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Om framsnakking og 
baksnakking
Kristin Skogen Lund, NHO-sjefen altså, gikk for 
ikke lenge siden til frontalangrep på fagbevegel-
sen. Hun mener vi driver med surmuling og farer 
med negative holdninger til byggebransjen. «Fag-
bevegelsen får fader meg være med på å fram-
snakke næringen» sier hun. Foranledningen til 
denne tiraden var en reklamefilm Veidekke har 
laget for å fremme rekrutteringen til fagene våre, 
og som visstnok skulle vært møtt med edder og 
galle blant enkelte i fagbevegelsen.

Nå er vi nok enige i at et slikt initiativ som Vei-
dekke viser her er noe vi har bruk for, og som fag-
bevegelsen har etterlyst og ønsker velkommen 
når det endelig kommer et aktivt rekrutterings-
utspill. Vi forstår allikevel kritikken som går på 
bransjens lille smule dobbeltmoral. Det er ingen 
tvil om at mange bedrifter oppfører seg seriøst 
og har et arbeidsmiljø som er preget av kompe-
tanseutvikling og kvalitet. Men det er dessverre 
liten tvil om at de samme bedriftene har lukket 
øynene for den kriminaliteteten som nå brer om 
seg i underskogen av underleverandører. De «se-
riøse» holder seg for nesa, men holder kjeltingene 
under armene.

Da er vi atskillig mer bekymra for måten Ståle Rød, 
direktør i Skogen Lunds medlemsbedrift Skanska, 
ytrer seg. Han nærmest truer med at Skanskas 
satsing på lærlinger står for fall hvis ikke konkur-
ranseforholdene i bransjen endrer seg. «Hvis ikke 
våre kunder og oppdragsgivere er interessert i å 
bevare den norske fagkompetansen, så ser vi det 
ikke som Skanskas oppgave å sørge for at de be-
holder den,» sier han etter at selskapet hans har 
tapt i en rekke anbudskonkurranser.

Nå har vi selvsagt forståelse for at det skal kon-
kurreres på like vilkår og at utenlandske selska-
per i alt for stor grad har fått slippe unna kompe-
tansekrav som norske bedrifter må forholde seg 
til, men det må jo i sannhetens navn sies at noen 
av disse konkurransene har Skanska tapt for for 
eksempel Veidekke, som vitterlig satser på lærlin-
ger og fagkompetanse. Verre er det at også 

Rød sleivsparker mot fagbevegelsen og beskyl-
der oss for ikke å bekymre oss nok over bransjens 
rammeforhold. Er det noen som har jobba med 
felles krav til offentlige innkjøp, lærlingeklausu-
ler, krav til fagarbeidere og begrensning i antall 
ledd i leverandørkjeden, nettopp for å skape gode 
konkurransevilkår, er det vel fagbevegelsen og 
særlig Fellesforbundet. Makan til bomskudd skal 
en lete lenge etter!

Men vi kan sikkert alle være enige i at vi ikke 
kommer særlig langt med å svartmale. De som 
først og fremst har blitt rakket ned på i alle år er 
de stakkars ungdommene som har hatt et ønske 
om å bli fagarbeidere og håndverkere, og som har 
søkt seg til yrkesfaglige linjer på videregående. 
Her har det vært baksnakking så det holder! 

Fremst i køen har kanskje lærerverket og rådgi-
verne på ungdomsskolen stått, men det har san-
nelig ikke vært noen hyllest av yrkesfagene fra 
resten av  samfunnet heller. Når politikerne har 
snakket om «kunnskapssamfunnet» er det nok 
ikke den kunnskapen gode fagfolk har i henda de 
tenker på.

Kristin Skogen Lund ber oss snakke høyt og po-
sitivt om yrkesfag. Velkommen etter! De fleste av 
oss i fagbevegelsen er yrkesarbeidere, og vi er 
stolte av det!

Dagpenger 
– rett til dagpenger under ferie
Alle som har mottatt dagpenger i mer 
enn 52 uker vil fra 1. januar 2016 ha rett 
til å ta ferie i inntil 4 uker med utbeta-
ling av dagpenger. Ferien kan tas sam-
let eller som enkeltdager og kan også 
avvikles i utlandet.

For øvrig ble det tidligere gitt et ferietil-
legg til dagpengemottakere som hadde 
hatt dagpenger  i mer enn 8 uker i løpet 
av et kalenderår. Opptjeningen av dette 
ferietillegget opphørte imidlertid 1. ja-
nuar 2015, slik at det fra 1. januar 2016 
ikke blir utbetalt ferietillegg

Økt ventetid når man selv har 
ansvaret for arbeidsløshet
For dagpengesøkere som selv er skyld 
i at de har mistet jobben, eller som har 
takket nei til et jobbtilbud uten å ha en 
rimelig grunn, vil det gå 12 uker (tidli-
gere 8 uker) fra man er innvilget dag-
penger og til man har rett til å få dem 
utbetalt. Hvis dette skjer mer enn én 
gang øker ventetiden til 26 uker. Ven-
tetiden begynner å løpe den dagen du 
søker om dagpenger. Det betyr at du 
bør søke dagpenger første dag du er ar-
beidsledig. Ventetiden for ikke å møte 
ved NAV-kontor etter å ha blitt kalt inn, 
blir som i dag (4, 8 og 12 uker).

Odd Magnar Solbakken

Endringer i regel-
verk fra 1. januar 

2016

Petter Vellesen
Leder, Fellesforbundet 
avd 603 Oslo Bygnings-
arbeiderforening
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Vi inviterer til felles 1. maifrokost for alle medlemmer 
av Fellesforbundets Oslo-avdelinger.

Arrangeres i Folkets Hus, Oslo, Sal A

Frokostoppstart er kl. 09.30 og varer utover formiddagen.

Underholdning, allsang og taler.

Arrangementet på Youngstorget begynner kl 11.40.

Delta lokalt dersom du ikke er i Oslo på 1. maidagen

Rundtur i Nydalen
I samarbeid med Arbeidermuseet 
inviterer vi til en byvandring for 
Fellesforbundets medlemmer 
onsdag 27. april kl 18.00, 
oppmøte i Gjerdrums vei 10.

Vi vil ta en rundtur i industrihis-
torien og besøke både Nydalens 
Compagnie og Spigerverket. Vår 
veiviser gjennom historien blir 
Gro Røde fra Arbeidermuseet.

Vandringen er for alle Fellesfor-
bundets medlemmer med venner 
og den er gratis. Det er heller ikke 
nødvendig med påmelding.
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Nye regler for 
brakkerigger i Oslo

Tekst: Petter Vellesen
Foto: Groruddalen

Nå ser det ut som om vi får lønn for strevet. Bysty-
ret vedtok nylig retningslinjer for boligbrakker, 
og det virker som om dette er et regelverk det går 
an å leve med.

I 2010 begynte Plan- og bygningsetaten et pro-
sjekt som vi mente ville medføre en betydelig inn-
skjerping av regelverket. Sett utenfra fokuserte 
etaten i overkant på problemene med brakkerig-
ger. Det skal ikke stikkes under en stol at det har 
vært store «utfordringer» med brakkerigger, både 
når det gjelder bokvalitet, utseende og sosiale 
forhold. Mange brakkerigger har også vært opp-
ført ulovlig eller har blitt stående langt utover det 
det er gitt tillatelse til. «Brakkeprosjektet» førte 
da også til at om lag 450 enheter av 800 er fjernet. 

Dette oppryddingsarbeidet har nok vært nødven-
dig, men samtidig har det vært en reell fare for å 
«slå barnet ut med badevannet». Både entrepre-
nører og profesjonelle utleiebedrifter støtte på 
problemer når de ville etablere nye rigger i denne 
perioden. Fornemmelsen av at boligbrakker for 
bygningsarbeidere var uønsket i Oslo kommune 
var nok ikke ubegrunna, og det var denne følel-
sen som fikk LO i Oslo og Oslo Bygningsarbeider-
forening på banen. En restriktiv holdning til bo-
ligbrakker i Oslo kommune ville etter vår mening 
i beste fall føre til at arbeidsgiverne ville etablere 
rigger i nabokommunene, med ulemper som bl. 
a. lengre reisevei og økt bilbruk til følge, i verste 
fall til uverdige boforhold i brannfarlige og uhygi-
eniske utleieboliger.

