konkrete råd:
Arbeidstaker:
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sere nøkkelordene Respekt  og 
Spor.

Løven peker på Arbeidstilsynets 
historie, kompetanse og erfaring. 
Skråbåndet har historisk sett 
hatt en vernende oppgave. 
Kombinasjonen løve og skrå-
bånd er dristig og peker 
fremover.
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1 Figuren viser mål og 
forhold på skråbåndet. 
Kan være greit å vite når 
man skal konstruere et 
17x4 m fasadeskilt.

2-5 Skråbåndet finnes i 
fire ulike varianter. To 
liggende og to stående. 
Det er avgjørende å ikke 
rotere den liggende for å 
bruke den vertikalt, da 
dette også roterer 
arbeidsmiljøløven.Utfør aldri asbestarbeid uten opplæring 

og verneutstyr.

Er du i tvil om det fi nnes asbest i bygget, 
be om at det blir tatt prøver.

Du har krav på helsekontroll før arbeidet 
starter og deretter minst hvert tredje år 
ved asbestarbeid.

Arbeidsgiver:
Du kan ikke sette arbeidstakere til riving, 
reparasjon og vedlikehold av asbest uten 
tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Sørg for at dine arbeidstakere får 
opplæring og verneutstyr.

Sørg for at dine arbeidstakere gjennom-
går helsekontroll før arbeidet starter og 
deretter minst hvert tredje år.
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Nesten halvparten av 
ulykkene er fallulykker
Tekst: Odd Magnar Solbakken

Fallulykker er den ulykkestyp-
en som skjer oftest i bygg og 
anlegg. Fall er også den typen 
ulykke som forårsaker flest  
alvorlige skader og arbeids- 
skadedødsfall.

Flesteparten av ulykkene kunne vært unngått. 
Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet og  
Statens arbeidsmiljøinstitutt. Rapporten «Ulyk-
ker i bygg og anlegg 2015» er skrevet på oppdrag 
for Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæ-
ring.

Rapporten presenterer utviklingen i dødsulykker 
og skader i næringen, og den gir en analyse av 
17 ulykker som Arbeidstilsynet har fulgt opp med 
fysiske tilsyn i 2015.

Nesten halvparten av ulykkene som er med i ana-
lysen er fallulykker. Ulykkene som skjer oftest er 
at arbeidstaker faller fra tak, gulv, stillas og stige. 
I tillegg er det mange ulykker der arbeidstaker 
skades av fallende gjenstander. 

Fallulykker har ofte alvorlige konsekvenser for  
arbeidstakerne, og rapporten viser at det er be-
hov for å jobbe kontinuerlig med sikkerhet i alle 
faser av er bygge- og anleggsprosjekt og på alle 
plan – hele tida.

Analysen av ulykkene avdekker at det har vært 
mangler knyttet til alt fra risikostyring og sikker-
hetskultur, til arbeidsplaner og opplæring. Van-
lige konsekvenser er feil bruk av utstyr, arbeid i 
høyden uten sikring, at farlige områder ikke er 
sperret eller merket, og at arbeidstaker velger feil 
rekkefølge og metode.

Menneskelige feil skjer, men det er viktig å un-
derstreke at det ikke er arbeidstakerens skyld at 
ulykken skjedde. Med så mange aktører som det 
ofte er på en byggeplass er det helt nødvendig at 
ansvarsforholdene er klare og oversiktlige.

Unge arbeidstakere er spesielt utsatt og det er 
mange innleide og utenlandske blant de skadde.

I 2015 mistet seks personer livet i arbeidsulykker 
i bygge- og anleggsbransjen. De siste sju årene 
har gjennomsnittlig rundt ni arbeidstakere om-
kommet i bygg og anlegg årlig. Hittil i 2016 har 
sju arbeidstakere omkommet i bygg og anlegg.

Bygge- og anleggsvirksomheten rapporterer om 
12 arbeidsskader per 1000 ansatt, i følge Statis-
tisk sentralbyrå. Næringen er dermed godt over 
snittet for alle norske yrkesaktive, som er opp-
under ni skader per 1000 ansatte. Det er ogå den 
næringen som har den største andelen av alle 
meldte fallulykker som har resultert i død og al-
vorlig skade.

Rapporten ble lansert 2. november og peker på 
utfordringer og kommer med anbefalinger om 
hva som skal til for å forebygge ulykker i bygg og 
anlegg.

Fallulykker har ofte 
alvorlige konsekvenser 
for arbeidstakerne.

