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God sommer!
Tariffoppgjøret som var 2016 som uravstemnin-
gen sa et klart ja med 77 % med et oppmøte på 
72,5% i byggfagene. Videreutdanningen som  
Fellesforbundet og BNL har satt en et utvalg til å 
diskutere videre på er en av mange saker som er 
etterarbeid på overenskomstene. 

Som kjent for de fleste var det jo streik på Riksav-
talen Hotell og Restaurant og det tok mye av vår 
tid til å hjelpe avdeling 10 med praktiske ting som 
da skjer under en streik, vi lærte vel noe og bidro 
også med mye under streiken i 10 ern. Dette er jo 
for å bygge samholdet i Fellesforbundet.

Avdeling 1 har i disse tider en dialog med en fag-
forening om samarbeide i Oslo –Akershus mulig-
heter for sammenslåing er vel også en naturlig 
del av hva som kan skje. Det er pr i dag 9 avdelin-
ger i Oslo –Akershus med ca 40 ansatte/valgte 
så får vi vel ikke ut det potensiale som ligger der 
ute med besøk og verving av nye medlemmer.
Det hadde kanskje vært bedre om det hadde vært 
færre avdelinger i dette området. Uten å ta stil-
ling til hva andre bør gjøre!

I disse tider med nedbemanninger og mye inn-
leie så er sommeren et lite avbrekk fra det dag-
lige styr, vi i avd. 1 har den siste tiden jobbet med 
mange oppsigelsesaker i de fleste av fagene vi 
har og også gitt bistand til noen som er gått kon-
kurs. Den bransjen som egentlig fortsatt går så 
det suser uten alt for mye innleie/bortsetting er 
bilbransjen, ellers er det mange midlertidig an-
satte som blir utnyttet. Vanskeligste bransje er 
også bilbransjen ved vaskehallene som gror opp 
overalt og der er det mye snusk.

Regulering av grunnbeløpet (G) i fol-
ketrygda ble regulert fra 1. mai 2016. 
Grunnbeløpet i folketrygda øker fra 90 
068 til 92 576 kroner. Det er en økning på 
2 508 kroner, som tilsvarer 2,78 prosent.

Årets trygdeoppgjør er gjennomført et-
ter gjeldende regler for regulering av 
grunnbeløpet og pensjoner. Tallgrunn-
laget har vært drøftet med Pensjonis-
forbundet, Seniorsaken, Forsvarets se-
niorforbund, Landslaget for offentlige 
pensjonister, Funksjonshemmedes fel-
lesorganisasjon, Samarbeidsforumet 
av funksjonshemmedes organisasjoner, 
LO, YS, Unio og Akademikerne. Det skal 
ikke ha vært uenighet om tallgrunnla-
get for årets regulering.

Uføretrygdede og andre som får sine 
ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, 
får en inntektsøkning på 2,78 prosent
Alderspensjon under opptjening blir økt 
med 2,78 prosent

Regulering av løpende alderspensjoner: 
Alderspensjonister får en økning på 
2,01 prosent

Pr. år: 6 x G                       = kr 555 456,00
Pr. uke: 6 x G : 52                = kr 10 681,85
Pr. time: 555 456: 1950 timer  =kr 284,85

Tekst: Odd Magnar Solbakken

Regulering av 
grunnbeløpet i 

folketrygda (G) og 
pensjonene fra 

1. mai 2016

Arbeidet på flyplassen Gardermoen går mot slut-
ten. Byggevirksomheten i Akershus er ellers gan-
ske stor med at to kvartal bygges ut i Lillestrøm, 
Folkets Hus kvartalet hvor avdeling 1 har hatt og 
vil få nye kontorplasser da de er ferdig i 2017-18. 
Håper da å få samlet avdelingen på ett sted! Det-
te er det jo en stund til og mye kan jo skje før den 
tid. Oslo er det også stor aktivitet i Bjørvika og på 
Vestbanetomta. 

God sommer til dere alle.

Magne Glimdal
Leder av 
Fellesforbundet 
avd.1 Oslo Akershus

Den eneste bransjen som 
egentlig fortsatt går så det 
suser uten alt for mye innleie/
bortsetting er i bilbransjen, el-
lers er det mange midlertidig 
ansatte som blir utnyttet.
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Minstefortjeneste § 2-2 – 2-4 
(gjelder fra 1. april):
Fagarbeidere    kr 193,60
Ufaglært med minimum 1 års praksis kr 181,50
Ufaglært under 1 års praksis  kr 174,00
Unge arbeidstakere under 18 år  kr 116,70

Bastillegg § 2-10.1: Hvor arbeidslaget arbei-
der på eget ansvar skal lagbasen tilsettes av 
arbeidsgiver, i forståelse med akkordlaget og ha 
en godtgjørelse på minst kr 6,90 per time
 
Overtidsbetaling, § 2-7 og § 6-3 og bilag 20: 
Minimum 50 prosent av følgende grunnlag: 
kr 247,36 for voksne arbeidstakere. 
(gjelder fra 29. april 2016)
 
Permisjon med rett til lønn: § 2-8 og bilag 10: 
For permisjon etter § 2-8, pkt 1 og 2 utbetales 
den enkelte arbeidstaker sin lønn. For akkord-
lønte og andre med varierende lønn benyttes 
den gjennomsnittlige timefortjeneste 
(sjukelønnsgrunnlaget)
 
Reise/gangtid, § 7-2.2 Hvor nattopphold 
ikke er nødvendig (gjelder fra 29. april 2016) 
Når arbeidstaker sørger for transport:
7,5 - 15 km kr 93,00
15 - 30 km kr 154,00
30 - 45 km kr180,90
45 - 60 km kr 207,00
60 - 75 km kr 235,00
Lærlinger: 85 %

Når arbeidsgiver holder transport:
7,5-15 km kr 56,00
15-30 km kr 93,50
30-45 km kr 111,80
45-60 km kr 130,50
60-75 km Kr 150,00
Lærlinger: 70 %
 
Helligdagsgodtgjørelse: Skal utbetales 
pr. time. Timelønn avtales i den enkelte bedrift i 
henhold til fagets fortjenestenivå. 
 
Påslagsprosenten på akkordtariffens 
priser fra 1. august 2016:
Blikkenslagerfaget 88,64 %
Malerfaget  12,19%
Murerfaget  12,19%
Rørleggerfaget  8,08%
Taktekkerfaget  39,25 %
Betongfagene  Minst kr 230,20
Tømrerfaget  Minst kr 193,09
Isolatørfaget  Kr 197,31
Anleggsgartnerfaget 167 øre

De nye satseneArbeidstidsutvalget gir 
økt makt til sjefa

Tekst: Roy Pedersen, LO i Oslo

Det er nå tillatt med økt bruk av midlertidige an-
settelser og økt bruk av overtid pr. uke og måned. 
Individuelt kan det inngås avtale om 10 timers 
dag som kan økes til 12,5 timers dag ved lokal 
avtale. Totalt med overtid kan det praktiseres 
69 timers uke. Forbundenes godkjenning av ek-
streme og helsefarlige arbeidstidsordninger er 
fjernet. Fagforeningers søksmålsrett ved ulovlig 
innleie er fjernet. Forskriften for likebehandling 
av innleide og faste ansatte er endret slik at man-
ge innleide går ned i lønn. 

NHOs strategi er å undergrave landsomfattende 
tariffavtaler og de tillitsvalgte, ved å tvinge fram 
økt adgang til lokale og individuelle avtaler. 

Arbeidstidsutvalget kommer arbeidsgiverne 
godt i møte. De foreslår at arbeidsgiver selv kan 
diktere arbeidstida til 10 timer pr. dag og 48  
timers uke ved gjennomsnittsberegning av  
arbeidstid. Utvalget vil gjerne gi arbeidsgiver rett 
til å sette opp skiftplan og turnusordninger uten 
avtale med tillitsvalgte, samt å redusere hvilepe-
rioden mellom arbeidsdagene fra 11 til 9 timer. 
Arbeid mellom 21 og 23 kan være kveldsarbeid 
og ikke nattarbeid, hvis den enkelte vil. Viljen på-
virkes av rundt 135.000 i ledighetskø. 

Utvalget er «nytenkende» og foreslår individuelle 
ansettelser som «delvis uavhengig stilling». Dette 
gir skvis fra to kanter, både fra kunder eller bru-
kere og fra arbeidsgivere. Flere ansatte vil opp-
leve at de må være tilgjengelige hele uka, både 
seint og tidlig. 

For arbeid offshore gjelder den såkalte tredjedels-
regelen. Det betyr at en tredjedel av arbeidstida 
du har hatt på Nordsjøoppdrag må avspaseres på 
land, før du kan dra ut på nytt oppdrag. Utvalget 
vil ha dette fjernet, men kun for fagorganiserte 
med tariffavtale. Det framstilles som «moderne» 
å forverre tariffavtaler med lov, men det var mest 
vanlig på 1920-30-tallet.

Det kan ved første øyekast se ut til at arbeidstids-
utvalget begrenser seg til å justere arbeidstid og 

ansettelse for litt spesielle grupper. Men allerede 
er arbeidsmiljøloven forverret. I økende grad jobbes 
det lengre dager og uker uten kompensasjon. 48 
timers uka er på vei tilbake og presset øker for 
mer helgearbeid.

Ved å undergrave tariffavtaler, de tillitsvalgtes 
innflytelse og svekke arbeidsmiljøloven, blir det 
vanskeligere å få nye medlemmer og produktivite-
ten går ned. Byggebransjen er et dårlig eksempel.

Utvalgets innstilling er samtidig en lissepasning 
til firma som vil ha husavtaler framfor å under-
tegne våre tariffavtaler.

Innstillingen er på høring fram til 1. juli. Den er 
heldigvis ikke enstemmig på alle punkter. Regje-
ringa må bestemme seg om de vil fremme fore-
slåtte endringer eller legge utredningen i skuffen. 
Vi må forberede oss på omkamp. Den landsom-
fattende streiken 28. januar i fjor viste at vi kan. 

Må vi så får vi det til på nytt. Om ett år er det 
stortingsvalg.

Til tross for klare protester fra tusenvis av streikende fagorganiserte 
over hele landet, vedtok H/Frp-regjeringen sammen med KrF og 
Venstre å forverre Arbeidsmiljøloven.

FORSVAR
ARBEIDSMILJØ

LOVEN

NEI til 
48 timers 
arbeidsukeBuuuu!
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Likebehandling? 
Ja og nei

Tekst: Petter Vellesen

Det har, for å si det mildt, vært en del skepsis til 
likebehandlingsprinsippet i fagbevegelsen. Ikke 
til prinsippet i seg selv, de fleste er nok enige i at 
det skal være lik lønn for likt arbeid, men til hvor-
dan vi skulle få det til å virke, håndheve regle-
mentet og unngå at det ble omgått. Nå har FAFO 
kommet med en rapport, Sjatteringer av likhet, 
som tar for seg hvordan dette regelverket funge-
rer i praksis. Rapporten er skrevet på oppdrag for 
Arbeids- og sosialdepartementet, men det virker 
ikke som om de har hatt den helt store interessen 
for prosjektet. Rapporten er i hvert fall lansert i 
«all hemmelighet». Vi har også et hjertesukk i for-
hold til metodikken i undersøkelsen.

Den er basert på intervjuer og telefonintervjuer 
av bemanningsforetak, parter og myndigheter 
samt ledelsen og tillitsvalgte i innleiebedriftene. 
Det er mulig dette er «billigvarianten», men vi tror 
ikke det går an å få et representativt bilde uten å 
ta med dem det angår, nemlig de innleide selv.

Undersøkelsen tar for seg flere bransjer, men 
for oss er det byggebransjen som er viktigst, og 
bygg og elektro blir på mange måter en versting 
her. For selv om hovedkonklusjonen i rapporten 
er at «likebehandlingsreglene synes å ha ført til 
mer likebehandling også i praksis» er det store 
variasjoner. For det første viser undersøkelsen at 
«våre» bedrifter er dårligere på kontroll. De fleste 
kontrollerer sjelden, aldri eller i beste fall uregel-
messig. Dessuten blir byggebransjen beskrevet 
som «langt tøffere enn andre bransjer når det 
gjelder konkurranse og press på pris». Dette kan 
det være verdt å legge merke til: på mange måter 
blir innleieren beskrevet som en pådriver her. 

Likebehandlingsreglene har altså ført til mer li-
kebehandling, sier rapporten. Men samtidig me-
ner de også at «reglene åpner for tilpasninger, og 
kontroll- og håndhevingsmekanismene er ikke 
tilstrekkelige til å forhindre brudd.» Dette fører til 
at innleide både på bygg og på skipsverft ligger 
på eller rett over allmenngjort minstelønn. «Vo-
lumet av utleie er stort, og innleievirksomhetene 
tilpasser lønnssystemene slik at de innleide i ho-
vedsak sammenlignes mot minstelønn eller rett 
over denne,» heter det i rapporten. 