Om det er innspillene fra oss, og andre aktører 
som EBA og Utleieforeningen, som har ført fram 

Oslo Bygningsforening har jobbet i flere år sammen med LO i Oslo 
for å få til en fornuftig praksis for boligbrakker i Oslo kommune.

vet vi ikke, men Oslo kommune har kommet til 
en erkjennelse av at det alltid vil være et behov 
for midlertidige boliger for dem som skal bygge 
byen, og at med den kraftige veksten vi har i dag 
er dette behovet ekstra stort. Derfor har vi nå fått 
retningslinjer som stiller ganske strenge krav til 
riggene, men som samtidig tar høyde for at dette 
ikke skal være permanente bolighus, men midler-
tidige pendlerboliger. 

Kort om regelverket: 
• For brakkerigger med varighet under to år kan  
  tiltakshaver søke selv, uten bistand fra fagfolk
• For brakkerigger med varighet over to år   
  krever søknad og gjennomføring foretak med  
  ansvarsrett
• Midlertidig tillatelse kan gis inntil 5 år
• For et «brakkehotell» kan det gis tillatelse for   
  inntil 250 boenheter
• For andre rigger kan det gis tillatelse til 100   
  boenheter
• Det er regler for tomt, plassering på tomta og   
  uteareal
• Det skal minst være en halv parkeringsplass   
  per boenhet
• Utformingen skal være i samsvar med 
  Fellesoverenskomsten for byggfag
• Kravene til HMS gjelder fullt ut 
• For brannvarsling og rømning gjelder kravene 
   i TEK fullt ut
• For energi må minstekravene i TEK 
  tilfredsstilles
• Dessuten skal brakkene ha en utforming som  
 gir et samlet og varig uttrykk

Det er også gjort et arbeid med å foreslå krite-
rier for egnede tomter, og kommunen peker selv 
på arealer i Gaustadbekkdalen, på Kongshavn, 
Grønlia, Klemetsrud og Rosenholm, for å nevne 
noen.

Slike brakker vil ikke lenger bli tillatt i Oslo

For ei stund siden fikk vi en 
telefon fra en litt fortvila 
bygningsarbeider. Samme hva 
han nå gjorde var han egentlig 
bundet på hender og føtter.

Tekst: Odd Magnar Solbakken 
  
Han hadde endelig fått seg jobb og var i begyn-
nelsen veldig happy med dette. Men så viste 
det seg at arbeidsgiveren ga blaffen i å gi han 
arbeidskontrakt. Lønna fikk han riktig nok på 
konto, i den grad han fikk lønn. Og lønnsslipper 
fikk han heller ikke, uansett hvor mye han maste. 
Og det var ikke innrapportert verken lønn eller 
skatt. Og dette forsto han kunne bli et alvorlig 
problem. Vi lurte etter hvert på hvem denne ar-
beidsgiveren var, og ble absolutt ikke overrasket. 

Det er flere konkurser siden vi ble kjent med han 
første gang, og han har vel knapt betalt inn skat-
ter og avgifter noensinne og han fakturerer med 
moms uansett om firmaene hans er momsregis-
trert eller ikke.
 
Han som ringte oss ønsket derfor å avslutte ar-
beidsforholdet snarest mulig. Problemet da er at 
han vil stå helt uten inntekt. Han vil få 12 ukers 
karantene hos NAV for de vil si at det var hans 
egen skyld at arbeidsforholdet ble avsluttet. Skat-
teetaten sier bestandig at får du ikke lønnsslipp 
må du slutte umiddelbart. Det er lett å si, men det 
er ikke alle som kan leve uten inntekt i 12 uker. 

Men dersom han fortsetter til han får ny jobb, og 
for å overleve, så vil han få økte problemer med 
skatteetaten for hver dag som går. Han vil risi-
kere å betale skatten sin en gang til, i og med at 
arbeidsgiver ikke har innbetalt trukket skatt og 
det samtidig ikke finnes noen lønnslipper som 
dokumenter at skatten er trukket. 

Han hadde vært i kontakt med NAV og forklart si-
tuasjonen og at han ikke kunne fortsette i firmaet. 
Og lurte på om han kunne få dagpenger, selv om 
han sa opp selv, eller rettere sagt, ble tvunget til å 
si opp. NAV mente visst nok at dette var hans eget 
problem og at han ikke hadde gjort grundige nok 
undersøkelser på forhånd angående dette firmaet 
han hadde begynt å jobbe i. Men en vanlig borger 
har jo ikke så mange andre muligheter enn å sjek-
ke firmaet i Brønnøysundregistrene, og der får du 
egentlig ikke vite noe som helst av betydning. Og 
NAV holder seg forresten heller ikke for gode til å 
formidle folk til sånne firmaer. Og de har jo helt an-
dre muligheter til å gå inn å sjekke arbeidsgivers 
historikk. Og hva med arbeidsgiver? 

For han er dette nærmest risikofritt! I verste fall 
kan innehaver, når firmaet før eller siden går kon-
kurs (helst før), risikere en konkurskarantene. 
Men da har han vel ei bikkje, eller noen kamera-
ter, som kan inneha de formelle tillitsvervene i et 
nytt firma.  

Arbeidstakerne 
får svi, mens 
kjeltringene 
går fri
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Nye krav til godkjenning 
av lærebedrifter
Tekst og foto: Petter Vellesen

I debatten rundt lærlingeklausuler i offentlige 
innkjøp har det kommet fram at enkelte er svært 
kritiske til at det er for enkelt å bli lærebedrift. 

På nyåret i år kom det nye kriterier for godkjen-
ning av lærebedrifter i Oslo. Vi har spurt Harald 
Braathen, som er leder i Yrkesopplæringsnemnda 
(og nestleder i Oslo Bygningsarbeiderforening) 
om de nye kriteriene.

- Bakgrunnen er nok at det kom noen beman-
ningsbyråer og spurte om hva som skulle til for å 
bli lærebedrift. Da måtte man gå gjennom regel-
verket for å unngå at det kunne bli uønska utslag. 

Så det nye regelverket må nok ses på som en inn-
skjerping i forhold til bemanningsselskaper, men 
også for å avgrense oss fra selvstendige produk-
sjonsselskaper som egentlig bare har postkasse 
her i landet.

-Kan du si noe om hva endringene innebærer?

- Det er egentlig bare to forandringer. Det ene er 
en stadfesting av at undervisningen foregår på 
norsk, at opplæringsplanen er på norsk og at lær-
lingene må kunne bruke norsk som språk i opplæ-
ringen. Det andre er en presisering av en eksiste-
rende bestemmelse. Det er allerede et punkt som 
slår fast at i bedrifter som ikke har kontinuerlig 
egenproduksjon, f.eks. bemanningsbyråer, skal 

det være en arbeidsavtale som sikrer stabilitet i 
opplæringsforholdet. Denne bestemmelsen er nå 
innskjerpa slik at det slås fast at disse bedriftene 
skal ha en faglig leder som har gjennomført in-
struktørkurs.

- Tror du disse endringene vil være nok til at vi 
oppnår det vi ønsker?

- Jeg vet ikke hvor stort dette problemet egent-
lig er, men de nye kriteriene er i hvert fall vedtatt 
og gjelder. Vi har rutiner som sier at Yrkesopplæ-
ringsnemnda får oversikt over alle nye lærebe-
drifter, så på den måten har vi jo kontroll. 

Og selv om Yrkesopplæringsnemnda har gitt ut-
danningsetaten mandat til å godkjenne lærebe-
driftene har vi en sikkerhetsmekanisme: Hvis det 
er tvil skal saken legges fram for et partssammen-
satt utvalg som utgår fra fagprøvenemndene. 