Firmaer som har 
tillatelse til å arbeide 

med asbest:

AKERSHUS

ALFA ENTREPRENØR SERVICE AS 

BRAFAS AS 

CONEX AS 

GLASSMESTER ROLF BERGLUND AS 

KAPPTEC AS 1407 VINTERBRO 

KARLSEN & NORDSETH 
ENTREPRENØR AS 

POLYGON AS 

RAGN-SELLS MILJØSANERING AS 

RIVNINGSGRUPPEN AS  

 S-BYGG AS 

BUSKERUD

AIP SANERING AS 

BERGS BYGGTJENESTER AS 

BUSKERUD GJENVINNING AS 

BYGGMESTER DAVID SJEMMEDAL 

EIKER BLIKK AS 

GTS DRIFT AS 

MILJØTEKNIKK AS 

MONSTERBEDRIFTEN AS 

MULTIADMIN STIG ATLE JØRGENSEN 

RVS AS 

STEG ENTREPRENØR AS 

TAKTEKKERMESTER BJØRN 

SCHRAMM AS 

ØST-RIV AS 

OSLO

AR MILJØSIKRING AS 

EJ RENOVACIJA 

ENTREPRENØR BYGG AS 

GLASSMESTER ROLF BERGLUND AS 

IMPLENIA MILJØ AS 

KATTITO AS 

MILJØSANERING OSLO AS 

MONSTERBEDRIFTEN AS 

MTB BYGG AS 

NORPRODUKTER - MILJØ AS 

NORSK SANERINGSSERVICE AS 

POLYGON AS 

R3 ENTREPRENØR AS 

RIVTEC AS 

SANS BYGG AS 

SCHNEIDER ELECTRIC NORGE AS 

STIFTELSEN HUDØY 

THORENDAHL AS 

VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 



BYGNINGSARBEIDEREN 3-2016  18

Rjupesleppet as er et fi rma på Beitostølen med 
følgende formål: «Selskapets virksomhet er å 
arrangere et sosialt skirenn for damer i alle aldre». 

OBOS Bygg as holder til i Oslo og har følgende 
greie formål: «Byggevirksomhet, og alt som står i 
forbindelse med det, samt deltagelse i andre virk-
somheter. Rørleggertjenester og andre produk-
ter/tjenester som naturlig hører sammen med 
dette, herunder delta i andre lignende virksom-
heter». 
Så spørs det hva det egentlige OBOS synes om 
et slikt fi rmanavn.

JW Malerfi rma as er fra Oslo og har følgende 
planer: «Drive bygg, tømre, håndverker entrepre-
nør aksjer og andre verdipapirer». 
Men hva er egentlig en håndverkerentreprenør-
aksje?

NOR Total Bygg as holder til på Løten og har 
følgende formål: «Yte salg, vinduer, dører, garasje-
porter, panel huser, modulære huser, kjøpe 
og import frå europeiske union til Norge eller 
andre land herunder andre produkter som 
naturlig faller saman med dete, herunder å delta i 
andre selskaper med lignende virksomhet». 
For å fi nne ut av dette så bestilles det 2 stk 
panel huser.

Skulstad Armeringsservice as er et fi rma fra 
Kongsberg med følgende formål: «Armering/stål-
binding, bygg- og anleggsvirksomhet». 
Men er stålbinding det samme som jern-
binding, eller noe helt annet?

Alt as er et fi rma fra Nesodden og har litt av 
noen planer: «Bygg/håndverk/vaktmestertjenes-
ter som små tilbygg, rehabiliteringer, terrasser 
o.l. Selskapet vil på sikt bli godkjent som el instal-
latør. Det vil også være en avdelig i fi rmaet som 
skal fokusere på trening, kosthold, helse, vann-
sport, hudpleie og noe salg i forbindelse med 
dette arbeidet. Selskapet vil på sikt forsøke å 
komme seg inn i eiendomsmarkedet herunder 
kjøp, oppussing og salg. Eventuelt nybygg. 
Selskapet vil også bedrive utleie av stillaser, 
verktøy, maskiner samt muligens transport og 
logistikk rundt dette. Selskapet vil på sikt også 
drive med import av diverse varer. Logistikk 
og salg/markedsføring kommer også innunder 
denne». 
Penger i sikte, på sikt, muligens og eventuelt.

Yohannes Byggearbeidet Araya er et Dram-
mensfi rma med følgende greie formål: «Bygge-
arbeid, vaktmestertjenester, huggehjelp, ren-
hold». Huggehjelp, hva er det?

Buskerud Oppussing Vladmiras Los er et 
fi ma fra Øvre Eiker med følgende formål: «Oppus-
sing/rehabilitering av bygninger, produksjon og 
salg av tilhørende produkter, renhold. Lagarbeid, 
pakking, skjæring av kjøtt, annet forefallende. 
Lagarbeid?

Alltid Rørlegger as er et Oslofi rma med føl-
gende formål: «Yte tjenester innen VVS arbeider, 
oppvarmingen virker herunder andre produkter 
som naturlig faller sammen med dette, herunder 
å delta i andre selskaper med lignende virksom-
het, kjøp og salg av aksjer». 
Det er godt å vite at oppvarmingen virker her-
under.