Mye av denne forskjellsbehandlingen bunner i at 
de innleide ikke har norsk fagbrev og dermed an-
ses som ufaglærte. Dette vet innleiebedriftene å 
benytte seg av vil jeg si for egen regning. Det har 
i alle fall ført til «store forskjeller på lønnsnivåene 
mellom innleide og fast ansatte i innleievirksom-
heten,» slår rapporten fast og stiller et betimelig 
spørsmål om «intensjonen bak reglene er ivare-

1. januar 2013 trådte det vi kaller likebehandlingsprinsippet i kraft, som en følge av EUs vikarbyrå-
direktiv. Kort sagt innebærer dette regelverket, som er nedfelt i arbeidsmiljølovens § 14-12 a at en 
innleid arbeidstaker skal ha samme lønns- og arbeidsforhold som om de skulle ha blitt ansatt di-
rekte i bedriften de er innleid til.

tatt ved utleie til bransjer som bygg og skips- og 
verftsindustrien.» Bortsett fra lønn ser det ut som 
om det er store vanskeligheter knyttet til betaling 
for bevegelige helligdager. Det samme gjelder 
nok arbeidstid, feriepenger og overtid, uten at jeg 
kan se at rapporten har noen klare konklusjoner 
her. Reise, kost og losji er en sak for seg. Brudd på 
disse bestemmelsene har som kjent ført til flere 
tvister og rettssaker.

Dessverre er det nok sånn at kunnskapen om at 
man har rett på å bli likebehandlet er minst hos 
de utenlandske arbeiderne. Derfor er det nok slik 
at langt fra alle vil, kan eller tør å ta opp sine egne 
saker. Det kreves klart en sterk håndheving. Her 
er det store mangler. Tillitsvalgte i bemannings-
foretakene – der det finnes sånne – har ikke rett 
til informasjon etter likebehandlingsreglene, og 
det er vel enda verre at Arbeidstilsynets myndig-
het er begrenset til å kontrollere om kravet om 
likebehandling er drøftet med de tillitsvalgte. 

Dette må det gjøres noe med! Dermed er man 
helt avhengig av at kunden og først og fremst 
tillitsvalgte i innleiebedriftene sjekker lønns- og 
arbeidsvilkår. Rapporten sier at noen gjør dette, 

Illustrasjon: utsnitt av boka, fafo

Vi har også et hjertesukk 
i forhold til metodikken 
i undersøkelsen.

men de beskriver også en situasjon med tillits-
valgte i en mellomposisjon, under krysspress og 
med dårlig kapasitet. Det kan stå som vår lærdom 
av denne rapporten: De tillitsvalgte i innleiebe-
driftene har stor innflytelse på likebehandling, 
men er ikke alltid like flinke til å bruke den myn-
digheten.

Kristin Alsos, Mona Bråten Og Sissel C. Trygstad
Sjatteringer av likhet

Evaluering av reglene om likebehandling av 
utleid arbeidskraft

Fafo 2016
(Finnes i nettutgave på fafo.no)
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Likebehandling? 
Ja og nei

Konkursryttere i 
bemanningsbransjen

Tekst: Boye Ullmann

Uten det sterke engasjementet for å kreve VETO 
mot Vikarbyrådirektivet hadde vi ikke fått likebe-
handling. Prinsippet er at innleide arbeidere fra 
bemanningsforetak skal ha det samme som byg-
ningsarbeiderne i innleiefirmaet. Rørleggernes 
fagforening startet med saker kort tid etter loven 
om likebehandling.

• HS2 var/er et bemanningsforetak plassert i 
Sarpsborg som har leid ut i hovedsak rørleggere 
og elektrikere i Oslo-området og Hordaland. Rør-
leggernes fagforening og Rørleggersvennenes 
forening i Bergen reiste likebehandlingssaker 
som kom opp i Forliksrådet. Vi fikk fullt medhold. 
Da skiftet HS2 navn. Deretter ble det gamle fir-
maet med det nye navnet slått konkurs. Samme 
dag ble et «nytt» HS2 opprettet. Dette er gjentatt 
desember 2015. Rørleggernes Fagforening har 
på nytt reist lønnskrav for manglende betaling 
for lønn og feriepenger. HS2 leier fortsatt ut elek-
trikere og rørleggere for fullt mens konkursboet 
må rydde opp etter deres nye konkurs. Regninga 
blir betalt for manglende lønn og feriepenger av 
NAV lønnsgarantifond dvs av våre skattepenger. 
Spydebergfirmaet Comfort VVS har fått oppdrag 
for Betonmast og Bundebygg. De har noen få rør-
leggere og leier derfor inn fra HS2 som nå er do-
minert av rumenske rørleggere som ligger minst 

Kr. 50-70,- under rørleggerlønn. Vi har problemer 
med å organisere rørleggere i HS2 fordi firmaets 
ledelse er imot fagorganisering.

• Bemanningsfirmaet Match Bemanning Sarps-
borg og Kolbotn leier og har leid ut rørleggere. De 
er sponsorer til Sarpsborg 08. Rørleggernes fag-
forening har kjørt likebehandling, manglende be-
taling for helligdager og sykedager og lønn mel-
lom oppdrag for 14 rørleggere. Match Bemanning 
Kolbotn forandret navn til Rosenholm Beman-
ning. De ble slått konkurs sommeren 2015. Match 
Bemanning opprettet på samme tid Match Be-
manning NY. Rørleggere ble overført til Match 
Bemanning Sarpsborg. Slik sendte da Match 

Bemanning regningen for manglende betaling 
til NAV lønnsgarantifond dvs at skattebetalerne 
må ta regninga i stedet for at de ansvarlige går 
til moderselskapet for å hente ut verdier. Match 
Bemanning fortsetter som før.

• Personal Partner AS leier ut rørleggere blant 
annet i Oslo-området. Rørleggernes fagforening 
kjørte lønnskrav for manglende betaling for 
lønn og feriepenger for tre danske rørleggere. Vi 
krevde betaling for lønn mellom oppdrag. Dette 
et kjent problem der bemanningsbransjen bryter 
loven for midlertidige ansettelser. Vi krevde be-
taling mellom oppdrag for ca halv million kroner. 
Personal Partner AS forandret navn til PP Consult 
AS som de slo konkurs. Deretter opprettet eierne 
et «nytt» firma Personal Partner som holder på 
som før. Myndighetene har strammet inn på tids-
frister slik at de tre danske rørleggerne ikke fikk 
erstatning for manglende betaling. Det var bittert 
for dem og vår fagforening som reiste en prinsipi-
ell viktig sak.

• Majetic Rør ble anmeldt for arbeidslivskrimina-
litet. Rørleggerne ble trukket i lønn på feilaktig 
grunnlag. Rørleggernes Fagforening kjørte lønns-
krav i samarbeid med Byggfag Drammen Bærum 
for fire rørleggere. Majetic Rør slo seg konkurs og 
opprettet et «nytt» firma Majetic Rør og bygg. For 
oss, av uforstålige grunner ble saken henlagt. Vi 
forstod lite av at ikke konkursboet krevde verdier 
overført fra det «gamle» firmaet til det «nye» Ma-
jetic Rør og bygg. Tilbake står fire sinte bosniske 
rørleggere som har ofret mye i denne saken. Hel-
digvis har de gode jobber i en tariffbedrift.

Eksemplene viser at likebehandlingssaker er 
ressurskrevende og kan lett omgås av kyniske 
arbeidsgivere i bemanningsbransjen ved at de 
skifter navn på sitt firma for deretter slå firmaet 
konkurs for så opprette et «nytt» firma med det 
gamle navnet. Dermed blir regninga sendt våre 
skattebetalere gjennom NAV lønnsgarantifond 
som legger ut for manglende lønn og feriepenger. 

Konkursryttere i Norge risikerer ingenting og kan 
fortsette som før. 

Tekst: Odd Magnar Solbakken

Saken gjaldt oppsigelse i arbeidsforhold, nærme-
re bestemt om saksøkerne hadde blitt sagt opp 
eller om de selv hadde sagt opp sine stillinger 
(se mer om denne saken i Bygningsarbeideren  
nr 2-2015, www.bygningsarbeider.no).

I en artikkel i Romerikes Blad, den 16.06.2015, 
opplyste daglig leder i AM Byggservice Norge as, 
Arne Bernt Tanderø, at selskapet ville anke. Blir 
dommen stående er vi konkurs, sa han den gang.

Tingrettens dom ble anket av arbeidsgiver og an-
kesaken ble behandlet i Eidsiva Lagmannsrett i 
mai i år og dom ble avsagt 14.06.2016.

Tingrettens dom ble stadfestet i en enstemmig 
dom i Lagmannsretten, men erstatning for øko-
nomisk tap ble satt ned fra ni til sju måneder for 

tre av arbeidstakerne. I Lagmannsrettens dom 
heter det blant annet: «Lagmannsretten har lagt 
til grunn at bakgrunnen for at arbeidsforholdene 
opphørte var den husleieøkningen som arbeids-
giver besluttet. Etter lagmannsrettens syn er 
arbeidsgivers opptreden i denne forbindelse så 
kritikkverdig at det må gi grunnlag for oppreis-
ningserstatning. Oppreisningsserstatning ble for 
samtlige av ankemotpartene satt til 35 000 kro-
ner i tråd med tingrettens dom. Oppreisningser-
statning og erstatningstap for inntektstap ble for 
tre av saksøkerne satt til 247 543 kroner mens for 
de to siste ble erstatningen satt til henholdsvis 
291 149 kroner og 308 258 kroner. Alt i alt kr 1 342 
036,00. 

I domsslutningen sies det videre:
• For øvring forkastes anken og den avledede   
 anken
• I sakskostnader for lagmannsretten betaler   
 AM Byggservice Norge as 170 582 kroner   
 til saksøkerne.

I tingretten var saksomkostningene fra Los juri-
diske 238 734 kroner.

Ved en liten titt på firmaets siste innsendte regn-
skap er det liten grunn til å tro at det finnes pen-
ger til å betale verken oppreisningserstatning, 
erstatningstap eller saksomkostninger til våre 
medlemmer. Og alt av firmabiler med mer er 
vel leaset, så da er det vel ikke så mye å hente.  
Firmaet plikter vel da melde oppbud, og NAV 
Lønnsgaranti blir kanskje siste mulighet for å få 
dekket utestående lønn og feriepenger. 

Og da gjenstår det vel bare å takke Advokatene 
i LO for godt utført arbeid. Det er advokat Elisa-
beth Grannes som har vært prosessfullmektig 
både i tingretten og lagmansretten.

Tingrettens dom ble stadfestet i lagmannsretten
Fem polske medlemmer i Oslo Bygningsarbeiderforening vant fram i Øvre Romerike tingrett, mot 
sin tidligere arbeidsgiver, etter dom avsagt 09.06.2015.

Etter innføring av EUs Vikarbyrådirektiv, fikk fagbevegelsen like-
behandlingsprinsippet innført i Arbeidsmiljøloven §14.12a,b og c. 
I tillegg ble likebehandling forsterket i BILAG 14 i Fellesoverens-
komst for Byggfag(FOBen).
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Tekst og foto: Terje Larsen

Det var stor optimisme knyttet til det første Var-
deprosjektet i historien, dette med bakgrunn i at 
ting neppe kunne bli særlig dårligere angående 
lærlinger på Oslo kommune sine byggeplasser, 
enn den var ved Oslo Bygningsarbeiderforening 
sin «Byggeplassundersøkelse» i 2014 . Og det at 
«alle» nå mente at det trengtes lærlinger på de 
kommunale byggeplassene. Eller et Yrkesfags-
løft om du vil….

Dette Vardeprosjektet, Haugenstua skole, skulle 
vise at det var mulig med en høy andel lærlinger 
bare det var stilt krav om det og de involverte var 
interesserte. Undervisningsbyggs prosjekt fikk 
stor oppmerksomhet fra politikere og andre en-
gasjerte samfunnskrefter.

Etter seks møter i styringsgruppa, et kranselag, 
to runder med politikerbesøk , og en med LO le-

deren, er tiden kommet for en oppsummering av 
Vardeprosjekt på Haugenstua skole. 
Denne gangen basert på fakta.

Det har vært 25 lærlinger innom byggeplassen, 
av disse var fem voksenlærlinger.

Det er en lærlingebruk som ligger mellom 10,9 
og 33,9 %. Den høyest lærlingbruken i prosent er 
i blikkenslagerfaget med 33,9% av timene, mens 
det er flest lærlingetimer på elektro hvor over 
6000 timer er utført av lærlinger. Videre har be-
tongfaget en lærlingeprosent på 16,6 % og tøm-
rerfaget på 10,9 %. Både tømmer og betong er ut-
ført av Betonmast Selvaagbygg. Det i seg selv er 
ingen selvfølge da prosjektledere hos Betonmast 
Oslo står fritt til å velge hvem de vil bruke, men 
her ser vi viktigheten av en lærlingeklausul som 
fungerer, en prosjektleder som følger med og en 
styringsgruppe / byggherre som følger opp klau-
sulen. «Jeg slipper å vurdere de anbudene som er 
for gode» (Øyvind, prosjektleder Betonmast). 

Dette fordi den som kun har det laveste anbudet 
prismessig som regel ikke når opp i konkurran-
sen når det blir stilt flere krav enn pris i kontrakte-
ne, sånn som bruk av lærlinger på byggeplassen. 