Så i siste instans har fagforeningene et ord med 
i laget.

Harald Braathen er leder i Yrkesopplæringsnemnda 
og nestleder i Oslo Bygningsarbeiderforening.

Midlertidige 
ansettelser og litt til

Tekst: Odd Magnar Solbakken

Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av ar-
beidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, 
likevel slik at det kan inngås avtale med minst 
en arbeidstaker. Når arbeidstaker som er midler-
tidig ansatt ikke får videre ansettelse ved avtale-
periodens utløp, starter en karanteneperiode på 
tolv måneder for arbeidsgiveren. 

Arbeidsgiveren kan i karanteneperioden ikke 
foreta nye midlertidige ansettelser for arbeids-
oppgaver av samme art innenfor virksomheten. 
Så langt loven, som i praksis vil være godt som 
umulig å kontrollere. 

Av erfaring vet vi jo at midlertidig ansettelser har 
vært ganske vanlig, spesielt i foretak med mange 
utenlandske ansatte. Mange av disse arbeids-
giverne har vel skjønt at ved ansettelser under 
ett år så sparer de obligatorisk tjenestepensjon 
(OTP), og skaffer seg en stor konkurransefordel.

I et firma med rundt 50 ansatte, hvis innehaver 
ikke er helt ukjent for oss, ble vi forklart fra en 
besøkende at alle som ble nyansatt fikk en mid-

lertidig kontrakt på ett år. Og denne ble fornyet 
to ganger til. I alt midlertidig ansatt i tre år, i tre 
«atskilte» perioder. Og bedriften sa at da hadde 
ikke arbeidstakerne krav på OTP. Vi antar at de 
færreste er ansatt i mer enn tre år i et slikt firma. 
Alle ansatte i firmaet var, slik vi forsto det, uten-
landske arbeidstakere og det var avtalt en gjen-
nomsnittsberegning av arbeidstiden. Men i følge 
loven er det ikke tillatt med en gjennomsnittsbe-
regning av den alminnelige arbeidstiden når du 
er midlertidig ansatt for en periode på inntil tolv 
måneder. 

Til gjengjeld slapp arbeidstakerne å få lønn der-
som ikke firmaet klarte å sysselsette sine ansatte 
i følge arbeidskontrakten. Da var det bare å holde 
seg hjemme uten betaling. Og vente til sjefen 
plystra etter deg.

Den gjennomsnittlige ukentlige arbeidstiden var 
i løpet av åtte uker, i følge kontrakten, 37,5 timer. 
Og da skal du jo ha betalt for 37,5 timer. Kanskje 
ikke så rart at firmaet tjener penger og at daglig 
leder kan bevilge seg en lønn på rundt millionen. 

Selv om det fortsatt er hovedregelen i Arbeidsmiljøloven at ar-
beidstaker skal ansettes fast så kan avtale om midlertidig anset-
telse likevel inngås (AML § 14-9, pkt f) for en periode på inntil 
tolv måneder.

Nå kan du få 
vite om skatten 
er innbetalt

Tekst: Odd Magnar Solbakken

Skatteetaten, NAV og Statistisk Sentralbyrå står 
bak denne nye tjenesten. Med den nye tjenesten 
«Mine inntekter og arbeidsforhold» kan du sjekke 
om arbeidsgiveren har rapportert inn det trek-
ket som skal betales for deg. Tjenesten gir deg 
oversikt over inntekter (til og med hvor mange 
overtidstimer du har jobbet), forskuddstrekk og 
arbeidsforhold som arbeidsgiveren har oppført 
på deg hittil i år. 

Har du flere arbeidsgivere får du oversikt over 
alle. Arbeidsgiver skal hver måned rapportere 
inn opplysninger om deg til skatteetaten, NAV 
og Statistisk sentralbyrå gjennom a-meldingen. 
Hver gang arbeidsgiver sender inn en melding, 
blir tjenesten oppdatert, og du får ferske opplys-
ninger. Disse opplysningene kommer på selvan-
givelsen din.

Tjenesten «mine inntekter og arbeidsforhold»  
finner du på Altinn.no under menypunktet  
«skjema og tjenester».

Nå kan alle arbeidstakere, pen-
sjonister og andre som mottar 
lønn logge seg på Altinn og 
se innsendte opplysninger om 
seg selv.
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FØLJETONGEN: 
«PÅ HAN IGJEN» I BEDRIFTEN PEAB?

Tekst og foto: Ken Gordon Solfjeld

Dette er en seier for de det gjaldt og mange trod-
de at dette ville bety at bedriften ville velge en 
annen, ny strategi i fremtiden.

Sitat fra det undertegnede skrev i siste av Byg-
ningsarbeideren Nr. 3 2015:

«Undertegnede kan bare håpe at disse modige 
tømrerne får medhold i retten og beholder jobbe-
ne i Peab. Da kan Klubben sammen med bedrif-
ten se fremover og planlegge hvordan de igjen 
kan bygge fremtiden med egne produktive fag-
arbeidere. Det vil både bedrift og samfunn være 
tjent med.»

Det var med ganske store forventninger etter at 
oppsigelsene var trukket at klubben gikk i møte 
med bedriften 11 02 2016 for å behandle tema 
ansettelser i h.h.t. FOB §1-2. Men i møtet kunne 
bedriften opplyse klubben om at de ikke ville ha 
flere enn 1 til 2 egne ansatte tømrere på sine byg-
geplasser og dermed ikke var villig til å ansette 
flere tømrere. Dette ble forelagt klubben uten noen 
formel begrunnelse, i hvert fall ikke skriftlig.
 
Rett i etterkant av dette møtet som undertegnede 
for øvrig ikke har mottatt noe referat fra, ble det 
innkalt til et nytt §1-2 møte der temaet var bort 
setting av tømrerarbeid på et prosjekt i Seilduks-
gata. Begrunnelsen fra bedriften for å sette dette 
bort var følgende: På grunn av bla store logistikk-

Det var med håp om lys i andre enden av tunnelen som vi i fagforeninger og forbund ønsket å se 
da Peab valgte å trekke tilbake oppsigelsen av de 8 tømrerne som hadde stevnet bedriften.

utfordringer og som krever fagpersoner. Da er det 
vel på sin plass å forundre seg over hvor mange 
fagpersoner Peab har klart å kvitte seg med over 
de siste årene? Og er det ikke nettopp logistikk-
utfordringer som er hverdagen for en tømrer? 
Det var en meget frustrert og oppgitt klubbleder 
Harald Bråten som ga beskjed om at det ble en 

ny uenighetsprotokoll som sendes vår avdeling. 
Undertegnede kan bekrefte at det er mottatt og 
i skrivende stunder blir oversendt forbundet for 
videre behandling.

PS Neste episode følger i neste nr. 

Av de fire faglærte tømrerne som stevnet Peab for urettmessig oppsigelser har Jukka Siikaluoma nr. 2 fra ven-
stre og Kjetil Solberg nr. 1 fra høyre fått ny jobb i henholdsvis Hent og Veidekke. Undertegnede vil påpeke at de 
var av de heldige og det var helt forståelig at de valgte å forlike med Peab. Undertegnede konkluderer videre 
med at de to andre på bildet Ronny Wilberg og Åge Helmersen er to av 12 tømrere som fremdeles må forholde 
seg til den usikkerheten å arbeide for en bedrift med slik personaltpolitikk som de opplever fra bedriften de har 
arbeidet i flere tiår.

Tekst: Odd Magnar Solbakken

I Østlandsområdet har det vært en liten nedgang 
i antall konkursåpninger og tvangsavviklinger 
innen byggenæringen i 2015, sammenliknet med 
fjoråret. Det har imidlertid vært en relativ sterk 

Noen færre konkurser i byggebransjen i 2015
økning i antall konkurser i aksjeselskap, med en 
tilsvarende reduksjon i konkurser i enkeltper-
sonsforetak. Tallene gjelder for fylkene Oppland, 
Hedmark, Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, 
Vestfold og Telemark.