Hjelpe og trøste as er et fi rma fra Fagernes med 
følgende formål: «Yte hjelp og assistanse samt 
selge tjenester innenfor et bredt spekter». 
Så da vet vi det. Veldig oppklarende egentlig.

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

Odd Magnar Solbakken

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 fi rma med 
mange slags formål
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DET KOMMUNISTISKE PARTIS 
MANIFEST PÅ NY

Tekst: Harald Berntsen

En av de viktigste bøkene i årets bokhøst må 
være Det kommunistiske partis manifest, utgitt 
for første gang av Karl Marx og Friedrich Engels i 
revolusjonsåret 1848, nå i ny oversettelse til norsk 
av forfatteren og lyrikeren Leif Høghaug.  
   
Manifestet vil for alltid bli stående som et av de 
viktigste klassiske politiske kampskrift i verdens-
historia. Dette er ikke stedet for å gå nærmere 
inn på skriftets enestående litterære kvaliteter, 
som gjør det til en fest å lese, på norsk mer enn 
noen gang i Høghaugs versjon. Her må vi nøye 
oss med å se litt på skriftets plass i den tida det 
kom til, og i den utviklinga av en vitenskapelig 
teori om det moderne kapitalistiske samfunnet 
som Karl Marx sto for, med hjelp og støtte fra sin 
venn, fabrikkeieren Friedrich Engels. 

Ifølge Marx og Engels var det alle gamle mak-
ters vettskremte klappjakt på kommunistene i 
kjølvannet etter februarrevolusjonen i Frankrike 
i 1848, som gjorde det nødvendig for kommunis-
tene å legge fram sine oppfatninger og mål.

Marx og Engels ville også vise hva som skilte 
kommunistene fra andre og ofte uklare anti-
kapitalistiske teorier som hadde oppstått under 
framveksten av det nye industrikapitalismen. I 
Manifestet slo de særlig fast at av alle samfunns-
lag som sto i motsetning til den nye herskende 
klassen av industrikapitalister, var bare indus-
trikapitalismens eget produkt, proletariatet, en 
virkelig revolusjonær klasse. Lavere middelsten-
der, småindustrielle, handelsmenn og kreditorer, 
handverkere og bønder var derimot ute etter å 
redde seg og sin lille privateiendom fra under-
gangen i den kapitalistiske konkurransen. De var 
ikke revolusjonære, heller ikke bare konservative, 
men reaksjonære fordi de søkte å dreie historias 
hjul tilbake. Var enkelte av dem revolusjonære, så 
var de det i bevissthet om sin kommende over-
gang til proletariatet, ved at de framfor å forsvare 
sine interesser som småborgere, tok opp kampen 
for sine framtidige interesser, altså forlot sitt eget 
standpunkt til fordel for proletariatets. 

Kommunistene kunne ifølge Manifestet sam-
menfatte programmet sitt i ett eneste mål: opp-
hevelsen av privateiendommen. Til dem som var 
skremt av det, sa Marx og Engels at i det kapi-
talistiske samfunnet var privateiendommen alt 
oppheva for ni tiendedeler av samfunnsmed-

lemmene. Kommunistene blei med andre ord 
anklaga for å ville oppheve en privateiendom til 
produklsjonsmidler som var basert på det over-
veldende fl ertallets mangel på eiendom.   

De to unge Marx (født i 1818) og Engels (født i 
1820) var alt i Manifestet på sporet av den teo-
rien som de etter hvert utvikla, gjennom å drive 
kritikk av tidligere politisk økonomi, slik den var 
lagt fram av en hærskare av ulike sosialistiske 
og anarkistiske og utopiske sosialister, men sær-
lig av de to store britiske borgerlige økonomiene, 
Adam Smith og David Ricardo. De så at de gjen-
tatte kapitalistiske krisene arta seg som absurde 
overproduksjonskriser der samfunnet hadde for 
mye sivilisasjon og for mange næringsmidler, for 
mye industri og for mye handel, og at borgerska-
pet overvant krisa ved å tilintetgjøre store meng-
der produktivkrefter (krig), og ved å erobre nye 
markeder og øke utnyttinga av de gamle.

De så også at det var overskuddet av det arbei-
det som de moderne eiendomsløse arbeiderne 
utførte for dem som eide produksjonsmidlene 
mot lønnsbetaling, som skapte hele kapitalen og 
økte den for hver dag som gikk. I Manifestet he-
ter det videre at i samme grad som borgerskapet 
eller kapitalismen utvikler seg, utvikler også pro-
letariatet seg, de som bare lever så lenge som de 
får arbeide for andre, og som bare oppnår det så 
lenge som kapitalen øker som resultat av det ar-
beidet de utfører. Så heter det at arbeiderne som 
må selge seg sjøl stykkevis for lønn, var blitt en 
vare på linje med alle ander handelsprodukter. 
Det ville si at prisen på arbeidet som de solgte, 
i likhet med alle andre varer, var identisk med 
kostnadene ved å produsere varen, altså at snitt-
prisen på lønnsarbeidet var summen av de livs-
midler som arbeideren trengte for å holde liv i seg 
som arbeider.