De andre fagene som hadde lærlinger på Varde-
prosjektet var murfaget v/ Murmester Rolf Holm, 
rørfaget v/ Imtech, gulvleggerfaget v/ Ragnar 
Andersson og steinleggerfaget v/ Ellingard Na-
turstein. Sistnevnte har kun voksenlærlinger, og 
fem av deres ansatte avla fagprøven på Haugen-
stua skole. Det ble også avholdt svenneprøver i 
murfaget og i tømrerfaget. Alle med karakteren 
bestått eller meget bestått, Bygningsarbeideren 
gratulerer! 

Det har også vært utplasseringselever fra fagsko-
len og sommervikar fra høyskolen, begge disse 
har fått jobb hos hovedentreprenøren etter endte 
studier, nok en gang gratulerer vi. Videre har det 
vært to tyske lærlinger i tømrerfaget, disse har 
vært utplassert gjennom et EU-prosjekt for lær-
linger som heter «Da Vinci prosjekt». Bygnings-
arbeideren vet at også norske lærlinger har vært 
utplassert gjennom dette , nå nylig ved en murer-
lærling som var to måneder i Italia. Så for lærlin-
ger med ønske om faglig påfyll fra andre land i 
Europa, kast dere på!

Kort oppsummert så er dette Vardeprosjektet en 
suksess, det har vært et gjennomsnittlig lærling-
bruk på 21% , fagarbeidere i alle lærefag, og liten 
eller ingen innleie. Lista for Vardeprosjekt er nå 
lagt. Dette er en fin mal for neste Vardeprosjekt 
som er Munchmuseet i Bjørvika, der Veidekke al-
lerede har fått betongarbeidene på råbygget!

Vardeprosjekt, en 
suksess

Vardeprosjektet blir tatt alvorlig! Logoen er nedfelt i steingulvet på Haugenstua skole.

Det var stor optimisme knyttet til det første Vardeprosjektet i 
historien, dette med bakgrunn i at ting neppe kunne bli særlig 
dårligere angående lærlinger på Oslo kommune sine byggeplas-
ser, enn den var ved Oslo Bygningsarbeiderforening sin «Byggepl-
assundersøkelse» i 2014. Og det at «alle» nå mente at det trengtes 
lærlinger på de kommunale byggeplassene. Eller et Yrkesfagsløft 
om du vil…

HVORFOR 
VARDEPROSJEKT?

For samfunnet
• Sørger for ettervekst av gode  
 håndverkere med nødvendig  
 kompteanse
• Kvalitet og kompetanse på  
 byggeplassen
• Tar vare på tradisjonsbåren  
 lærling
• Markedsfører verdien av godt  
 håndverk

For elever og lærlinger
• Flere lærebedrifter og dermed  
 flere læreplasser
• Byggeplassen legges bedre til  
 rette for opplæring
• Kunnskapsutveksling og sam- 
 handling på tvers av fagene
• Får delta i prestisjefylt 
 oppdrag

For håndverksfag og 
håndverksbedrifter
• Konkurransefortrinn å være  
 lærebedrift
• Markedsfører verdien av godt  
 håndverk
• Fremmer rekruttering til hånd- 
 verksfag
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Møte på rådhuset

Oslo-modell for offentlige 
byggeprosjekter

Byggfagforeninger i Oslo i samarbeid med Fellesforbundet hadde møte med Byrådsleder 
Raymond Johansen (ex rørlegger), Robert Steen, finansbyråd og Geir Hillestad, nærings-
byråd. Vår delegasjon ønsket en modell med faste ansettelser av fagarbeidere, lærlinger 
på de offentlige byggeplassene, med kun to kontraktsledd. Vi ønsket at entreprenører 
blir foretrukket som har egne fagarbeidere med lærlinger på byggeplassene. Dersom det 
unntaksvis er behov for innleie av reelle vikarer, må Arbeidsmiljølovens intensjon (§14.9 
og 14.12) følges med arbeidskontrakter med garantilønn mellom oppdrag. Det er kun  
tariffbedrifter som kan leie inn vikarer fra bemanningsforetak. 

Det var en meget god respons for en aktiv næringspolitikk for seriøse aktører i byggebran-
sjen på offentlige prosjekter som skal tjene det organiserte arbeidsliv.
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Flere med svennebrev 
høyner statusen!

En blid gjeng som vil bli malersvenner: Fra venstre Adam Antkowiak, Kurt Kristiansen, Kamil Szczypior, Anwer Alsanati og Adem Muratagic. Bakerst Martin Gibbon og 
til høyre læreren Claus Juell.

Tekst og foto: Petter Vellesen

Det nærmer seg eksamen, men denne tirsdags-
kvelden i mai er årets hittil varmeste og fineste. 
Det frister nok ikke å sette seg på skolebenken 
etter en lang arbeidsdag, og det er nok det som 
gjør at det er heller litt labert oppmøte på Foss 
videregående denne kvelden.

- Det er elleve stykker som går på kurset, og det 
har stort sett vært bra frammøte, sier Claus Juell. 
-Synd det kommer så få i dag når du er her. Vanlig-
vis er gutta ivrige og er her i god tid før kursstart.

Claus kommer fra mesterforeningen er lærer på 
dette kurset for svenneprøven i malerfaget. Det 
er AOF som arrangerer kurset etter initiativ fra 
Oslo Bygningsarbeiderforening. Kurset begynte i 
høst og går over 22 kvelder på 3,5 time hver gang.

I juni skal det hele avsluttes med offentlig, skrift-
lig eksamen. –Vi har gjennomgått læreplanen for 
VG2 i løpet av disse kurskveldene, sier Claus, og 
i tillegg har vi hatt en del om Norsk Standard. 
Vi har også hatt litt om akkordtariffen og over-
enslomsten, og vi har lagt stor vekt på HMS.

- Jeg tror alle kommer til å gjøre det bra på eksa-
men, sier Claus. Det kan bli verre når de skal ta 
selve svennestykket. Dessverre har mange litt for 
ensidig praksis. Det er jo de færreste som kommer 
bort i maling og sparkling av en trefyllingsdør i 
det vanlige arbeidet sitt. Dessuten har jeg rådet 

disse karene til å ta kontakt med en gulvlegger 
for å lære seg å legge og sveise gulvbelegg.

- Men i det hele tatt er det veldig gøy at denne 
gjengen har funnet ut at de skal ta svennestyk-
ket. Det synes vi i MLF er veldig positivt. Vi er 
interessert i at det skal være et skille mellom fag-
lært og ufaglært, og svennebrevet er beviset. Det 
handler om å få opp statusen til yrket, og jo flere 
som tar svennebrev, jo bedre er det.

- Jeg har fagbrev fra mitt hjemland Bosnia, sier 
Adem Muratagic, -men det betyr ikke noe her. 
Adem har jobbet i 15 år for malermester Buer 
uten svennebrev, men nå bød sjansen seg til å 
gjøre noe med det. –Det er viktig for meg å vise at 
jeg er malersvenn, å ha et diplom, sir han. 

- Det har noe med fagstolthet å gjøre, det å ha pa-
pirer på at du kan et yrke. Dessuten gir svenne-
brevet absolutt en god trygghet i arbeidet. Det er 
flere og flere prosjekter som krever at de ansatte 
har et svennebrev å vise til.

- Siden jeg er medlem i Fellesforbundet får jeg sti-
pend fra LOs utdanningsfond. Det er på 10 500 kr. 
Kurset koster en del mer, men jeg regner med at 
arbeidsgiver betaler mellomlegget. Etter overens-
komsten skal mesteren også betale lønn og utgif-
tene til selve prøveavleggelsen. Jeg har fått sven-
nelønn hele tida, så der vil det ikke bli noen forskjell.

Når dette leses har eksamen vært avholdt. Selve 
svennestykket gjenstår før disse karene kan kal-
le seg malersvenner. Vi ønsker dem lykke til!

LOs utdanningsfond
LOs utdanningsfond gir støtte til 
dem som vil ta fagbrev som prak-
siskandidat ettr §3.5 i opplærings-
lova. 

Støtten skal dekke slikt som 
kursavgifter, materiell og tapt 
arbeidsfortjeneste og er på inntil 
10 500,- kr. 

Alle som har vært sammenheng-
ende medlem i LO i ett år kan 
søke.

Praksiskandidat
For å ta norsk fagbrev må du 
dokumentere fem års praksis i 
faget og ta en teorieksamen. 

Eksamen avholdes to ganger i 
året, i juni og desember og er 
en offentlig og landsomfattende 
eksamen. Deretter kan du ta den 
praktiske prøven. Hvis du består 
får du fagbrev. Du må melde deg 
opp til eksamen via 

privatistweb.no
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Fortsatt økning i arbeidsløsheten
Det har blitt 200 flere arbeidsløse i mai, 
viser sesongjusterte tall fra NAV. Sum-
men av helt arbeidsløse og arbeids-
søkere på tiltak økte med 900 peroner. 
Arbeidsløsheten har holdt seg ganske 
stabil de siste månedene og utviklingen 
på arbeidsmarkedet har vært bedre enn 
forventet. Det er færre som registrerer 
seg som arbeidsløse og det er flere ar-
beidsløse som deltar i arbeidsmarkeds-
tiltak.

Sogn og Fjordane og Buskerud har hatt 
størst prosentvis nedgang i arbeidsløs-
heten i mai, justert for normale sesong-
variasjoner. Finnmark og Aust-Agder er 
fylkene med størst oppgang i arbeids-
løsheten i samme periode. 

Bygge- og anleggsyrker og yrker innen 
reiseliv hadde størst nedgang i arbeids-
løsheten i mai, juster for normale se-
songvariasjoner. Ingeniør- og ikt-fag og 
industriarbeid er yrkesgruppene som 
hadde en arbeidsløshetsoppgang i mai, 
noe som knyttes til utviklingen i oljere-
latert næringsliv.

Sjøl om nedgangen i antall arbeidsløse 
har vært størst innen bygg og anlegg 
så er det fortsatt slik at arbeidsløsheten 
er høyest innen disse yrkesgruppene, 
med en arbeidsløshet på 5,0 prosent av 
arbeidsstyrken. Innen industriarbeid er 
arbeidsløsheten 4,8 prosent av arbeids-
styrken, mens innen ingeniør- og ikt-fag 
er arbeidsløsheten på 2,9 prosent, mot 
2,0 prosent i mai i fjor.

Ved utgangen av mai var 80 300 perso-
ner registrert som helt arbeidsløse hos 
NAV. Det er 5 300 flere enn for ett år si-
den. Arbeidsløsheten er nå på 2,9 pro-
sent av arbeidsstyrken, mot 2,7 prosent 
i mai i fjor. 

Summen av helt arbeidsløse og arbeids-
søkere på tiltak var på 99 100 personer, 
noe som tilsvarer 3,6 prosent av arbeids-
styrken. Det er 10 500 flere enn for ett år 
siden, da brutto arbeidsløshet var på 3,2 
prosent.

Odd Magnar Solbakken

Fortsatt økning i 
arbeidsløsheten

Tekst: Ken Gordon Solfjeld

Med fare for å bli beskyldt for å gjenta seg selv 
hevder undertegnede at det er flere og flere av 
de store entreprenørene som velger løsningen 
å kvitte seg med egne, ansatte fagutdannede 
handverkere. I stedet erstatter de dem med unde-
rentreprenører som bruker ufaglært arbeidskraft. 
Dette skjer på tross av at direktøren i BNL, Jon 
Sandnes, uttalte til Dagsavisen for en tid tilbake 
at kriminelle skjuler seg i arbeidsmarkedet og at 
arbeidsplasser med fast ansatte er et virkemiddel 
mot kriminalitet.

Vel og merke har Sandnes rett når han hevder at 
«samfunnet har gjort det svært lett for kriminel-
le», men samtidig er mitt inntrykk av at han fritar 
de seriøse entreprenørene for mye av ansvaret.
 
Undertegnede vil påstå at om de samme entre-
prenørene det er her snakk om ikke brukte unde-
rentreprenører på de fagene som de tradisjonelt 
har brukt egne faglærte handverkere, så hadde 
omfanget av kriminaliteten vært mindre og syn-
ligere og dermed enklere å avsløre.

Kan vi da påstå at de store entreprenørene har 
med den strategien som er beskrevet over vært 
med og bidratt til økende kriminalitet i bygge bran-
sjen? Overlater leserne til å være dommere her. 

Hvis vi ser bort i fra det med den økende krimina-
liteten i byggebransjen et lite øyeblikk og ser på 
andre negative konsekvenser denne strategien 
fører med seg er det likevel skremmende.

Det sier seg selv at hvis man bruker ufaglært ar-
beidskraft på den delen av produksjonen som har 
tradisjonelt blitt utført av faglært arbeidskraft vil 
naturligvis produktiviteten senkes.

Det er vel heller ikke til å stikke under en stol at 
produktiviteten har falt betraktelig i byggebran-
sjen de senere årene. Men hva skjer når en unde-
rentreprenør vinner et anbud hos hovedentrepre-
nøren der de kalkulerte timene er basert på den 
allmenngjorte minstelønnen og bedriften ikke 
klarer det på den tiden?

Disse bedriftene har sjelden noen egenkapital 
som vil dekke lønnen for de som har utført jobben 
og det er lite sannsynlig at de ansatte vil få den 
lovbestemte tarifferte minstelønnen. Det er vel-
dig få av de ansatte i disse bedriftene som er or-
ganisert og dermed er det ingen av dem som får 
noe hjelp til å fremme noen krav, men like ulovlig 
er det uansett. 