I løpet av 2015 ble det, for alle bransjer og næ-

ringer i hele landet, registrert 5 781 konkurser og 
tvangsavviklinger, som er en nedgang på 0,8 pro-
sent fra året før. Det tilsvarende tall for 2014 var 
5 828.

Utbetalingene fra NAV lønnsgaranti økte imid-
lertid litt fra 2014 til 2015
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Arbeidstilsynet gjennomførte 2000 til-
syn i overnattings - og serveringsbran-
sjen i 2015. Mangelfulle arbeidsavtaler, 
uforsvarlig lange vakter og brudd på 
reglene om overtidsbetaling er blant de 
vesentligste funnene i tilsynene. 

Tilsynene viser blant annet at 6 av 10 
av de kontrollerte virksomhetene i ser-
veringsbransjen har mangelfulle ar-
beidsavtaler, og nærmere 4 av 10 bryter 
reglene om overtidsbetaling 

(kilde: arbeidstilsynet.no).

8 av 10 fikk 
reaksjoner etter tilsyn

Den økonomiske utviklingen og situa-
sjonen på arbeidsmarkedet fører til økte 
forskjeller i Norge, i følge NAVs fattig-
domsrapport for 2015. Norge er blant de 
landene i verden med minst forskjeller i 
levekår, men siden 2011 har andelen fat-
tige økt, når man benytter fattigdoms-
målene til EU og OECD. Dette skyldes et 
svakere arbeidsmarked og fortsatt høy 
innvandring, sier kunnskapsdirektør 
i NAV, Yngvar Åsholt. Antall personer 
som lever på lavinntekt er høest blant 
innvandrere, unge voksne, enslige, ene-
forsørgere og personer med korttidsytel-
ser fra NAV. Denne utviklingen har også 
ført til økte sosialhjelpsutbetalinger.

Odd Magnar Solbakken

Andelen fattige 
i Norge har økt

Byggefirma produ-
serte Nav-svindlere på 

løpende bånd

I følge Aftenposten er innehaveren 
av firmaet dømt til tre års fengsel for 
egen trygdesvindel på 611 000 kroner 
og medvirkning til andres Nav-svindel 
for 3,1 millioner kroner. Det er antakelig 
første gang en arbeidsgiver er dømt for 
medvirkning til ansattes trygdesvindel. 

Dommen slår fast at seks kvinner er 
blitt fiktivt ansatt i firmaet for seinere å 
havne i Nav-systemet med store utbe-
talinger til egen vinning. Retten mener 
hele operasjonen har hatt et planlagt 
preg. Innehaveren av firmaet er i tillegg 
idømt næringsforbud i fem år og dømt 
til å betale 3,6 millioner kroner til Nav 
i erstatning. Mesteparten skal betales 
i solidaransvar med de seks kvinnene 
som allerede er dømt for Nav-svindel 

(kilde: aftenposten.no, 20.01.2016).

Passive Hus as er et Bærumsfirma og har 
følgende formål: «Iportere utvikle og selge pas-
sive hus i Norge og resten av de skandinaviske 
landene. Samt å delta i andre selskaper». 
Er passive hus det samme som passivhus mon tro?

Topp Maler Bygg er et norskregistrert uten-
landsk foretak hvis morselskap har tilhold i 
Storbritannia. Formålet er kort og godt: «Maler-
arbeid». Spørsmålet blir så om dette er starten 
på konkurs nummer fem.

Fauna Bygg as er fra Grua og har vel kanskje 
ikke tenkt å drive i byggebransjen. Formålet er: 
«Planlegge menneskers fysiske omgivelser i den 
hensikt å tilstrebe praktiske og åndelige behov». 
Og det er jo slettes ikke dumt

OJ Jansen Småfix er et enkeltpersonsforetak 
fra Kautokeino og har planer om litt av hvert: 
«Bygg og anlegg: oppføring av mindre bygnin-
ger som tilbygg, hytter, garasjer og stabbur. 
Rehabelitering av bygninger. Flislegging. Data: 
oppbygging av PC. Reparasjon av PC. Hotell og 
næring: Vakthold, DJ-tjenester. Servitørtjenes-
ter». Dette er vel ikke akkurat noe småfix? 

Adam Flejszar as er fra Ådalsbruk og har 
følgende formål: «Bilreparasjoner, utvendig og 
innvendig vaskeservice, polering samt maler-
arbeid og diverse vedlikehold og oppussing av 
bygg, utbygging av stillasene og konsultering». 

Eko Euroc Marian Brodawski er et norskre-
gistrert utenlandsk foretak med adresse i Hovfa-
ret i Oslo mens morselskapet har tilhold i Wars-
zawa og har følgende formål: «Realisasjon av 
byggeprosjekter med reising av bygninger brukt 
til beboelse, alle typer, og de som ikke er brukt 
til beboelse, næringsobjekter, fabrikker, sykehus, 
verksted, skoler, hoteller, butikker, flyplasser, 
parkeringsplasser, kjøpesenter, lager osv, samt 
med ombygging og renovering av bygninger 
brukt til beboelse». Ikke at jeg forstår så mye av 
det, men dette tror jeg blir noe stort.

A-A Bemanning Abdirahman Mahammed 
Ali er et enkeltpersonsforetak fra Oslo med 
følgende formål: «Bemanning, vi skal gjøre det 
mer behagelig å være en vikar igjennom et 

vikarbyrå». Må ikke bli for behagelig, for da blir 
arbeidsfolk så late 

Ballardmcgee ltd er et norskregistrert uten-
landsk foretak med hovedsete i England. For-
målet er: «En-manns team under kontrakt med 
Petrustech ltd for å jobbe på toppen av bena på 
boreriggen Rowan Gorilla 6. Selskapet tilbyr flere 
tjenester; riggsertifikater, sertifikater for adkomst 
med tau og sveisekoding, spesielt arbeid i høyden. 
Selskapet benytter adkomst med tau og riggtek-
nikker for å sette opp alt riggeutstyr for å hente 
ned gamle navigasjonslys fra opptil 80 meter oppe 
på et bein og montere opp nye lys. Arbeid utføres i 
norske farvann». Vi har hørt om mange slags team, 
men en-manns team er vel heller sjelden vare. 

Global Rustowania SP.Z.O.O er et norsk-
registrert utenlandsk foretak med filial i Oslo 
og hovedsete i Polen. Følgende formål er opp-
gitt: «Yte tjenester innen ansette arbeidere for 
anleggskontrakter(stillas) og andre produkter 
som naturlig faller sammen med dette, herunder 
å delta i andre selskaper med lignende virksom-
het, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte 
gjøre seg interessert i andre foretagender».

Tillit Entreprenør Limited er et norskre-
gistrert foretak hvis morselskap har tilhold i 
Storbritannia. Formålet er kort og godt: «Bygg 
og renovering». Men tillit da gett. Går det inga 
grense…..

Teltgutta as er et firma fra Svelvik med følgen-
de formål: «Utleie av arbeidskraft og personell, 
utleie av maskiner og utstyr, samt annen virk-
somhet som naturlig hører til». Hva er forskjellen 
mellom arbeidskraft og personell i denne sam-
menheng?

Trefjøla as er et firma fra Oslo med følgende 
formål: «Å utvikle trefjøler og andre relaterte 
produkter».

P.S. Sitatene fra formålene til firmaene skal være 
ordrett gjengitt slik de er registrert i Brønnøy-
sund. Vi er derfor ikke ansvarlige for det som må 
være 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



BYGNINGSARBEIDEREN 1-2016  8

Tariffoppgjøret 2016

KJØPEKRAFT
• Vi krever generelle tillegg som sikrer at kjøpekrafta opprettholdes

MINSTELØNN
• Vi krever at minstelønna skal ligge på et nivå 
  som tilsvarer 85% av gjennomsnittslønna.