På dette punktet viser Manifestet at de to unge 
forfatterne ennå ikke hadde løst den gåten som 
heller ikke var løst av de to aller mest fram-
skredne borgerlige politiske økonomene, Smith 
og Ricardo. Denne gåten besto i at hvis det var 
arbeidet som arbeideren solgte til kapitalisten, 
til det arbeidet var verdt, blei det umulig å for-
klare kapitalakkumulasjonen med at den oppsto 
av arbeiderens arbeid. Marx og Enels hadde med 
andre ord nådd fram til å slå fast at arbeidslønna 
var identisk med summen av de livsmidler som 
var nødvendig for at arbeideren kunne holdes 
i live som arbeider. Men de mangla fortsatt det 
begrepet som kunne løse gåten hos Smith og Ri-
cardo.

Dette begrepet fant Marx først fram til da han 
etter ti års videre vitenskapelig arbeid gjorde sin 
store og avgjørende nyoppdagelse. Den besto i 
at han skjønte at den moderne arbeideren ikke 
selger hele seg sjøl eller arbeidet sitt som en vare 
til det den er verdt. Det han selger er det eneste 
produksjonsmidlet han sitter igjen med som for 
øvrig eiendomsløs proletar, nemlig sin egen men-
neskelige arbeidskraft, som til forskjell fra alle 
andre varer på markedet har den enestående 
egenskap at den i løpet av en dag er i stand til å 
produsere mer enn den sjøl koster, det vil si mer 
enn den lønna kapitalistene betaler arbeideren 
for å leie og gjøre bruk av arbeidskraften. På ka-
pitalistens i og for seg rettmessige tilegnelse av 
dette merarbeidet baserer kapitalen og dens ak-
kumulasjon seg på, og den aleine. Mens proleta-
ren alltid går like fattig ut av arbeidsdagen med 
den verdisummen han trenger for å leve til neste 
dag (lønna), går kapitalen alltid ut større og mek-
tigere i forhold til arbeideren. Det viktigste resul-
tatet av den kapitalistiske produksjonen, sa den 
modne Marx, er ikke de penger og ting kapitalen 
framstår som, men det historiske oppståtte og 
stadig reproduserte forholdet mellom kapital og 
lønnsarbeider. 

Ut fra denne oppdagelsen utvikla Marx så hele 
den kritikken av den borgerlige politiske økono-
mien som han framstilte i hovedverket Kapitalen 
i tre bind, og som på fl ere måter går ut over og 
snur opp ned på deler av analysen i Manifestet. 
Men uansett var det i Manifestet Marx og hans 
gode venn Engels identifi serte seg med den mo-
derne arbeiderklassen som den første underklas-
sen i historia som bare kan frigjøre seg sjøl ved å 
frigjøre alle andre fra undertrykkelse.  

Ikke bare på grunn av denne innholdsmessige 
kjernen fortjener Leif Høghaugs nyoversettelse 
uansett å ligge under juletreet i alle klassebevis-
ste arbeideres stuer i år. Med sin fl otte røde inn-
binding, påstrødd sølv som glitrer som stjerner, 
behøver den lille dynamittgubben på 69 små si-
der som denne nyutgaven av Manifestet består 
av, ikke en gang å pakkes inn i julepapir. Den kan 
ligge der uinnpakka og bli gitt som gave som den 
er, som en inspirasjon til å gå videre til Kapitalen 
og en analyse som i dagens djuptgående kapita-
listiske verdensdepresjon kan hevdes å være mer 
aktuell og viktig enn noen gang.    

Harald Berntsen er 
historiker. Han har skrevet 
en rekke bøker,bl.a. 
Norsk Bygningsforbunds 
historie. Han har nylig 
fullført hotell- og restur-
antarbeidernes historie. 
Harald er i tilegg en ivrig 
debattant.

Marx Engels.



BYGNINGSARBEIDEREN 3-2016  20

VIBEKE SEUDER-GRAN 

 I dag skuffet jeg et menneske.

Hadde lovet å komme innom

Men om han husker det?

Så mange

helligdager på hjerneveggen

Hukommelsen er uransakelig for ham, 
vernemaske var for kvinner og barn

Han maler litt ennå, mest
lister og karmer, går greit så lenge

noen ser over

Jeg husker ham som mann:
Øverst i stillaset, malte måkene 

hvite og himmelen blå, far

      
Fra samlingen Livretter, 
Tiden Norsk Forlag 2015

Magnus Grova Søilen