Hva gjør hoved entreprenøren i slike tilfeller? Jeg 
vil hevde at i de fleste tilfeller blir dette forbigått 
i all stillhet. Det kan være de samme entreprenø-
rene som går ut i pressa og beklager seg om alle 
de useriøse de må konkurrere med.
Nå ser det ut som de samme entreprenørene «vi-
dereutvikler» denne strategien ved å kjøpe seg 
inn hos underentreprenører der det bl.a. er få eller 
ingen faglærte og lærlinger. I disse bedriftene har 
de ansatte sjelden mere lønn enn den allmenn-

gjorte minstelønnen som er kr 176,00 for en med 
bransjeerfaring over 1 år. Det går og rykter om 
noen av de bedrifter som er kjøpt opp av de sam-
me seriøse entreprenørene har avtale om å si fra 
seg ferielønnen?  

Som en del av denne negative trenden må det 
også nevnes HMS-utviklingen som har vist at det 
er en økning av ulykker der det er en betydelig øk-
ning av utenlandske arbeidere som er ofre i disse 
ulykkene. Det er disse som utgjør hoveddelen av 
den ufaglærte arbeidskraften i dette regimet.

Undertegnede vil ikke påstå at entreprenørene 
ikke forstår at denne resultatene av denne ut-
viklingen kan være negative-, flere av entrepre-
nørene har egne ansatte som skal sørge for at 
seriøsiteten hos underentreprenørene skal kon-
trolleres. Hva dette koster bedriftene og hvor vel-
lykket dette er kan diskuteres. På våre besøk med 
Byggpatruljen har vi avdekket flere avvik på flere 
av byggeplassene til disse entreprenørene. I til-
legg må det nevnes at på flere av besøkende har 
vi truffet flere byggeledere som heller ville hatt 
egne ansatte på sine byggeplasser. Grunnen til 
dette er at de bl.a kan bruke sine ressurser til å 
drive med byggeledelse istedenfor å bruke mas-
se ressurser på denne kontrollen. 

Hvorfor er det flere og flere bedrifter som går for 
denne strategien og hvorfor har ikke BNL protes-
tert tydeligere ovenfor sine medlems bedrifter? 
Ser de ikke denne utviklingen selv eller er de 
redd for å miste bedriftene som medlemmer og 
derfor den lunkne holdningen?

Denne strategien vil etter min oppfatning (tror 
mange er enige med meg) føre til en negativ ut-
vikling for en bærekraftig bransje på lang sikt. 
Dette vil medføre at antall fagarbeidere på våre 
byggeplasser vil være mangelvare og dermed vil 
inntak av nye lærlinger stagnere. Det paradok-
sale er etter min oppfatning er det heller ikke vil 
være lønnsomt på kort sikt hvis bedriftene holder 
seg innenfor loven (loven om allmenngjøring av 
tariffens minstelønn på norske byggeplasser).

Jeg vil avslutningsvis opplyse på at jeg håper 
å kunne skrive noen synspunkter om hva slags 
strategi jeg mener klubber/tillitsvalgte og fagbe-
vegelsen kan ha for å bremse denne utviklingen i 
fremtidige utgaver av Bygningsarbeideren.

«Ny strategi» 
For entreprenører i byggebransjen 
som er med å øke sosial dumping og 
kriminalitet?

Det sier seg selv at hvis man 
bruker ufaglært arbeidskraft 
på den delen av produksjo-
nen som har tradisjonelt blitt 
utført av faglært arbeids-
kraft vil naturligvis produkti-
viteten senkes.
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Tekst: Jonas Bals

Lenge kunne de uorganiserte og samfunnet leve 
godt med at de organiserte dro lasset for en stor 
mengde gratispassasjerer, ettersom de fleste ar-
beidsgiverne fulgte det partene ble enige om. De 
organiserte satte standarden, og trakk bransjen 
sin opp på et nivå der det var orden på både lønn 
og arbeidsmiljø.

Sånn er det ikke lenger. Erfaringer fra vår egen 
bransje har vist hvordan arbeidslivet raskt kan 
endres til det verre når det finnes rik tilgang på 
folk som finner seg i å jobbe under minstelønna, 
som godtar å ikke få dekket reise, kost og losji, og 
som ikke våger å organisere seg. Utviklingen har 
blitt forsterket av at de store, organiserte bedrif-
tene setter bort arbeid de før utførte i egenregi, 
eller leier inn arbeidskraft. De tillitsvalgte som 
før passet på at den uorganiserte minoriteten 

Tekst: Jonas Bals

Hva mener du er de viktigste funnene i rapporten 
du har skrevet?

På mange måder er rapportens konklusioner 
kendt viden, for mange dygtige faglige organise-
res i og uden for Danmark. Vigtigheden af at lære 
folkene og deres behov at kende før man forsøger 
at rekruttere dem, tålmodig opbygning af deres 
selvtillid og tillid til fagbevægelsen, opbygnin-
gen af deres evner til selv at varetage deres egne 
interesser over for deres arbejdsgiver. Gamle 
kendte principper for organisering.

Problemet er at disse gamle prinsippene på man-
ge måter har gått i glemmeboken, i en dansk fag-
bevegelse som kunne feire sin 100 års fødselsdag 
i 1998, med 1,4 millioner medlemmer, en organi-
sasionsgrad på 70-80%, en tariffavtaledekning 
på 50-60%, og tusener af ansatte. Fagforeningene 
hadde utviklet sig til servicekontorer, der behand-
lede faglige sager, og organiseringens principper 
var blevet glemt. Siden da har medlemstallet i LO 
fagbevægelsen, været konstant faldende, og der 
er kun omkring 800.000 medlemmer tilbage. 

Erfaringerne fra Metroen understreger at hvis 
dette fald skal vendes igen, så er det være de 
gamle organiseringsprincipper, og ikke servic-
kontorene, der må være fokuset for fagbevægel-
sen.

Du skriver at den viktigste enkeltforklaringen på 

at folk organiserer seg er at kollegaene deres an-
befaler det. Når du beskriver de som organiserer 
blant kollegaene skiller du mellom «firstmovers» 
og «ambassadører». Kan du forklare dette skillet 
mer inngående?

Mange af de udenlandske firmaer vil gå meget 
langt for at holde fagbevægelsen på lang afstand. 
De intimiderer deres ansatte til ikke at melde sig 
ind, og opbygger en fagforeningsfiendtlig kultur 
blant deres faste folk. De kollegaer som bryter 
med denne kultur, og melder sig i fagforening 
kalder jeg firstmovers. Det er oprørerne der er vil-
lig til at risikere alt, for deres principper eller fordi 
de er blevet sure på firmaet. Dansk fagbevægelse 
har typisk brugt firstmoverne til at gennemtvin-
ge en tariffavtale, eller til at afsløre brud på over-
enskomsten. Konsekvensen af denne strategi har 
ofte været at firstmoveren blev fyret, og organise-
ringen gik i stå. Erfaringerne fra metroen peger 
på at fagbevegelsen i stedet skal bruge firstmo-
verne, til at opbygge ambassadører for 3F blandt 
kollegerne, så organiseringen bliver stærk nok, til 
at holde til de kommende kampe. 

Det er forøvrig ikke altid de samme typer af kol-
legaer, der bliver firstmovers, som bliver gode 
ambassadører. Jeg var for eksempel en typisk 
firstmover da jeg var ung; oprørsk og kompromis-
løs. Det skræmte ofte mine kollegaer fra at vælge 
mig til tillidsrepræsentant. Idag er jeg mere rolig 
og kompromissøgende, og bliver oftere valgt til 
tillitsverv, he he. 

Du beskriver mange dilemmaer som er velkjente 
for alle som har forsøkt å organisere utenlandske 

arbeidere. Et av dem er om det er den riktige stra-
tegi å slå til mot et firma så snart man har fått 
organisert en gruppe firstmovers, eller om man 
bør vente til man har fått med flere. Du skriver 
at «Det er ikke et nemt spørgsmål at besvare, for 
firstmoverne forventer jo også handling af fagfo-
reningen, når de først har hen¬vendt sig.» Kan du 
likevel komme med noen råd, basert på de erfa-
ringene du har kartlagt på Metrocityringen?

Det er veldig vanskelig å sige noe definitivt om 
dette, da det virkelig kommer an på situationen, 
og på kollegerne. Jeg tror det eneste definitive 
man kan sige om dette, er at det er umådeligt 
vigtigt, at man har en god kommunikation med 
de udenlandske kollegaer, før, under og efter at 
man angriber deres firma. Har man ikke det, så 
vil arbejderne ofte solidarisere sig med deres ar-
bejdsgiver, frem for med fagbevægelsen. Det ser 
man tydeligt i Atlanco sagen, på metroen. Hvor 
arbejderne demonstrerer for at Atlanco, skal blive 
på projektet, efter at de er blevet smidt ud. Det er 
klart at firmaet nok har betalt dem for det, men de 
var heller ikke helt ufrivillige deltagere. 

En annen spenning du beskriver er forskjellen på 
de (unge) medlemmene som bidrar til organise-
ringsarbeidet som aktivister, og de ansatte i fag-
foreningen. Hvordan mener du fagforeningen kan 
legge til rette for mer aktivitet, samtidig som den 
beholder og utvikler sin rolle som fagforening?

Jeg opfatter denne spænding som en af de stør-
ste udfordringer for dansk fagbevægelse. Der er 
en tendens til at de ansatte oplever fagbevægel-
sen som et firma, eller måske et kooperativ, hvor 

Fagorganisering mot sosial dumping

Vi må kunne stå på egne ben!
- Intervju med Jakob Matthiassen

Vårt viktigste og mest effektive vern mot sosial dumping er fagorganisering. Derfor er det et stort 
samfunnsproblem at organisasjonsgraden nå synker i flere bransjer – og da gjerne i de bransjene 
som trenger fagforeninger mest.

fikk det de hadde krav på, er nå blitt i mindretall, 
også på bedriftens egne prosjekter.

Det finnes en grense for hvor lite et mindretall 
kan bli, før de mister evnen til å løfte for alle. I 
byggebransjen er vi faretruende nær den smer-
tegrensa nå. I stadig større grad er det de uor-
ganiserte og useriøse som bestemmer normene, 
slik at det er blitt en konkurransefordel å ikke ha 
faste ansatte, lærlinger og ordnede lønns- og ar-
beidsforhold.

Om et drøyt år er det valg. Det må være en hoved-
prioritet for et nytt flertall å endre på disse for-
holdene. Vi må finne frem til tiltak som kan gjøre 
organiseringsjobben enklere for de tillitsvalgte, 
som å sette en stopper for bemanningsbransjens 
løsarbeiderkontrakter (såkalt «fast ansettelse 
uten lønn mellom oppdrag»), og stille krav om 
faste ansettelser, fagarbeidere og lærlinger ved 
offentlige anbud. Her har vi fremdeles en lang vei 
igjen å gå, selv om det har begynt å skje en del 

positivt etter at mange kommuner og byer fikk et 
ikke-borgerlig styre etter lokalvalgene i fjor.

Samtidig er det viktig at fagforeningene fortset-
ter innsatsen med å organisere tilreisende arbei-
dere. Lenge var Norge best i klassen i Norden når 
det kom til å organisere tilreisende arbeidere. Nå 
begynner det å komme erfaringer fra våre nabo-
land det er vel verdt å ta med seg.

Den danske betongarbeideren og forfatteren (og 
min gamle venn) Jakob Mathiassen har, på opp-
drag fra Fellesforbundets søsterforbund 3F, skre-
vet om erfaringene med å organisere utstasjoner-
te arbeidere på et av de største byggeprosjektene 
i nyere dansk historie. Resultatet er rapporten 
«Gennembruddet - en analyse af organiseringen 
af udenlandske arbejdstagere på den københavn-
ske metrocityring». Bygningsarbeideren snakket 
med Jakob om funnene hans – intervjuet kan du 
lese på neste side.
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hovedfokuset ligger på det effektive og profecio-
nelt udførte faglige arbejde. For dem bliver akti-
visternes ofte lidt kluntede indsats, en lidt irrite-
rende indblanding i deres arbejde. Jeg tror det 
er vigtigt at holde fast i at fagbevægelsen er en 
bevægelse og en forening, hvor medlemmernes 
indblanding, ikke er noget man kunne ønske sig, 
det er alt afgørende for bevægelsens overlevelse! 

Hvis fagforeningsmedlemmerne oplever at de er 
kunder i en butik, frem for en aktiv deltager i en 
bevægelse, så vil de vælge den billigste butik, alt-
så de gule fagforeninger. Det er altafgørende for 
bevægelsens overlevelse, at medlemmerne bliver 
inddraget i de faglige kampe, og så vil det jo po-
tentielt også tilføre de fagligt ansatte en masse 
ekstra resurser. Hvis de forstår at udnytte den 
hjælpende hånd. 

I rapporten din er det tydelig at byggherren spilte 
en betydelig rolle for organiseringsinnsatsen. 
Kan du fortelle litt mer om hvordan byggherren 
utviklet sin rolle underveis?