PENSJON
• Vi krever forhandlingsrett på pensjon
• Vi krever opptjening fra første krone

SYKEPENGER
• Vi krever at bedriftene forsutterer sykepenger i inntil ett år

SERIØSITET
• Vi krever at bemanningsbyråenes praksis med ikke å 
  betale lønn mellom oppdrag opphører

REISE, KOST OG LOSJI
 • Vi krever at det ryddes opp i bestemmelsene slik at 
  arbeidsgiverne kan unngå å betale for reise, kost og losji

Kravene:

Hvorfor må minstelønna opp?
I 2010 streika vi for å heve minstelønna, og vi fikk et skikkelig løft. Men fortsatt er minstelønna 
bare på 78% av gjennomsnittet. Vi er ikke storforlangende og Fellesforbundets medlemmer viser 
moderasjon ved ikke å kreve større lønnstillegg enn at reallønna opprettholdes. Derimot krever vi 
at årets tariffoppgjør må bli et likelønnsoppgjør. Derfor må minstelønna heves slik at den utgjør 85 
% av gjennomsnittet.

Sikkerhetsnett
Minstelønna er bygningsarbeidernes sikkerhetsnett. Finanskri-
sa har rammet oss hardt, og mange har opplevd lønnsnedslag. I 
krisa på 90-tallet ble mange bygningsarbeidere tvunget helt ned 
på minstelønna. Den må heves slik at det går an å leve av den, 
til 85 %

Lønnsutjevning
Utviklinga de siste årene har ført til at lønnsforskjellene blir stør-
re og større. Vi kan ikke akseptere at det blir så store lønnsfor-

skjeller på samme byggeplass og på samme arbeid at vi får 
klasseskiller i bygningsbransjen. Lønnsoppgjøret må brukes til 
å stoppe denne utviklinga. Minstelønna må heves til 85 %.

Sosial dumping
Mange av de østeuropeiske bygningsarbeiderne går på minste-
lønna. Arbeidsgiverne er interessert i å få billig arbeidskraft ved 
å utnytte disse arbeiderne. Bygningsarbeiderne vil slåss mot so-
sial dumping ved å kreve at minstelønna må bli 85 %.
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Tariffoppgjøret 2016

Hva får du i streikestøtte
Kan det bli streik?
Hvis partene ikke blir enige i forhandlingene går man til mekling. Hvis man ikke kom-
mer fram til et anbefalt forslag blir det streik direkte. I år er det forbundsvist oppgjør 
og Fellesoverenskomsten for Byggfag fører egne forhandlinger. Meklingen kan være 
ferdig i midten av april, og da kan streiken være virkelighet.

Hvis partene blir enige er det medlemmenes tur til å si sitt. Da går forslaget til urav-
stemning. Hvis medlemmene stemmer nei blir det streik umiddelbart. I år vil urav-
stemninga sannsynligvis avholdes i slutten av april.

Hvem skal streike?
Alle bygningsarbeidere som er ansatt i bedrifter som er omfattet av Fellesoverenskom-
sten for Byggfag skal selvsagt streike. Leiefolk som utfører tariffbedriftens vanlige pro-
duksjon skal heller ikke arbeide under en konflikt. Det betraktes som streikebryteri om 
noen utfører arbeid som ellers utføres av de medlemmer som er i streik.
Lærlinger er ikke omfattet av streiken.

Hva får du i streikestøtte?
Konfliktstøtten fra Fellesforbundet er på 3380,- kr pr uke. Hvis streiken varer kortere 
enn en uke vil støtten som regel bli redusert tilsvarende. For å få støtte må du ha vært 
medlem i to uker før konflikten bryter ut. Har du vært medlem før må du melde deg inn 
igjen 12 uker før konflikt.

Er du ikke medlem?
Hvis det blir konflikt vil arbeidskameratene dine streike for krav som du vil nyte godt 
av. Syns du det er greit at kameratene dine drar lasset, mens du er gratispassasjer?

Ved en streik vil sannsynligvis arbeidsplassen din bli stengt. Du kan ikke utføre arbeid 
som er omfattet av konflikten. 
Du vil ikke få lønn eller dagpenger. Du vil heller ikke få konfliktstøtte.

Du kan bli medlem nå!
Ta kontakt med din tillitsvalgte eller en av foreningene.

Alle får ikke tjenestepensjon!
Selv om vi i dag har lovfestet obligatorisk tjenestepensjon gjelder den ikke alle. For det 
første må du være 20 år for å ha krav på OTP, mens folketrygden gjelder fra du er 13.

Du har heller ikke rett på pensjon for de første 90 000 du tjener hos en arbeidsgiver. Tje-
ner du 100 000 et år får du kun innbetalt pensjon av de siste 10 000. Du får heller ikke 
innbetalt til pensjon hvis du jobber mindre enn en dag i uka, og du må være ansatt mer 
enn 12 måneder for å kunne ta med deg pensjonsinnskuddet.

Disse ordningene rammer de med dårligst lønn, midlertidig ansatte og ansatte i be-
manningsbyråer, deltidsansatte og tilkallingsvakter. Hvorfor skal ikke de ha samme 
rettigheter som alle andre?

Pensjon fra første krone, fra første time og fra første arbeidsdag!

Pensjon er utsatt lønn. Vi har rett til å forhandle på lønna vår. Men når det gjelder pen-
sjon er systemet styrt av arbeidsgiveren. Det er bedriften som bestemmer hvor mye 
som skal innbetales til pensjon og hvor pengene skal plasseres. Vi vil at pensjonen skal 
være en del av avtaleverket vårt. 

Derfor krever vi:
Forhandlingsrett på pensjon!

Derfor krever vi:
Forhandlingsrett 
på pensjon!

Du kan bli medlem nå!
Ta kontakt med din 
tillitsvalgte eller en av 
foreningene.

STREIK
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ÅRETS JUBILANTER

Fredag 23. oktober arrangerte Oslo Bygningsarbeiderforening jubilantfest i Folkets Hus, 
Oslo, for jubilanter i 2014 og 2015. Forretningsfører, Liv Bjerknæs, ønsket velkommen.

LO var representert av 2. nestleder -  Hans Christian Gabrielsen, som holdt jubilantenes tale.

Tekst: Liv Bjerknæs - Foto: Lasse Lerdahl, fotograf Ørnelund

Jubilanter i 2014:
25 år:

Harald Braathen, Trond Brusveen, Arne Kristian Fjellhammer, Thomas Fløisbonn, Per Hafto, Roar Henrik-
sen, Svein Arild Jevnesveen, Roar Johansen, Magnar Nikolaisen, Tom Salomonsen, Rolf W. Sjøberg, Per 

Skjærstad, Dag Runar Spanne, George Gunnar Thoresen, Magnus Timmerklev og Terje Tokvam.

40 år:
Ivar Alm, Jan Fløisbonn, Thore Foshaug, Markku Antero Heino, Lennart Johansson, Thomas Åke Karlsson, 

Tor Pedersen, Arild Petterson, Trond Solvang, Erling Tømmernes og Terje Ødegård.

45 år:
Ole Engelberg, Magne Hagen, Jan Kristiansen, Øivind Birger Pedersen, Helge Ringkilen, 

Bernt Henry Sæther, Kåre Thorkildsen og Arne Kristoffer Ugleviken.

50 år:
Erling Askland, Svein Egelund, Tom Hansen, Gøran Johansson, Olaf Marius Myrvold, 

Bjørn Erik Nilsen, Martti Puurtinen, Kjell Olav Sandø, Kai Elmer Tettum og Helge Ragnar Voll

 Trygve Laheim har vært medlem i 75 år!
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Fra 1. januar 2016 skal alle søknader om 
arbeidstidsordninger behandles av en 
nyopprettet nasjonal enhet – Arbeids-
tidsenheten.