Danmark fik jo en socialdemokratisk regering i 
2011, denne regering var meget optaget af kam-
pen mod social dumping. Det blev derfor en pin-
lig sag for dem, da historier om social dumping 
på det offentlige byggeri, dukkede op i dagspres-
sen fra 2012 og frem af. 

Presset på den socialdemokratiske minister vok-
sede, og til sidst fik han presset metroselskabet 
til at handle. Ledelsen i metroselskabet havde 
hele vejen igennem fastholdt at der ikke var vold-
somme problemer med social dumping på byg-
geriet, men nu skiftede de fuldstændig hæst. 
De ansatte en meget dygtig vicedirektør Louise 
Høst, til at tage sig af medarbejder rettighederne, 
og hun var så aktiv i den kamp, at hun til tider var 
foran fagbevægelsen. 

Det var jo en fantastisk succes, men det stiller 
også det lidt prekære spørgsmål. Hvad gør fagbe-
vægelsen nu hvor regeringen er liberal? Vi kan og 
skal ikke regne med at regeringen vil løse opga-
verne for os. På den lange bane skal vi kunne stå 
på egne ben.

Du sier et avgjørende tidsskille var da organise-
ringsarbeidet ble forsterket med folk som beher-
sket språket til flere av de utenlandske gruppene 
på prosjektet. En av dem, Guiseppe, sier at det 
var svært viktig for hans engasjement at han del-
tok på et kurs om den danske modellen. Kan du 
fortelle litt mer om disse kursene?

I Danmark har vi et meget stort og veludviklet 
kursus apparat for vores fagligt aktive, men der 
er ingen kurser på fremmedsprog. Det skyldes 
selvfølgelig at vi ikke har haft så mange uden-
landske medlemmer, men det skyldes også vane-
tænkning. 

De udenlandske kolleger har faktisk endnu mere 
brug for kurser i den danske model, end de dan-
ske kollegaer, for de har absolut ingen viden om 
det danske system. De har som regel aldrig tidli-
gere været medlem af en fagforening, og de ved 
slet ikke hvad fagforeningerne laver i Danmark, 

og hvad de kan bruge fagforeningen til. 

Weekend kurset i den danske model gav delta-
gerne en grunduddannelse i den danske arbejds-
markedsmodel og lærte dem basal forhandlings-
teknik. En af italienerne beskrev kurset som om 
en dør blev åbnet ind til hans hjerne, og pludselig 
forstod han alle de ting han havde oplevet på Me-
troen i de forudgående 3 år. 

Jeg mener at fagbevægelsen skal udbygge ud-
dannelsestilbuddene til deres udenlandske med-
lemmer, og oprette tilbud til udenlandske arbej-
dere der endnu ikke er blevet medlemmer. Måske 
kan man endda tvinge arbejdsgiverne til at be-
tale for dette uddannelsesarbejde. Det er jo når 
alt kommer til alt, dem der tjener pengene på at 
de udenlandske arbejdere kommer til landet, så 
er det vel kun rimeligt at de også betaler for at ud-
lændingene forstår det samfund de er kommet til.

Til slutt: Du skriver også at det er lite kontakt mel-
lom de ulike nasjonalitetene. Hva kan gjøres for 

å bryte ned disse skillene, og skape et sterkere 
arbeiderkollektiv?

Det er i virkeligheden et generelt problem i den 
moderne globaliserede verden. Arbejdende taler 
stort set kun deres modersmål, og har derfor me-
get svært ved at organisere sig globalt. Arbejds-
giverne derimod har business-engelsk til fælles. 
De professionelle tolke tager hurtigt 800 kr i ti-
men, det har vi ikke råd til, i længden. Jeg håber 
at teknologien på sigt kan overvinde dette pro-
blem, via ting som google translate, men indtil 
da, så må vi opbygge et stærkt netværk af akti-
visttolker, som er parat til at hjælpe os med at tale 
sammen.

Den faglige ungdomsklubben i byggfagforenin-
gen i København inviterede aktivisttolker til den 
første metro-fest i fagforeningen, og aktivisterne 
gik fra samtale til samtale, og oversatte kolleger-
nes møde med hinanden. En fantastisk indsats, 
som i fremtiden vil være helt uundværlig for en 
multinational fagbevægelse. 

Betongarbeideren Jakob Matthiasen har skrevet om erfaringene ved å organisere på Metrocityringen i København

De kollegaer som bryter med 
denne kultur, og melder sig i 
fagforening kalder jeg 
firstmovers.
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Tekst: Kjetil Larsen

Digitale kurs er blitt vanlig i store deler av ar-
beidslivet. Sertifiseringer og faglig oppdatering 
blir tatt gjennom kurs som hver enkelt tar på sin 
PC, nettbrett eller mobil. Fordelene med denne 
kursformen er flere; deltakerne kan ta kurset når 
det passer dem selv tilpasset sin arbeids- og livs-
situasjon, de kan stoppe og starte kurset når de 
vil, og gå tilbake seinere å se på ting på nytt når 
de trenger det. Den dimensjonen digitale kurs 
mangler er muligheten til å bli kjent med andre 
og danne nettverk. Det er heller ingen lærer i 
tradisjonell forstand tilstede hvis man vil stille 
spørsmål, eller lufte en problemstilling som kan-
skje er spesiell for din arbeidsplass.

Vil ha flere på kurs
Fellesforbundet har mange tusen tillitsvalgte 
på bedrifter i ulike bransjer, og over hele landet. 
Ca. 25 % av disse er nye hvert år. Alle skal ha en 
grunnopplæring for å kunne fylle vervet sitt på 
en god måte. I tillegg skal de som har vært til-
litsvalgte en stund utdannes videre, og det er 
mange medlemmer som vil gå på kurs. Alt i alt 
bruker Fellesforbundet ca. 30 millioner hvert år 
på opplæring av medlemmer og tillitsvalgte.

Men det er mange som ikke får den opplæringa 
de bør ha. En undersøkelse fra 2015 viser at litt 
under 40 % av de tillitsvalgte som ble spurt ikke 
hadde vært på kurs i regi av forbundet i det hele 
tatt. Det kan være mange årsaker til dette. På 
mindre bedrifter kan det være vanskelig å kom-
me fra, man kan ha en hjemmesituasjon som gjør 
det vanskelig å reise bort, eller ikke kjenner noen 
andre og er litt redd for å dra aleine.

Et tilbud til alle
Fellesforbundet er opptatt av at alle tillitsvalgte 
skal få et opplæringstilbud de kan gjøre seg nytte 
av. Derfor lanseres nå «Veiviseren», et digitalt al-
ternativ til den tradisjonelle tillitsvalgtopplærin-

ga, i juni. Linker til kurset vil bli automatisk sendt 
ut til alle som registreres som nye tillitsvalgte i 
forbundets medlemsregister. Avdelingene, for ek-
sempel Oslo Grafiske Fagforening, vil kunne se 
hvem og når folk har gjennomført, og tilby ytterli-
gere kursing. Veiviseren er bare det første steget 
på veien i opplæringa man trenger for å bli en god 
tillitsvalgt.

Hvis det er folk som har vært tillitsvalgte en stund 
som ønsker kurset, kan avdelingen generere len-
ker og sende ut. Ta kontakt med din avdeling!

Kurs og oppslagsverk
Veiviseren har seks kapitler, eller bolker, som 
omhandler temaer som er viktig å kunne noe 
om for en fersk tillitsvalgt, eller en som kanskje 
har lyst til å bli tillitsvalgt, men lurer på hva det 
innebærer. «Din rolle», «Fellesforbundet», «lover og 
avtaler», «forhandlinger», «mine medlemmer» og 
«nettverk og kurs» er overskriftene. Det er en «pro-
gramleder» som tar deg igjennom kurset, bruk-
ket opp med filmer hvor andre tillitsvalgte bidrar 
med sine erfaringer, og små quizer for å minne 
deg på det du har lært.

Når du har vært igjennom kurset en gang, kan du 
lagre det på for eksempel mobilen og bruke det 
som et oppslagsverk når det er noe du lurer på.
Veiviseren inneholder også en verktøykasse der 
det ligger tips, maler til avtaler og innkallinger 
og annet.

Fellesforbundet er det første forbundet i LO som 
satser på digital læring, og håpet er at man gjen-
nom dette vil få enda flere tillitsvalgte og med-
lemmer som kan gjøre jobben som tillitsvalgt på 
en god måte. Gode tillitsvalgte er det beste vi 
kan tilby medlemmene!

Hvis du ønsker å vite mer om Veiviseren, eller 
gjennomføre kurset – ta kontakt med din avde-
ling i Fellesforbundet!

Fellesforbundet opplever at det er mange tillitsvalgte og med-
lemmer som sliter med å delta på ordinære kurs. For å få enda 
flere dyktige skolerte tillitsvalgte tilbys nå en grunnopplæring 
du kan ta på mobilen!

Fellesforbundet først i LO:

Veiviseren 
– Lær å bli tillitsvalgt på mobilen!

Tekst: Odd Magnar Solbakken

Nærmere 380 000 innvandrere var sysselsatte i 4. 
kvartal 2015. Disse utgjorde 14,7 prosent av sys-
selsatte totalt. Dette er omtrent den samme andel 
som året før. Innvandrere fra EU-land i Øst-Euro-
pa var den største gruppen med nærmere 114 000 
sysselsatte. Innvandrere hadde en andel syssel-
satte på 60,3 prosent i 4. kvartal 2015. I befolknin-
gen for øvrig lå denne andelen på 67,2 prosent. 

Nærmere 15 prosent av de sysselsatte er innvandrere
Det er imidlertid store variasjoner innvandrer-
gruppene imellom. Blant innvandrere fra EØS-
området, der arbeidsinnvandring er svært ut-
bredt, er sysselsettingsnivået naturlig nok høyere 
enn i andre grupper. I 4. kvartal 2015 var syssel-
settingsandelen i aldersgruppa 15-74 år for disse 
gruppene slik:

• Norden: 73,3 prosent
• EU-land i Øst-Europa: 68,8 prosent
• Vest-Europa: 67,2 prosent

Dernest kom innvandrere fra Nord-Amerika og 
Oseania samt gruppen fra Øst-Europa utenom 
EU med andeler på rundt 62 prosent sysselsatte. 
Gruppen fra Sør- og Mellom Amerika lå nært opp-
til med litt over 60 prosent sysselsatte, mens de
fra Asia lå en del lavere med 53 prosent. Som i 
foregående år hadde innvandrere fra Afrika la-
vest sysselsetting med 40,7 prosent 

(kilde: ssb.no)
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Skjerper kravene til 
HMS-kortene med 
umiddelbar virkning
Tekst: Odd Magnar Solbakken

Regjeringen skjerper kravene til HMS-kortene 
i bygge – og anleggsbransjen og renholdsbran-
sjen. Alle som arbeider i disse bransjene skal ha 
et synlig HMS-kort på seg når de er på arbeids-
plassen. Nå får også verneombud, byggherre og 
andre med HMS-ansvar mulighet til å kontrollere 
om arbeidstakernes kort er gyldige- såkalt sann-
tidskontroll. 

Kontrollmyndighetene har siden begynnelsen av 
2015 kunnet kontrollere gyldigheten til HMS-kort 
på byggeplassen ved tilsyn. Problemet har vært 
at de som sitter med hovedansvaret på plassen, 
ikke har hatt samme kontrollmulighet. Arbeids- 
og sosialminister Anniken Hauglie sier at det er 
altfor mange som jobber uten HMS-kort eller har 
kort som ikke er gyldige, eller at arbeidstakerrne 
bruker en annen persons kort. 

Muligheten til sanntidskontroll av HMS-kort for 
private med ansvar for helse, miljø og sikkerhet 
vil være et viktig bidrag i kampen mot arbeids-
livskriminalitet, sier ministeren.

I tillegg til sanntidskontroll for flere med HMS-
ansvar, får tilsynsmydighetene utvidet hjemmel 
til å inndra ugyldige HMS-kort.

Departementet har videre gjort noen endringer i 
byggherreforskriftens regler om oversiktsliste for 
personer som oppholder seg på byggeplassen. 
Fra 1. juli 2016 gjelder det et krav om elektronisk 
føring av oversiktslister, og at hele fødselsnum-
meret til de som utfører arbeid på bygge- eller an-
leggsplass skal oppføres i oversiktslistene.

Illustrasjon: byggekort

Ny veileder for sikkerhet på 
bygge- og anleggsplassen
Tekst: Odd Magnar Solbakken

I fjor døde 10 mennesker på norske bygge- og 
anleggsplasser. Nå har Charteret for en skadefri 
bygge- og anleggsplass, der Fellesforbundet er 
med, utviklet en veileder som skal bidra til å gjøre 
bygge- og anleggsplassen til et tryggere arbeids-
sted for alle. Veilederen skal hjelpe små og store 
byggherrer med å beskrive hvordan risiko skal 
håndteres i byggeprosessen, og dermed redusere 
risikoen for arbeidere på byggeplassen. 

Det er viktig at byggherrene er sitt ansvar bevisst 
når det kommer til å utforme og følge opp planer 
for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Målet 
er at den nye veilederen skal gjøre det enklere 
å lage korte, konkrete SHA-planer som bli brukt 
aktivt gjennom hele byggefasen.