Arbeidstidsenheten har kontor i Ber-
gen, men skal behandle saker fra hele 
landet. I tillegg til å behandle søknader, 
vil enheten også fungere som et kom-
petanseorgan på arbeidstidsområdet, 
både internt i Arbeidstilsynet og mot 
eksterne private og offentlige aktører. 
Arbeidstilsynets regioner skal fortsatt 
ha god kompetanse på arbeidstid, som 
forvaltes ved tilsyn gjennom informa-
sjon og sanksjoner. Svartjenesten vil 
fremdeles svare på spørsmål om ar-
beidstid (kilde:arbeidstilsynet.no).

Odd Magnar Solbakken

Arbeidstilsynet oppretter 
arbeidstidsenhet

Regjeringa har vedtatt å lege skatt på 
en del av kjøregodtgjørelsen. Den skat-
tefrie kilometergodtgjørelsen reduseres 
fra kr 4,10 til kr 3,80. Siden de fleste ar-
beidsgivere betaler en kjøregodtgjørel-
se etter statens satser, som fortsatt vil 
være kr 4,10 i 2016, betyr det at 30 øre 
per kjørte kilometer blir skattepliktig. 

Dette vil utgjøre rundt 250 millioner i 
ekstra inntekt til staten. 

Odd Magnar Solbakken

Må skatte for deler av 
kjøregodtgjørelsen

NAV-svindel øker

I følge nrk.no har NAV aldri anmeldt 
mer trygdesvindel enn i 2015. Det ble 
anmeldt trygdesvindel for 302 millioner 
kroner. Det er en økning på 30 millioner 
i anmeldt trygdesvindel. Den største 
saken handlet om en selvstendig næ-
ringsdrivende som svindlet til seg 1,9 
millioner kroner. Vedkommende mottok 
blant annet arbeidsavklaringspenger 
samtidig som han jobbet svart i egen 
virksomhet. 

Totalt 1 472 personer ble anmeldt for 
trygdesvindel i 2015. Flest er anmeldt 
for å ha svindlet til seg dagpenger eller 
arbeidsavklaringspenger. «20 personer 
er anmeldt for trygdesvindel for mer 
enn 1 million kroner. 11 av disse skal ha 
jobbet svart og samtidig mottatt ulike 
stønader 

(kilde: nrk.no, 25.01.2016).

60 år:  
Svein Kåre Bergersen, Asbjørn Bergli, Ivar Berven, Ivar Håkon Iversen, Kjell Augun 

Johansen, Magnus Kolstadbråten, Edvin Nybakk, Ole Reidar Smerud, Gunnar Tronsli 
og Jan Westpold

70 år:
Gunder Kjensli

Jubilanter 2015:
25 år:

Hans Roland Andersson, Knut Brandsdal, Tommy Hansen, Rune Hjellum, Håkon 
Tommy Karlsen, Per Olsen, Hallgeir Røang, Morten Solbrekke og Kjell Wiklund.

40 år:
Odd Andersen, Arne Jonny Andreassen, John Bernhoff, Tommy Davidsson, Per Olav 
Engstad, Ole Furuseth, Bjørn Hals, Hans Otto Hansen, Johnny Harestad, Jon Holtet, 
Helge Hovstad, Conny Jensen, Rolf Petter Johansen, Jan T. Kristiansen, Ingar Kristof-
fersen, Petter Langeland, Harry Millidal, Milan Mirkovic, Finn Moe, Rolf Nordsveen, 
Einar Nymoen, Roy Pedersen, Trond Erik Saugnes, Arvid Gunnar Seterseter, Elida 
Skoglund, Elma Skoglund, Per Ivar Slåttum, Ivar Kristian Syversen og Kjell Sørli.

45 år:
Holger Bjørklund, Harald Dybendal, Henry Farmen, Raymond Leslie Fawcett, Einar 
Gloslie, Konrad Korstadhagen, Anders Martin Lie, Tor Mostue, Kåre Nordhagen og 

Hans Træet.

50 år:
Kent Dage Edvardsson, Nils Severin Hermansen, Markku Kerttula, Per Egil Kjeserud,

Ola Johan Simonsen og Terje Svendsen.

60 år: 
Arnt Flaskerud, Arne Harestad, Reidar Jørgenrud, Odd Stigen, Arne Søsveen, Nick 

Uyttersprot og Odd Tore Øverland.

70 år:
Åge Buenget

75 år:  
Trygve Laheim

75 års jubilantene ble tildelt stort stettefat, med navn påmalt.

70 års jubilantene ble også tildelt stort stettefat, med navn  påmalt.

60 års jubilantene ble tildelt stettefat, med navn påmalt.  

50 års jubilantene ble tildelt tallerken med navn påmalt.  

45 års jubilantene ble tildelt diplom som æresmedlem i Fellesforbundet.  

40 års jubilantene ble tildelt LOs nål og 25 års jubilantene ble tildelt 
Fellesforbundets 25 års merke og foreningens 25 års-nål.

Etter utdelingen var det dans for de som ønsket det og det 
syntes som alle var meget fornøyd og praten gikk lystig.

Til sammen var det i 2014 og 2015  i alt 119 jubilanter, som fordeler seg på: 75 års jubi-
lanter, 1 stk.  70 års jubilanter, 2 stk. 60 års jubilanter, 17 stk. 50 års jubilanter, 16 stk.  

45 års jubilanter, 18 stk. 40 års jubilanter, 40 stk. 
og 25 års jubilanter 25  stk.

Av alle disse jubilantene for 2014 og 2015, var det  
25 jubilanter som kunne møte på festen
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Bygningsarbeiderne krever kjedeansvar!
Tekst: Petter Vellesen
Foto: Byggefagenes Samvirke

I Danmark er det hovedoppgjør til neste år, og 
bygningsarbeiderne har begynt å forberede seg. 
Byggefagenes Samvirke, som er en paraplyorga-
nisasjon for de fagforeningene som organiserer 
bygningsarbeidere i København har satt fokus 
på utfordringene rundt sosial dumping.

Lønnsdumping og uthuling av overenskomstene 
er hverdagen mange steder, heter det i en utta-
lelse fra organisasjonen. «Alle ved, at ingen kæde 
er stærkere end det svageste led. Det gælder ikke 
mindst i byggeriet, har vi erfaret siden åbningen 
af EU’s indre marked for vandrende arbejdskraft. 
Millioner af kroner er der snydt og fuppet for 
gennem de senere år. Kolleger har mistet store 
indtægter, og vi har gennem årene set mange 

eksempler på, hvordan arbejdsgivere har speku-
leret i social dumping». Med det som bakgrunn 
krever man at det må være ordnede forhold hele 
veien ned gjennom byggekjedens ledd. Det er det 
som er ekte kjedeansvar – eller solidaransvar, 
som vi kanskje ville kalt det her hjemme.

Uttalelsen er et angrep på den såkalte fondsmo-
dellen som arbeidsgiverne har foreslått og som 
nå behandles i Folketinget. Den modellen går ut 
på at alle danske virksomheter skal betale inn til 
et fond, hvor utenlandske arbeidere skal kunne 
hente sin rettmessige lønn hvis firmaet ikke be-
taler eller stikker av fra regningen.

Dette er som et plaster på et åpent beinbrudd, 
sier Byggefagenes Samvirke, og oppfordrer alle 
klubber og foreninger om å diskutere krav som er 
i tråd med bygningsarbneidernes ønsker.

Kilde: Bygsam.dk
Danskene følger selvsagt opp sine krav med 
aksjoner.

Stadige angrep på bygningsarbeidernes lønninger
Tekst: Petter Vellesen

De republikanske myndighetene i staten Missou-
ri har åpnet en ny front i angrepene på arbeider-
klassen. De retter skytset mot den rådende loven 
som regulerer bygningsarbeidernes lønninger på 
offentlige prosjekter.

Basislønna på slike prosjekter blir fastsatt årlig, 
ut fra bransjens egne opplysninger om lønnsni-
vået. Nå vil republikanerne bruke minstelønna 
som utgangspunkt i stedet. Dette får bygnings-

arbeiderforeningen i St. Louis til å reagere: «Å 
kutte i lønninger skaper ikke konkurransekraft,» 
sier Jeff Aboussie, kasserer i foreningen. «Når 
man kutter i lønningene kutter man også i kom-
petansenivået for faglærte folk som sikrer et sik-
kert arbeidsmiljø.» Foreningen har et avansert 
lærlingeprogram som har ført til at medlemmene 
er ettertrakta arbeidskraft, også i de tradisjonelt 
fagforeningsfiendtlige sørstatene.