Charteret består av Arbeids- og sosialdeparte-
mentet, Statsbygg, Statens Vegvesen, Jernbane-
verket, Byggenæringens landsforening, Maski-
nentreprenørenes forbund, Arkitektbedriftene, 
Fellesforbundet, Rådgivende ingeniøres forening, 
Norsk Arbeidsmandsforbund og Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet.

(kilde: fellesforbundet.no).

Arbeidstilsynet mener et byggefirma 
i Trondheim står bak flere lovbrudd. 
Blant annet skal ansatte ha fått en lønn 
ned mot 55 kroner i timen. Firmaet har 
tre ganger de siste åra blitt bedt av Ar-
beidstilsynet om å stanse all aktivitet 
på grunn av påståtte lovbrudd. Firma-
ets eier og daglig leder avviser alle på-
standene fra Arbeidstilsynet 

(kilde: nrk.no/trondelag, den 30.05.2016.)

Arbeidstilsynet har 
anmeldt et byggefirma 

i Trondheim

Antall timeverk utført av innleide arbei-
dere falt klart fra 2014 til 2015, og denne 
nedgangen bidro til å trekke ned den 
totale industriproduksjonen i 2015. Fal-
lende investeringer på norsk sokkel fø-
rer til at innleide arbeidere ryker først i 
virksomheter som leverer til olje- og gas-
sektoren. Fra 2014 til 2015 ble antallet 
innleide timeverk i industrien redusert 
med i overkant 19 prosent.

Tidligere studier av innleid arbeidskraft 
tyder på at virksomheter benytter seg 
av innleid arbeidskraft for å dekke mid-
lertidig behov, men også fordi slike ar-
beidere innebærer mindre risiko da det 
er lettere å avslutte arbeidsforholdet når 
man ikke trenger dem (kilde: ssb.no).

Tekst: Odd Magnar Solbakken

Mindre bruk av innleide 
i industrien i 2015

Stabil organisasjons-
grad i 2014, men litt 
færre tariffdekkede

Fafo har over lengre tid tallfestet det or-
ganiserte arbeidslivet fra år til år. Det er 
Fafo-forsker Kristine Nergaard som gjør 
denne jobben på oppdrag for Arbeids- 
og sosialdepartementet. Etter et par 
tilfeller hvor organisasjonsgraden blant 
norske arbeidstakere overskred 57 pro-
sent på 1980- og tidlig 1990-tallet, dalte 
den med rundt 5 prosentpoeng fram 
mot 2007. Siden har den stabilisert seg. 
I 2011 og 2012 lå andelen fagorganiserte 
blant lønnstakerne på 51,6 prosent, og i 
2013 på 51,7 prosent. 

Det siste tallet, fra 2014, viste en orga-
nisasjonsgrad på 51,9 prosent. En liten 
økning, men fortsatt ganske stabilt. I 
rent antall innebærer dette at den sam-
lede fagbevegelse økte medlemsmas-
sen med 33 000 medlemmer fra 2013 til 
2014. Totalt var da 1 269 374 yrkesaktive 
lønnstakere fagorganiserte.

Antall lønnstakere gikk i samme periode 
opp med 20 000, til 2 447 000 

(kilde: arbeidslivet.no).

Tekst: Odd Magnar Solbakken
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Tekst: Joachim Espe

Det er bl.a. de med tunge jobber, som f.eks byg-
ningsarbeidere, som har størst sannsynlighet for 
å bli uføre. De taper både i ny AFP og ny Folke-
trygd. 

Pensjonen vår er bygd opp av folketrygden, tje-
nestepensjon og (evnt.) afp. I årets tariffoppgjør 
krevde Fellesforbundet forhandlingsrett på tje-
nestepensjonen, som i dag er lovfesta til mini-
mum 2%. Dette er satt bort til utvalgsarbeid for 
videre behandling. Men klarer vi å skape en rett-
ferdig pensjonsordning kun gjennom tjeneste-
pensjonen?

Målet har tidligere vært at en arbeidstaker som 
går av med pensjon skal få utbetalt 66% av lønn 
i pensjon. Med dagens pensjonssystem blir dette 
et fjernere og fjernere mål, jo lenger utfasingen av 
gammel ordning og innkjøring av nytt pensjons-
system kommer. En nyutdanna bygningsarbei-
der som i dag er 21 år og som går av når han blir 
62 år, vil kun sitte igjen med 39% av lønna i pen-
sjon. Da legger vi til grunn at han får AFP. Skulle 
vår tenkte bygningsarbeider bli ufør før dette, el-
ler miste AFP i innspurten, så vil han være dår-
lig stelt i pensjonstilværelsen. Det betyr av vår 
bygningsarbeider mangler 27% for å komme opp 
til 66% av lønn. Dette hullet vil ingen tjenestepen-
sjonsordning kunne fylle. 

Pensjonsordningen vår har gått fra å være en sik-

kerhet som sørger for at når inntekten faller bort 
så har du en pensjon å leve av, til å bli en del av 
hver og en sin individuelle pensjons«formue», som 
gjennom riktige valg skal vokse og forvaltes. Du 
kan både jobbe fullt og ta ut pensjon, og pensjon 
kan arves. Trenger du egentlig pensjon hvis du 
har lønn eller hvis du er dau? Dette er pensjons-
penger som da ikke går til de som f.eks har blitt 
uføre etter et langt og tungt arbeidsliv. Derfor må 
du ta de riktige «valgene». Du bør helst velge å 
være frisk, velge å jobbe lenge, velge å jobbe hel-
tid, velge å ha høy lønn, velge en bedrift med god 
tjenestepensjonsordning, velge å ikke miste job-
ben i innspurten. Gjør du ikke alle disse riktige 
«valgene» så straffes du. Det betyr at de rike og 
friske kan få 150% av lønna som pensjonist, mens 
de som ikke var så heldig kan sitte igjen med kun 
50%. 

Det er særlig 4 tiltak i det nye pensjonssys-
temet som fører til denne forskyvinga av 
pensjon fra sliterne til de rike og friske.

1.  Levealdersjustering – Ettersom levealderen 
i gjennomsnitt øker, så justeres pensjonen etter 
den gjennomsnittlige forventa levealderen for 
ditt årskull. Men vi vet det at levealdre varierer 
med nesten 10 år mellom yrkesgrupper. Det be-
tyr at kokken, med lavere forventa levealder sub-
sidierer en «gullpensjon» for arkitekten som lever 
lenger enn snittet. 

2.  Indeksering – Det vil si at pensjonen justeres 
lavere en pris- og lønnsveksten ellers i landet. 
Dette rammer alle, men det er de med lav pen-

sjon som tåler minst at pensjonen reduseres med 
8 % på 10 år.

3.  Alleårsregel – Tidligere gjaldt «besteårsrege-
len» dvs at det var de 20 beste årene dine i ar-
beidslivet som la grunnlaget for utregning av 
pensjonen. Nå regnes det ut fra alle årene dine. 
Det straffer de som av ulike grunner i perioder er 
ute av arbeidslivet, ved for eksempel permisjon el-
ler deltidsarbeid. Dette rammer kvinner spesielt.

4.  Pensjonsavkorting ved tidlig avgang vil si at 
dersom du går av ved 62 år så tar dette 30% av 
pensjonen din.

Hvordan kan det ha seg at de solidariske prinsip-
pene vi bygde pensjonssystemet vårt på før vi 
fant olja og hadde milliarder på bok ikke lenger 
skal være bærekraftig? Det er tydelig for alle at 
pensjonssystemet som det er i dag vil føre til økte 
klasseforskjeller om det får fortsette. De som ev-
ner vil trolig i stadig større grad spare i dyre, pri-
vate pensjonsspareordninger som finansnæringa 
gledelig vil selge deg. 

Skal vi klare å rette opp skjevhetene i pensjonsre-
formen må fagbevegelsen gå spissen for å gjen-
reise en solidarisk pensjonsordning som jevner 
ut og ikke forsterker forskjellene, som tar vare på 
og ikke straffer sliterne, de som må gi seg tidlig 
og de syke. Forhandlingsrett på tjenestepensjon 
er et nødvendig plaster på såret, men fram mot 
LO-kongressen 2017 må vi mobilisere til en om-
kamp på hele pensjonsreformen.

Dagens pensjonssystem straffer sliterne og gir gullpensjon til de rike og friske som lever lenge. 
Mange som har vært fagorganisert i mange år mister AFP-rettigheter pga nedbemanning eller tap 
av tariffavtale.

Rettferdig pensjon?
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STOLE PÅ GAHR STØRE?

Tekst: Harald Berntsen
Illustrasjon: Hvepsen

I tre – fire tiår har arbeidsgiverne og regjeringene 
i de utvikla kapitalistiske land, i en økende in-
ternasjonal krise, konkurrert om å svekke mest 
mulig av de lovbestemmelsene om arbeidervern 
som arbeiderbevegelsen har oppnådd gjennom 
et drøyt århundre. I skyggen av EM-sirkuset i 
Frankrike fortsetter arbeiderklassen der i landet 
i skrivende øyeblikk den harde kampen de i hele 
vår har ført mot Hollandes utenomparlamenta-
riske framstøt for å gjøre det enklere å ta inn folk 
på midlertidige kontrakter, å gjøre det lettere å 
si opp folk og å pålegge overtid, samt å redusere 
lønningene ved å styrke den lokale lønnsfastset-
tinga på tvers av sentrale tariffavtaler.    

Den nå avdøde liberalistiske økonomen Milton 
Friedman mente ikke bare at det gjaldt å opp-
rettholde en såkalt likevektsarbeidsledighet for 
å sørge for at arbeiderne ikke satte lua på huet 
og krevde for mye. Det var også viktig å svekke 
lover som gjorde dem alt for trygge på å behol-
de arbeid og inntekt. Inspirert av denne teorien 
lanserte den norske sysselsettingskommisjonen, 
leda av Arbeiderpartiets tidligere finansminister 
Per Kleppe, i 1992 det såkalte «solidaritetsalterna-
tivet». Dette alternativet gikk ut på at regjeringa 
både måtte hindre at arbeidsløsheten ikke sank 
under et beregna likevektsnivå på 3,5 prosent, og 
«mjuke opp» bestemmelsene i arbeidsmiljøloven 
om midlertidige ansettelser. 

LO støtta «solidaritetsalternativet» gjennom sitt 
kommisjonsmedlem, LO-leder Yngve Hågensen, 
og Brundtland-regjeringa gikk inn for å sette det 
ut i livet.   

Men dette ville arbeiderne ved spedisjonsfirmaet 
DFDS, Tollpost Globe ikke være med på. I oktober 
1992 gikk de til ulovlig streik for faste heltidsstil-
linger, mot bedriftens bruk av vikarer og ønske 

om et stort antall deltidsstillinger. Streiken vant 
stor oppslutning i resten av fagbevegelsen og i 
opinionen, etter 14 dager kunne den avsluttes 
med et resultat som la grunnlaget for at Norsk 
Transportarbeiderforbund ved tariffoppgjøret i 
1994 fikk avtalt nye og klare bestemmelser om 
verdige ansettelsesvilkår.  

I 1994 følgte arbeiderne ved SAS-hotellet i opp 
med en høyst populær ulovlig streik mot bedrif-
tens forsøk på å si opp de fast ansatte stuepikene 
til fordel for et tilkallingssystem for dem. Den 
kampviljen og solidariske oppslutninga fra andre 
arbeidere som denne streiken og Tollpost Globe-
streiken utløste, bidro til at i 1995 fikk arbeidsmil-
jøloven inn skjerpende bestemmelser mot løsar-
beidet, i stedet å bli «fleksibilisert».

Dette var ikke første gangen at fagbevegelsen i 
direkte kamp tilkjempa seg bestemmelser i avta-
ler og overenskomster som først seinere blei tatt 
inn i lovene. Det store klassiske eksemplet er åtte-
timersdagen. Før denne skjellsettende begrens-
ninga av arbeidsdagen blei vedtatt i Stortinget i 
1919, var den innført i ei rekke tariffavtaler. 2. mai 
1918 hadde dessuten arbeiderne på ei lang rekke 
industribedrifter rett og slett «tatt» åttetimersda-
gen ved sjøltekt. 

Etter årtusenskiftet har arbeidsgiverne og regje-
ringene satt mye inn på ikke lenger å gå med på 
at arbeiderne oppnår avtaler om ulike vernebe-
stemmelser som enten ikke er innført i lov eller 
blir fjerna fra eller svekka i lovverket. I vår har 
fagbevegelsen i Finland vært i kamp mot et for-
slag fra regjeringa om å forby partene i arbeids-
livet å inngå avtaler om bestemmelser som er 
«bedre» enn de lovbestemte. 

Dagens norske blåsvarte regjering har ennå ikke 
lagt fram slike forslag, og NHO har ennå ikke bedt 
den om å gjøre det. En hovedgrunn er at det ennå 
ikke har vist seg å være nødvendig, for LO-ledelsen 
har ikke vist noen vilje til å ta kamp for å avtalefeste 
bestemmelser som er svekka i arbeidsmiljøloven.

Etter at den Høyre-dominerte koalisjonsregjerin-
ga til Kjell Magne Bondevik i 2004 hadde foreslått 
å «mjuke opp» ei rekke bestemmelser i arbeids-
miljøloven, stilte NHO seg i tariffoppgjøret seg 
steilt på et nytt prinsipp om at «sosiale» krav av 
denne typen ikke hører hjemme i tariffoppgjøret, 
og at de nekta å forhandle om dem. I det oppgjø-
ret gikk likevel NNN til streik for å få avtalefesta 
bestemmelser om inn- og utleie av arbeidskraft 
for å motvirke følgene av opphevelsen av det 
gamle forbudet mot ut- og innleie og mot privat 
arbeidsformidling fra og med 2000. Og heismon-
tørene streika i flere måneder for avtalebestem-
melser mot sosial dumping av arbeidsinnvan-
drere. Men ellers bøyde LO seg for prinsippet, og 
stilte i stedet krav om at Jens Stoltenberg og ei 
ny rødgrønn regjering måtet reversere Bondeviks 
kontrareformer. 

Det samme har gjentatt seg i årets tariffoppgjør. 
LO-ledelsen lovte etter generalstreiken mot de 
blåsvartes arbeidsmiljøreform i januar 2015 å 
reise krav om å få inn de gamle bestemmelsene i 
tariffavtalene ved oppgjøret i 2016. Men da NHO 
sjølsagt fortsatte å blånekte å forhandle om slike 
krav, godtok LO-leder Gerd Kristiansen det og 
glømte helt hva hun hadde sagt da snøen falt i 
2015. Med en slik LO-ledelse er det helt unødven-
dig for regjeringa å følge eksempelet fra Finland.  

LO-ledelsen stoler i stedet på at Gahr Støre, hvis 
han klarer å danne regjering etter valget i 2017 
(aller helst sammen med Kristelig Folkeparti), vil 
reversere de kontrareformene som det samme 
partiet har bistått Høyre og FrP med å gjennom-
føre. I hvert fall åpninga for midlertidige ansettel-
ser, som er det eneste Gahr Støre og LO-ledelsen 
nevner når de snakker om reversering. Desentra-
liseringa av makta over arbeidstidsreguleringa 
sier de vel å merke ikke et ord om. 

Hvor lenge stoler resten av fagbevegelsen på det-
te, i stedet for å ta skjea i egne hender? 

 

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.

Dette var ikke første gan-
gen at fagbevegelsen i di-
rekte kamp tilkjempa seg 
bestemmelser i avtaler og 
overenskomster som først 
seinere blei tatt inn i lovene.

I 1992 gikk arbeiderne ved Tollpost-Globe til ulovlig streik for faste ansettelser. Fra v.: Heidi Saksen, 
Vegard Holm og Tove Leine (Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek)
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BREXIT ELLER REMAIN I STORBRITANNIA?
Tekst og foto: Boye Ullmann

Rørleggernes Fagforening deltok på en fagfore-
ningsdelgasjon til London organisert av De Facto. 
Delegasjonen hadde møter med blant annet med 
Jernbaneforbundet i Storbritannia og med Kelvin 
Hopkins, Labour som begge deltar aktivt for å 
melde Storbritannia ut av EU. Hensikten med tu-
ren var å høre om hva venstresiden på Nei-siden 
mente om kampanjen.

Venstresiden tok avstand fra De konservative på 
Nei-siden og UKIPs kampanje fordi de står langt 
unna arbeiderbevegelsens verdigrunnlag. De tok 
avstand fra deres retorikk som spilte på frem-
medfrykt mot både arbeidsinnvandrere og flykt-
ninger. Generalsekretæren i Jernbaneforbundet 
sa han ville pisse på beinet til Boris Johnsen der-
som de stod ved siden av hverandre. Det betyr 
at Nei-siden var veldig splittet i ulike kampanjer.
Kelvin Hopkins har i mange år tilhørt venstresida 
i Labour i den samme fraksjon som Tony Benn 
(død i 2015) som i alle år har vært mot EU. Det var 
12 Labour-medlemmer i Parlamentet som var for 
Brexit. Hopkins bygget sitt Brexit på Troikaens 
(EU kommisjonen, Den Europeiske Sentralbank 
og IMF) usolidariske kuttpolitikk rettet mot spe-
sielt mot Hellas og Spania. Han understreket at 

det er Tyskland med sin eksportindustri og stor-
bankene som går seirende ut i EU/Euro prosjek-
tet på bekostning av vanlig folk i EU som ennå 
betaler regninga for krisa som kom for fullt i 2009. 

Det store flertall i Labour og TUC går inn for fort-
satt medlemskap. Labour leder Corbin har gått 
inn for Remain selv om hans fortid er Nei til EU. 
Han har vært meget kritisk til Troikan. Store deler 
av TUC og Labour har gått fra motstand mot EU 
til å være for EU fordi Thatscher kraftige angrep 
på faglige rettigheter har gjort at mange fagbe-
vegelsen mente at EU regler betød en forbedring 
av faglige rettigheter. Det er Jernbaneforbundet/
Transportarbeiderforbundet og to forbund innen-
for næringsmiddelindustrien som er for Brexit.

Han sa at befolkninga var økt kraftig i Storbritan-
nia etter 2004. Han antok det var 1-2 millioner 
arbeidsinnvandrere fra Øst Europa. De forventet 
kun 15 000 i året. Problemet var at arbeidskrafta 
var kanalisert gjennom bemanningsforetak som 
dumpet arbeidsvilkårene. Det var ikke arbeids-
innvandrerne i seg sjøl, men bemanningsforeta-
kene og dumping av arbeidsvilkårene som var 
problemet. I Hopkins Labour-distrikt var arbeids-
kraft i industrien fra Asia erstattet med Øst-euro-
peere med dårligere lønns og arbeidsvilkår. Det-
te er en viktig grunn til at britisk arbeidere ikke 
lenger stemmer på Labour. En del arbeidere har 
derfor stemt på UKIP som fokuserer på motstand 

mot arbeidsinnvandring. Dette påvirker også EU 
debatten før avgjørelsen faller 23 juni.

Jeg tok meg tid til å snakke med rumenske byg-
ningsarbeidere som er «selvstendige» (kontraktø-
rer) med byråer som går avgårde med profitten. 
Tallene er meget usikre, men rumenerne sa til 
meg at det var 100 000vis av rumenske bygg og 
anleggsarbeidere i Storbritannia. London-OL ble 
bygget av 40% rumenske bygningsarbeidere. Ru-
menerne arbeider offisielt på minste lønn på 7£ 
mens den reelle lønn er 3-4£ pr time. 

Kelvin Hopkins. Bildetekst: Kelvin Hopkins frå Labour 
arbeider aktivt for å melde Storbritannia ut av EU.

Palestinavenner!
En stor begivenhet 
har funnet sted. En ny 
fagforening er født. 

19. mars fikk New Unions anerkjennelse som ny faglig hovedsammenslutning.

Tekst og foto: Palestinakomiteen

Lørdag 19 mars 2016 feira the Palestine New Fe-
deration of Trade Unions (New Unions, nye “LO”) 
sin offisielle anerkjennelse av de palestinske 
myndighetene som ny faglig hovedsammenslut-
ning, og samtidig holdt de sin årlige kongress for 
å velge ny ledelse og nytt arbeidsutvalg. 

Etter hardt arbeid, mye strev og mange hindrin-
ger, har New Unions endelig nådd et viktig mål. 
Anerkjennelsen gir dem en helt annen stemme og 
økt innflytelse i den faglige diskusjonen som nå 
pågår i Palestina, hvor kampen om Palestinas sosi-
ale lovgivning, Social Security Act, står i sentrum. 

De venter seg store endringer på grunn av sin 
nyvunne status. Det vil blant annet være lettere 
å nå ut til palestinske arbeidere og fagforenings-
folk. På den andre sida stilles det nye krav til or-
ganisasjonen. De har behov for å opprette nye 
kontorer i tillegg til det de har i Tulkarem, de tren-
ger å bygge NU’s institusjoner, de trenger kontor-
møbler og datautstyr, og de trenger muligheter til 
å lønne organisasjonsansatte. De er godt i gang 
med opplæring av tillitsvalgte, som de har drevet 
ved hjelp av økonomisk støtte fra norske fagorga-
niserte. Men med en større organisasjon vil også 
dette behovet øke. I ei tid da undertrykkelsen fra 
okkupasjonen vokser seg stadig verre. Da er det 

positivt at det finnes glimt av lys, at det finnes 
folk som ønsker å kjempe for og bygge en fram-
tid med håp og tro på palestinske arbeidsfolk. De 
både trenger og fortjener vår støtte og solidaritet. 
Det er nok av ting å bidra til for dem som vil vise 
faglig solidaritet i praksis.
 
Vi oppfordrer dere til å støtte en uavhengig 
fagbevegelse i Palestina!
 
Hvis du vil støtte New Unions – ta kontakt!
Hvis du vil være med til Palestina for å treffe 
dem – ta kontakt!
Hvis du vil foreslå en bevilgning har vi laga 
en veiledning.
 

Vi vil komme og fortelle
Vi vil invitere oss sjøl til medlemsmøter, klubbmø-
ter eller lignende, for å formidle ferske inntrykk, 
om den politiske situasjonen, om forhold for pa-
lestinske arbeidere, om faglig kamp og kampen 
for tilværelsen – men også om håp for framtida. Vi 
vil vise bilder fra okkupert Palestina, og vil gjerne 
diskutere med dere hva fagbevegelsen kan gjøre 
for å vise solidaritet.
 
Faglig studietur
Til slutt minner vi om faglig studietur til Vest-
bredden, Palestina 16. - 25. september 2016
Les mer her, om innhold, pris med mer:
palestinakomiteen.no
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Sverige:

Skal irlendere ha full lønn?
Tekst: Petter Vellesen

I Sverige har Byggnads (bygningsarbeiderfor-
bundet) gått til sak mot det irske selskapet ICDS. 
Saken dreier seg om at de irske bygningsarbei-
derne, som har jobbet på byggeplasser i Sverige, 
blant annet for NCC, har fått 88% av fagarbeider-
lønn. Grunnen til dette er at de ikke har svensk 
fagbrev (yrkesbevis). 

ICDS er et av de utenlandske selskapene med 
flest arbeidere i Sverige, ca 260, og Byggnads me-
ner at bedriftens tolkning av EU-reglene fører til 
at deres kostnader ligger 100 kr per time lavere 
enn svenske konkurrenter. Bare på direkte lønns-
kostnader havner timelønna 45 kr under ved at 
irene lønnes som ufaglærte. –Har du jobbet som 
snekker i sytten år kan man ikke hevde at du ikke 
er fagarbeider, sier Dennis Henningsson i Bygg-
nads og hans kollega Ellinor Gudmundsson hev-
der at de irske arbeiderne er fullt ut kompetente. 

Byggnads hevder at det er fryktelig kronglete for en 
utenlandsk arbeider å få et svensk yrkesbevis og 
at regelverket ikke er tilpasset dagens virkelighet. 
ICDS’ irske sjef mener selvsagt det motsatte og hev-
der at det er overenskomststridig å betale fullt.

Saken har versert siden 2014, og Byggnads krever 
det irske firmaet for 3,5 millioner svenske kroner. 
Det er det de mener ICDS har tjent på å betale 
ut for lav lønn. Så lenge de irske arbeiderne ikke 
er medlemmer kan det ikke kreves erstatning til 
dem. Arbeidsgiverne mener at ICDS ikke har fag-
arbeidere ansatt, og at Byggnads tolker begrepet 
yrkeskompetanse for romslig. De mener også at 
Byggnads har en annen agenda for å føre en slik 
sak. –Det er, etter vår oppfatning, for å øke lønnin-
gene og gjøre utenlandske arbeidere uten formell 
kompetanse dyrere enn svensker, sier Gunnar 
Blomberg på arbeidsgiversiden. Dom har ikke 
falt når Bygningsarbeideren går i trykken.

Kilde: Byggnadsarbetaren

Tyskland:

Snytt for lønn, vant, men tapte.

Tekst: Petter Vellesen

Det var flere hundre rumenske bygningsarbeide-
re som jobbet på bygget til kjøpesenteret Mall of 
Berlin, et prestisjeprosjekt til 800 millioner euro. 
De rumenske arbeiderne var tatt inn via mellom-
menn og var opprinnelig «ansatt» hos underle-
verandøren openmallmaster. Etter som lønna 
uteble her bytta en del av dem «arbeidsgiver» 
til bedriften Metatec-Fundus, men det viste seg 
snart at de var av samme ulla. Lønna var forres-
ten ikke så mye å snakke om: 5-6 euro i timen, 
ti timers arbeidsdag og seks dagers uke. Til å 
begynne med bodde de på gata bak byggeplas-
sen, etter hvert ble de gjemt bort i en container. 
I tillegg ble de lurt for deler av allerede knuslete 
lønna.

Sjokkerende, men ikke uvanlig. Det finnes slike 
eksempler over hele Europa, men disse arbeider-

ne organiserte seg og gikk til sak mot de to bak-
mannsbedriftene. Saken har versert i forskjellige 
tyske rettsinstanser i over to år. Hver gang har 
de vunnet fram med lønnskravet, men lønna har 
fortsatt uteblitt. Ved siste rettsbehandling, i juni 
2016, møtte ikke saksøkte opp, og arbeiderne ble 
tilkjent en erstatning på over 5000 euro. Da var 
som sagt de såkalte arbeidsgiverne, underleve-
randører laaangt ute i kjeden, forsvunnet fra jor-
das overflate. I Tyskland er det en form for solida-
ransvar, hvor oppdragsgiveren hefter for lønna. 
Oppdragsgiveren gikk imidlertid konkurs i 2014.