«Vi bygger med færre folk, sikrere og foran skje-
ma,» sier Aboussie og understreker at lønns-
nedslag ikke vil redusere byggekostnadene. Han 
er også sikker på at dagens lønnssystem sikrer 

Organiserte bygningsarbeidere i Missouri gjør jobben bedre, fortere og sikrere

lik konkurranse. «Den største fordelen er at det er 
rettferdig,» sier han.

Det er 25 stater som har tilsvarende ordninger 
som i Missouri. Hvis de skulle gå over til minste-
lønn vil det føre til minst fire milliarder dollar i 
svekkete skatteinnganger. Men republikanerne 
hører ikke på det øret. De hevder at minstelønns-
ordninger vil føre til at nye bedrifter vil etablere 
seg. Da siller det ingen rolle at de vil betale så lite 
som mulig og trekke statens økonomi ned. 
Samme melodi i alle land!

Kilde: The Labor Tribune
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Statens vegvesen har besluttet å doble 
kompensasjonen for entreprenører som 
bruker lærlinger på oppdrag for dem. 
Kompensasjonen per time har i lang tid 
vært på 25 kroner for inntil fem prosent 
av timene totalt på den inngåtte kon-
trakten. Nå dobles satsen til 50 kroner 
for inntil sju prosent av timene. 

Endringene er allerede trådt i kraft.

Odd Magnar Solbakken

Statens vegvesen vil 
stimulerer til økt bruk 

av lærlinger

På grunn av endringer i bemanningen 
har Arbeidstilsynet ikke lenger mulig-
het til å opprettholde den polske svartje-
nesten i et omfang som gir et tilfreds-
stillende tilbud til publikum. Tjenesten 
ble derfor lagt ned fra 1. januar 2016.

Viderefører ikke 
svartjenesten på polsk

Verdens 62 rikeste har 
like mye penger som 

halve verdens befolkning

Verdens 62 rikeste sitter på like mye 
penger som den fattigste halvparten 
av verdens befolkning. Denne veksten 
i deres rikdom har kommet på bekost-
ning av de fattigste. Dette kommer fram 
i en rapport fra den britiske veldedige 
organisasjonen Oxfam. Rapporten viser 
også at den rikeste prosenten eier mer 
enn resten av verdens befolkning til 
sammen. For seks år siden, i 2009, eide 
den rikeste prosenten «bare» 44 prosent 
av verdens verdier. Den fattigste halv-
parten av verdens innbyggere ble i føl-
ge Oxfam 41 prosent fattigere fra 2010 
til 2015. I den samme perioden økte for-
muen til verdens 62 rikeste med 500 mil-
liarder dollar til 1,76 billioner dollar. 

Oxfam anslår også at de superrike har 
gjemt unna 67 billioner kroner i ulike 
skatteparadis.

Odd Magnar Solbakken

Litt NAV denne gangen også

Tekst: Odd Magnar Solbakken

Denne saken gjelder søknad om barnetrygd som 
egentlig begynte i 2012. I desember 2015 ble det 
fattet et vedtak om innvilget barnetrygd for de-
ler av 2012 og store deler av 2014 og 2015. Det 
ble utbetalt barnetrygd i Litauen hele perioden 
og i dette tilfellet skal Norge betale differansen 
mellom norsk barnetrygd og den barnetrygden 
som utbetales fra det EØS-landet barnet/barna 
bor i. For å forhindre fremtidige feilutbetalinger 
har Nav nå bestemt at mottaker heretter kun får 
innvilget barnetrygd for måneder med dokumen-
tert inntektsgivende arbeid eller arbeidsrelaterte 
ytelser fra NAV. Så langt i og for seg greit. NAV 
har per vedtaksdato en bekreftelse på at vårt 
medlem har arbeid eller arbeidsrelaterte ytelser 
fra NAV (sykmeldt på dette tidspunktet) til og 
med 30.11.2015. NAV gir så beskjed om at barne-
trygden opphører fra 01.12.2015. Og videre opply-
ser NAV vårt medlem om at dersom han fortsatt 

arbeider i Norge eller mottar likestilte ytelser fra 
NAV, kan han fortsatt ha rett til barnetrygd. NAV 
ber derfor vårt medlem om å sende inn nødven-
dig dokumentasjon på dette.

Dokumentasjonen på sykemelding og eventuelle 
arbeidsforhold sitter selvsagt NAV på. 

Det NAV allikevel krever er at vårt medlem må 
gå inn den eneste døra som nå finnes hos Nav og 
få en bekreftelse på at han har inntektsgivende 
arbeid eller arbeidsrelaterte ytelser fra NAV. Han 
må altså få en dokumentasjon fra NAV på at han 
mottar sykepenger fra NAV. Deretter sier vedta-
ket at når dokumentasjonen er mottatt fra NAV 
må han gå inn den samme døra på nytt og levere 
den samme dokumentasjonen tilbake til NAV for 
fortsatt å kunne motta barnetrygd. 

Dersom noen synes at dette høres både ulogisk, 
tungvint og bakvendt ut, så kan det godt hende 
at vi ikke vil argumentere mot det.

Utenlandske arbeidstakere 
mest utsatt for arbeids-
skadedødsfall
Tekst: Odd Magnar Solbakken

Arbeidstilsynet har registrert 31 dødsfall som 
følge av arbeidsulykker i landbasert arbeidsliv i 
2015, og dette utgjør en klar nedgang fra tidligere 
år. I perioden fra 2011 til 2014 er det i gjennom-
snitt registrert 46 arbeidsskadedødsfall per år, og 
i de siste 40 årene er det bare i ett år at det var 
færre dødsfall enn i fjor.

Hvert arbeidsskadedødsfall er ett for mye. Det 
er alvorlig at 31 mennesker døde på jobb i 2015. 
Samtidig kan vi for første gang på flere år se en 
tydelig nedgang i antall omkomne, sier direktør 
Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. Det er for tid-
lig å si om dette er en trend, men det er allikevel 
svært positivt å se en nedgang i arbeidsskade-
dødsfall. Arbeidsulykker kan og skal forebygges, 
og bransjene selv må i samarbeid med partene i 
arbeidslivet og Arbeidstilsynet fortsette å holde 
trykket oppe for å skape sikkerhet på arbeidsplas-
sen, uttaler Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Utenlandske arbeidstakere mest utsatt
Elleve av de 31 som døde på jobb i landbaser ar-
beidsliv i 2015 var utenlandske arbeidstakere. 
Det vil si 35 prosent av alle landbaserte arbeids-
skadedødsfall. I fireårsperioden 2011-2014 hadde 
20 prosent av de omkomne utenlandsk statsbor-
gerskap, men også i 2014 var andelen på omtrent 
samme nivå som i 2015. Fire av de omkomne kom 
fra Polen, to fra Latvia, mens de øvrige kom fra 
Bulgaria, Litauen, Portugal, Sverige og Tyskland.
Risikofylte arbeidsoppgaver, språkproblemer, 
dårlig opplæring og mangel på verneutstyr for-
klarer hvorfor utenlandske arbeidstakere ser ut 
til å ha større risiko for arbeidsulykker enn nor-
ske arbeidstakere, sier Ingrid Finboe Svendsen.

Flest i transport
Tradisjonelt er det fire næringer som peker seg ut 
med flest arbeidsskadedødsfall: Transport, land-
bruk, bygg og anlegg og industri. 77 prosent av 
dødsulykkene skjedde innenfor disse næringene 
i 2015. Flest arbeidsskadedødsfall skjedde innen 
transport, landbruk og bygg og anlegg med hen-
holdsvis ni og sju omkomne. Dette er på samme 
nivå som de siste tre-fire årene. 