DGB, tysk LO, driver et rådgivningskontor for ut-
sendte arbeidere i Berlin. De sier at det har så mye 
som 150 tilfeller av underbetaling og lønnsfusk i 
måneden og har bistått med å drive inn over 500 
000 euro i utestående lønn.

Kilder; Neues Deutschland, fau.org, 
deutschlandfunk.de

Tekst: Odd Magnar Solbakken

Det finske transportarbeiderforbundet mente 
innleie kan begrenses gjennom tariffavtaler, men 
arbeidsgiverne mente at dette var i strid med EUs 
vikarbyrådirektiv. Saken ble sendt til EU-domsto-
len i Luxembourg for rådgivende uttalelse. Svaret 
var at tariffavtalen ikke stred mot direktivet. Den 
finske arbeidsrettsdomstolen har nå endelig av-
gjort denne saken og dommen sier at innleie kan 
begrenses gjennom tariffavtaler.

Opprinnelsen til denne saken kom fra Shell i Fin-
land hvor man transporterte flybensin. Shell lei-
de i økende grad inn sjåfører til å gjøre ordinære 
jobber. I tariffavtalen var det en rekke vilkår for 
dette som fagforeningen mente ikke var innfridd.
I avtalen sto det at «vikarer skulle brukes til å 
utjevne arbeidstopper og for andre tidsmessige 
eller kvalitetsmessige begrensede oppgaver, 
som på grunn av at arbeidet hastet, hadde en be-
grenset varighet, egne yrkeskrav eller av andre 
tilsvarende årsaker ikke kunne utføres av egne 
ansatte».

Finland:
Innleie kan 
begrenses 
gjennom 
tariffavtaler

I Berlin har sju rumenske bygningsarbeidere vunnet fram med et 
søksmål mot arbeidsgiveren for manglende lønn. Likevel sitter de 
tomhendt tilbake. Arbeidsgiverne er insolvente eller umulige å få 
tak i.
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Estcon as er et firma fra Kløfta med følgende 
formål: «Oppføring av bygg. Salg av byggevarer, 
samt det som naturlig faller sammen med dette, 
herunder å delta i andre selskaper med lignende 
virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på an-
nen måte gjøre seg interessert i andre foretak 
samt kjøp, salg og utleie av fast eiendom» Så da 
er vel konkurs nummer 5 i løpet av de siste to, 
tre åra, i startfasen. 

Lmproffgruppen as er fra Oslo og har følgende 
formål: «Husbygging og rehabilitering, inkl. 
snekring, muring, flislegging, male og betong-
arbeid og annet i denne forbindelse». Det er vel 
gjerne litt snekring ved husbygging

Vestfold Bygg as holder til på Nøtterøy og 
har følgende formål: «Oppføring, ombygging, 
reparasjon, vedlikehold, riving og ferdigstillelse 
av bygninger. Grunnarbeid, takarbeid, blikken-
slagerarbeid, rørleggerarbeid, isolasjonsarbeid, 
strukturarbeid, snekkerarbeid, gulvlegging og 
tapetsering, maler- og glassarbeid. Utvendig 
rengjøring av bygninger. Salg». 
For å holde orden på alt dette må det nok litt 
«strukturarbeid» til.

Alltmulig Tjeneste Service John Michael 
Rolland er et enkeltpersonsforetak fra Vinje 
med følgende greie formål: «Renhold av bygg-
nader som hus, hytter, førættninger og føretag». 
Vinjesvensk? 

SKS Bygg Sebastian Konrad Szeszko er et 
enkeltpersonsforetak som holder til i Røyken 
og har nok mye guts og overskudd: «Transport: 
import av byggevarer, salg av byggevarer. Bygg 
og anlegg: hagearbeid, stukkatørarbeid og pus-
sing, snekkerarbeid, grunnarbeid, gulvlegging, 
tapetsering, malerarbeid, glassarbeid, riving av 
bygninger og andre konstruksjoner, lager fliser, 

VVS-arbeid, rengjøring, murverkarbeid, graving 
og drenering, belegningsstein, annen bygge 
og anleggsvirksomhet, konsulentvirksomhet: 
bedriftsrådgiver». Til og med annen bygge og 
anleggsvirksomhet oppå alt det andre. Og jeg 
som trodde døgnet bare hadde 24 timer. 

Rokita Rokas Grigalauskas er også et enkelt-
personforetak som holder til i Lindås kommune. 
Firmaet har følgende formål: «Maling, parkering. 
Tapetsering tjenester i denne sammenheng. 
Gatekjøkken. Drive konsulenttjenester samt han-
del, import og eksport. Utleie og drift. Salg og 
varehandel. Konsulent og rådgivning». Maling 
og parkering?

Brødrene Skog Total Entreprenør as er et 
firma fra Mjøndalen med følgende formål: «Total 
Entreprenør. Vi har tilstrekkelig kompetanse, 
erfaring og ansatte i alle faggruppene der vi kan 
påta oss prosjektering, utførelse og kontroll av 
nybygg. Vårt firma har en ledelse med ansatte 
i byggmester faget, elektroinstallatør, rørleg-
ger med mesterbrev. Vi har spisskompetanse 
er innen VVS-Bad og Taktekking. Derfor har 
vi ansatte innen ulike fagfelt og er et våtroms 
sertifisert firma. Våre ansatte: byggmester, 
elektriker, flislegger, taktekker, snekrer, murer og 
tømrermester». Men vi kan da ikke se at firmaet 
er registrert med noen ansatte

Norges Bygg Vest as er et Vestfoldfirma med 
følgende enkle formål: «Byggearbeid, snekker-
arbeid, rehabilitering av boliger, anleggsarbeid, 
muring, tømrerarbeid, maling, muring, herunder 
kjøp og salg av tjenester (personalutleie) og varer, 
rengjøring av bygninger, renholdstjenester og 
alt som følger naturlig av denne bransjen. An-
nen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt 
annet sted og andre produkter som naturlig faller 
sammen med dette, herunder å delta i andre 

selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg 
av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert 
i andre foretagender. Engroshandel med maskiner 
og utstyr til handel, transport og tjenesteyting el-
lers». Øvelse gjør mester sies det, så da må man tro 
det går bedre denne gang 

Tomas Byggservice Petrauskas er et en-
keltpersonsforetak fra Sandefjord med følgende 
formål: «Snekker, Maler, Renovering av bad, 
Tømrer, Murer, Flislegging, Gartner, Gulvleg-
ging, Møbelsnekker, Restaurering, Boligbygging, 
Taktekker, Gulvlegging, Gulvsliping, Tapetse-
ring, Steinarbeid, Balkong, Balkonginnglassing, 
Betongarbeid, Rengjøring, Vindusvask, Fasade-
vask, Vaskehjelp» Så da skulle det vel være litt å 
holde fingrene i framover. Og dobbelt opp med 
gulvlegging da gitt.

M&L Bygg as holder til i Skien og har følgende 
formål: «Yte tjenester innen bygg, rengjøring, 
eksport, handel, matlaging, sikkerhet, vedlike-
hold, renhold, forhandlinger, engineering works, 
restauranter herunder andre produkter som na-
turlig faller sammen med dette, herunder å delta 
i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp 
og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg 
interessert i andre foretagender».

Noah Bygg as er et firma fra Nes og har som 
formål: «Bygg av bolig, graving, tak legging, 
flis legging, elektriker, snekker, rørlegger». 
Hvorfor ikke være litt konsekvent: Rør legger, 
elek triker, grav ing

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

Odd Magnar Solbakken

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

Mange slags firma med 
mange slags formål
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Pensjonistene i Byggfag Drammen 
– Bærum Avd. 614

Dro til Flor og Fjære utenfor Stavanger, på årets 
tur. Startet fra Bekkestua,Drammen mandag  
13. juni, videre til Langesund,hvor vi gikk om 
bord i Fjordline. Herfra gikk ferden til Stavanger, 
via Hirtshals. Kvoten ble kjøpt om bord.

Vi hadde et fantastisk vær og Flor og Fjære er et 
sted som VIRKELIG kan anbefales.

Har du ingen planer for ferien, er dette et GODT 
tips.

Fra Stavanger dro vi videre mot Kvinesdal og tok 
inn på Bølgen og Moi Utsikten Hotell.

Etter en bedre middag og en god natts søvn, fort-
satte ferden videre mot Kristiansand, Mandal , og 
lunch i Lillesand. Så bar det hjem mot Drammen 
og Bekkestua.

Ingen bedring i kon-
kurstallene sammen-
liknet med fjoråret

Tekst: Odd Magnar Solbakken

I Østlandsområdet ble det, til og med uke 24 i år, 
åpnet konkurs i 413 foretak innen byggebransjen. 
Det er 8 færre enn 1. halvår i fjor, så når vi passe-
rer uke 26 så kan vi nok anta at det blir noen flere 
konkursåpninger enn på samme tid i fjor. 

Tallene gjelder for fylkene Oppland, Hedmark, 
Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold og 
Telemark.

Der kommer en del spørsmål om overtid, her 
kommer litt forklaring og eksempler.

Beregningsgrunnlaget på kr. 247,36 og bestem-
melsene rundt dette finner vi i FOB en § 2-7, § 6-3 
og bilag 20

Overtid skal innskrenkes til det minst mulige, 
jf. AML §10-6.

Ved overtid som varer utover 2 timer ekskl. spi-
sepause, skal det betales overtidsgodtgjørelse for 
spisepausen i henhold til Arbeidsmiljøloven §10-9

Eksempel:
Overtid etter endt arbeidstid og inntil kl.21.00 - 
din lønn for eksempel 195 + 123,68 (50%) 
= Kr 318,68

Overtid etter kl.21.00, og inntil ordinær arbeidstids 

begynnelse, din lønn for eksempel 195 + 247,36 
(100%) = Kr 442,36

Når det gjelder lærlinger, så vises til §3-1

Eksempel:
Her er beregningsgrunnlaget kr. 174,00 jf. §3-1
Overtid etter endt arbeidstid og inntil kl.21.00 - 
din lønn for eksempel 130 + 87,00 (50%)
 = Kr 217,00

Overtid etter kl.21.00, og inntil ordinær arbeids-
tids begynnelse, din lønn for eksempel 130 + 
174,00 (100%) = Kr 304,00

Deltar lærlingen i akkord, skal lærlingen ha inntil 
90% av fagarbeiders fortjeneste

Er du i stuss, ta kontakt med tillitsvalgt eller din 
fagforening.

FELLESOVERENSKOMSTEN 
FOR BYGGFAG – FOB

våre kamerater i hotell og restaurantbransjen! Et-
ter fire ukers streik vant de fram med sine rettfer-
dige krav om lokal forhandlingsrett og økt min-
stelønn! Sjelden har en streik vært mer rettferdig 
og nødvendig.

Streiken viste at det er stort samhold i bransjen, 
selv om organisasjonsgraden er lav. Under strei-
ken ble det rekruttert over tusen nye medlem-
mer! Bildet viser bygningsarbeidere som hjelper 
til på streikevakt utenfor Scotsman.

Vi gratulerer…

Gruppen på 71 personer var kjempefornøyd med 
turen!

På vei mot øya sør Hidle, hvor Flor og Fjære er.
Værgudene var med oss.

På et ekstraordinært årsmøte 1 mars ble Joachim 
Espe enstemmig valgt som ny leder i Rørleggernes 
Fagforening avd 605.

På det ordinære årsmøte ble en ny handlingsplan 
vedtatt. Det nye styret vil prioritere ny Facebook-
side, hjemmeside og gjeninnføring av nyhetsbla-
det «Rørleggern» som skal sendes ut 10 ganger 
pr år. Den lederen vil prioritere å bygge klubber 
og være synlig på byggeplasser. Målet er å nå 
1000 yrkesaktive medlemmer i løpet av 2 år. Dag 
Mathiessen, Assemblin er ny nestleder og Jon M 
Langemyr, CM Mathiessen ny sekretær.

Ny ledelse i Rør-
leggernes Fagforening
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Fredagsnatt 
 Avogtil føles det som å fø på halve forbannete landet

der jeg sitter på en kasse i fabrikkhallen med matpakka

og pappkruset med lunken kaffe kl. ½ 2 på fredagsnatta,
mens en halvblind rotte sniffer omkring borte ved wirekveilene.

Nord og ned med studenter, funksjonærer og leger
og de svarthvittkledde prosesjonene

som slentrer tilsynelatende ubesværet gjennom hallen
på formiddagsskiftet, med ansiktsuttrykk

som om de holdt på å videreutvikle relativitetsteorien,
mens jeg selv bare tenker på at klokka skal bli tre.

Jeg har arbeidet i 18 år og sitter her med ett par brune sko,
300 kroner på lønnskonto og 12 tomme vinflasker. 

Gud bevare meg vel

hvor godt det er å være fordomsfull.
Rottejævel, skal vi dele en osteskive?

      
Fra Knuter, Mulm og andre dikt, 1980

Bjørn Aamodt

God Sommer!