Barnetrygd

Sjukepenger
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ÅRSMØTE
Torsdag, 7. april 2016 kl. 17.00

LO i Oslos lokaler, Møllergata 24, 9. etasje

Tariffoppgjøret 2016
Innledning ved forbundssekretær Per Skau

Dagsorden for årsmøtet:
Åpning og konstituering

Årsmelding og regnskap 2015
Handlingsplan og budsjett 2016 

Valg 
Innkomne forslag 

Bevilgninger

Det serveres mat fra kl 16:00

Styret

Forslag må være styret i hende innen 30. mars
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Fratrådt forbundformann i 
ledelsen for ulovelig streik

Tekst: Harald Berntsen
Illustrasjon: Hvepsen

Da Stortinget i 1915 vedtok landets første ar-
beidstvistlov, oppretta det også en egen domstol, 
Arbeidsretten, til å handheve og tolke den nye lo-
ven. Loven og Arbeidsretten trådte i kraft fra og 
med 1916. Arbeidsretten fyller altså hundre år i 
år, og jubileet er markert med utgivelsen av Ar-
beidsrettens historie, forfatta av juristen Kristin 
Alsos og historikerne Åsmund Arup Seip og Pål 
Nygaard på oppdrag av Arbeids- og sosialdepar-
tementet.

Forfatterne trekker fram ei lang rekke Arbeids-
rettssaker for å kaste lys over arbeidstvistlovens 
og rettens utvikling gjennom hundre år. Noen 
av de mest interessante og spennende sakene 
gjaldt en sju måneders konflikt ved Hofsfos Træ-
sliperi og Papirfabrik i 1923, der forfatterne lener 
seg på den framstillinga som historikeren Ingar 
Kaldal tidligere har gitt av konflikten i boka si om 
papirarbeidernes historie utgitt av Fellesforbun-
det i 1989.

Kaldal viste i boka si at Hofsfos-konflikten må ses 
i sammenheng med motsetninger innen Papirar-
beiderforbundet som førte til at forbundsledelsen 
ekskluderte fem tillitsvalgte i Hønefoss-distriktet 
for illojal opptreden ved valget av delegater til 
LO-kongressen i 1923, blant andre Martinius An-
dersen i Hofsfos Arbeiderforening. Arbeiderfore-
ninga protesterte mot eksklusjonen ved å velge 
Andersen til formann, og forbundet svarte med å 
ekskludere hele foreninga.

Kort tid etterpå, i januar 1923, gikk Hofsfos-be-

driften til oppsigelse av to arbeidere, den ene den 
mangeårige tillitsvalgte og tidligere formann i 
fagforeninga, Ole Kr. Bakka. Foreninga mente at 
oppsigelsene var ulovlige, og gikk til streik for å 
få de to tilbake på jobb. Arbeidsgiverne fikk til-
slutning fra ledelsen i Pa›pirarbeiderforbundet 
i at streiken var ulovlig, og brakte den inn for 
Arbeidsretten,. Retten dømte arbeiderne for å 
opptre tariffstridig og påla dem å ta opp igjen 
arbeidet. Ledelsen i forbundet blei ikke tilkjent 
noe ansvar for streiken ettersom den både hadde 
stempla streiken som ulovlig og ekskludert den 
allerede ekskluderte foreninga en gang til.  

Arbeiderne bøyde seg ikke for det, men fortsatte 
streiken. Det hjalp ikke at partene i ei ny behand-
ling i Arbeidsretten kom til et forlik som var ba-
sert på at bedriften gikk med på at oppsigelsen 
var ulovlig, men uten å bli dømt til å omgjøre den. 

Først seinere fikk fagforeninga medhold i Arbeids-
retten for at de hadde gått til streik i nødverge. I 
fagforeninga blei forliket forkasta av arbeiderne, 
som vedtok å fortsette streiken til bedriften gikk 
med på å trekke oppsigelsene tilbake. 

Nå gjorde formannen i Papirarbeiderforbundet, 
Andreas Bratvold, en ganske enestående manø-
ver til å være den trauste og moderate tillitsvalg-
te han til vanlig sto fram som, trygt plassert i den 
sosialdemokratiske retninga i arbeiderbevegel-
sen. Både i protest mot det Bratvold oppfatta som 
en del av en kampanje fra Arbeidsgiverforeninga 
for å få trakassert bort flest mulig brysomme til-
litsvalgte, og trulig for å vinne Hofsfos tilbake til 
forbundet og dets kontroll, gikk Bratvold midlerti-
dig ut av formannsstillinga i forbundet. Deretter 
støtta han streiken offentlig og stilte seg i spissen 
for de samme streikende som han sjøl hadde vært 

med på å ekskludere fra forbundet to ganger. 

Arbeidsgiverne var opprørte og brakte saka inn 
for Arbeidsretten på ny. Der blei det nok et forlik 
som besto i at forbundet offentliggjorde at Brat-
vold ikke var formann lenger, og at det ikke god-
tok noen arbeidsnedleggelse i konflikten. 

Ingar Kaldal har pekt på at Bratvold hadde en 
dobbelttydighet i språkbruk og opptreden som 
gjorde han egna til å holde Papirarbeiderforbun-
det samla i ei tid med intern opposisjon og split-
telse. Ved å ta ledelsen i den ulovlige streiken 
klarte han å få den ekskluderte foreninga tilbake 
til forbundet. I saka som følgte i meddomsretten i 
Hønefoss, blei arbeiderne frifinni fordi de to med-
domsmennene sto på at streiken var begrunna 
i en uriktig oppsigelse og ikke ville slutte seg til 
dommerens standpunkt for å ilegge bøter. Etter 
sju måneder endte konflikten med at den ene ar-
beideren blei tatt inn igjen og den andre fikk til-
bud om arbeid ved Follum Træsliperi.

Også både N.A.F. og Arbeidsretten så ifølge 
Alsos, Seip og Nygaard nytten av at forbundet 
hadde kontroll i rekkene, framfor at frittstående 
streikevillige grupper fikk herje fritt. Arbeidsret-
ten var og er avhengig av at partene dens avgjø-
relsene i retten, noe rettens «far» og mangeårige 
formann, juristen Paal Berg, var ytterst klar over 
og tok systematisk omsyn til. 

Hofsfos-konflikten og den like lange ulovlige 
jernstreiken 1923 – 24 fikk samtidig Arbeidsgi-
verforeninga til å slå fast at staten ikke hadde 
tilstrekkelige «retsmidler til at gjennemtvinge en 
arbeidsretsdom». Den krevde derfor at arbeids-
tvistloven måtte revideres for å gjøre det van-
skeligere å gjennomføre ulovlige streiker, et krav 
som blei innfridd med stortingsflertallets vedtak 
av en revidert arbeidstvistlov, «tukthusloven», i 
1927.  

 

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.

Først seinere fikk fagfore-
ninga medhold i Arbeidsret-
ten for at de hadde gått til 
streik i nødverge. I fagfore-
ninga blei forliket forkasta 
av arbeiderne, som vedtok 
å fortsette streiken til be-
driften gikk med på å trek-
ke oppsigelsene tilbake.
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God påske!
Påske 

  Kal Hansen er født til grubler.  
  Han sitter alene og drømmer,  
  mens alle de andre i gården  

  leker og slåss og jubler,  
  ja tumler for vårfrie tømmer!  

  Han hørte i dag på skolen  
  at påsken er herlig på fjellet.  

  Der lufter man bystanken av sig -  
  steker sin kropp i solen  

  etsteds i det sydlige hellet!  

  Det hørtes jo ganske deilig,  
  det sang selv i lærerens stemme!  
  - Men når man må gå med aviser  

  tidlig på morgenkvisten  
  så får man vel holde sig hjemme.  

  Han sitter på søplekassen  
  i kroken ved doet i gården.  

  Den står i det deilige hjørnet  
  inne i mursteinsmassen  

  hvor solen er tidligst om våren!

Rudolf Nilsen


