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Vi kan ikke tape kampen 
mot sosial dumping!
Arbeidet rundt sosial dumping har vært høyt 
oppe på dagsorden i klubber, foreningsfora, for-
bundet, LO, blant politikere og offentlige instan-
ser i mange år nå.

Noen er selvsagt kommet senere på banen enn 
andre. 

Hvorfor klarer vi ikke å stoppe denne negative  
utviklingen som skjer i arbeidslivet?

Det har ikke stått på eksempler eller forslag til 
hvordan dette kan løses, mye er blitt forbedret 
igjennom lov, forskrifter og tariffavtaler. Uansett 
det som har vært gjort har vært riktig og viktig.
Allikevel ser det ut som om vi ikke klarer å få 
snudd den negative utviklingen.

Ingen kan si at det ikke har vært et høyt engasje-
ment rundt dette, men spørsmålet er om vi har 
jobbet på rett måte. Har vi brukt for mye tid på og 
be om nytt regelverk og glemt å styrke arbeidet 
der hvor «skoen virkelig trykker»?  

Tømrer og Byggfagforeningen har tatt et prisver-
dig initiativ, for å styrke bevisstheten og enga-
sjementet lokalt hos det enkelte medlem på den 
enkelte byggeplass. 

Igjennom hele vinteren og våren har det vært job-
bet i et «Pilotprosjekt» sammen med elektrikerne 
og heis. Her har vært en mindre gruppe represen-
tert fra noen av avdelingene og noen av klubbe-
ne, sammen med De Facto. Her har vært innspill 
fra eksterne innledere, vi har besøkt kollegaer i 
København og prosjektet, er i disse dager i ferd 
med å gjøres klart for info til medlemmer, klubber 
og avdelinger.

Målet er å få til diverse aksjoner rundt om på 
byggeplassene til høsten, med håp om et større 
engasjement blant de enkelte medlemmene på 
plassen og igjennom de tillitsvalgtes, verneom-

budenes, klubbenes og foreningenes arbeid.

Derfor gir det håp om vi sammen med elektri-
kerne, heis, og alle faggruppene som er på byg-
geplassen, SAMMEN skal klare å få snudd den 
negative utviklingen. 

Klarer vi ikke det - er det over og ut for den norske 
fagarbeider, god lønn, faste ansettelser, lærlinger 
og et godt tillitsmannsapparat. Selve organisa-
sjonsmodellen vår er i fare.

Det er ikke ment å ta bort de tillitsvalgte eller klub-
benes arbeid, men det må være lov å stille spørs-
mål om hvorvidt disse har klart å gjøre en tilstrek-
kelig god nok jobb på dette viktige området.

I dette arbeid, må det «trøkkes» på fra alle kanter. Pi-
lotprosjektet er ment å være en del av dette arbeidet.

Derfor oppfordres og de øvrige klubber og avde-
lingene som har byggfag i Oslo området til å være 
med i dette prosjektet. Prosjektet deles selvsagt 
med alle som ønsker å få bort dette uvesenet – 
sosial dumping.

Sammen skal vi klare dette.

Lykke til og en riktig god sommer 
til dere alle.

Grunnbeløpet øker fra 88 370 kroner til 
90 068 kroner fra 1. mai 2015. Det er en 
økning på 1 698 kroner, tilsvarende 1,92 
prosent. Uføretrygdede og andre som får 
sine ytelser regulert gjennom grunnbe-
løpet, får en inntektsøkning på 1,92 pro-
sent. Alderspensjon under opptjening 
oppreguleres også med 1,92 prosent. Lø-
pende alderspensjoner får en økning på 
1,156 prosent.

Minste pensjonsnivå for alderspen-
sjoner utgjør etter reguleringen:
• Lav sats: 139 728 (ektefellen har pensjon)
• Ordinær sats: 162 566 kroner 
(ektefellen har uføretrygd eller årlig 
inntekt over to G)
• Høy sats: 175 739 kroner (enslig pen-
sjonist, samt for pensjonist med ektefelle 
med inntekt under to G og som ikke har 
pensjon eller trygd)
• Særskilt sats: 274 085 (forsørger ekte-
felle over 60 år og fyller vilkårene for rett 
til ektefelletillegg)

Alderspensjoner under utbetaling skal 
først reguleres med lønnsveksten for de 
yrkesaktive og fra denne summen fra-
trekkes 0,75 prosent. Satsene for minste 
pensjonsnivå for alderspensjonister re-
guleres med lønnsveksten og justeres 
deretter for effekten av levealdersjus-
tering for 67-åringer i reguleringsåret. 
Grunnbeløpet, uføretrygd og alderspen-
sjon under opptjening skal reguleres 
med lønnsveksten for de yrkesaktive.

Minste årlige ytelser for uføretryg-
dede utgjør etter reguleringen:
• Ordinær sats: 205 355 (2,28 G, lever 
sammen med ektefelle eller samboer)
• Ordinær sats for ung ufør: 239 581 kro-
ner (2,66 G)
• Høy sats: 223 369 kroner (2,48 G, enslig 
uføretrygdet)
• Høy sats for ung ufør: 262 098 kroner 
(2,91 G)

Odd Magnar Solbakken

Regulering av grunn-
beløpet (G) i folketryg-
den fra 1. mai 2015
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6 000 tilsyn med sosial 
dumping som tema i 2014

Tekst: Odd Magnar Solbakken

Arbeidstilsynet ga flest reaksjoner knyttet til 
systematisk HMS-arbeid og organisatoriske ar-
beidsbetingelser som for eksempel mangelfulle 
arbeidskontrakter. Det er også gitt mange reak-
sjoner på sikkerhet samt krav knytta til det fysis-
ke arbeidsmiljøet. 

Innafor sosial dumping ble det gitt flest pålegg 
angående mangel på ID-kort og lønn. Stans som 
pressmiddel ble brukt i 299 tilsyn mot sosial 
dumping. Dette var særlig knytta til utlevering 
av dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår, på-
legg om etablering av ID-kort, utbetaling av lønn 
i samsvar med allmenngjøring og oversikt over 
arbeidstid.

I 2014 døde 42 arbeidstakere på jobb. Cirka 400 
dør årlig som følge av kjemikalieeksponering. I 
tillegg har 20 prosent av sjukefraværet sammen-
heng med arbeidsforhold. Manglende risikovur-
dering og opplæring er hovedårsaken til mange 
av de alvorligste ulykkene i arbeidslivet.

Satsing i bygg og anlegg
Arbeidstilsynets pågående satsing i bygge- og 

anleggsnæringen er i hovedsak retta mot bygg-
herrer og arbeidsgivere. I 2014 ble det gjennom-
ført 2 697 tilsyn på bygge- og anleggsplasser. 

I årsrapporten skriver Arbeidstilsynet at store en-
treprenører og byggherrer har endra rutiner og 
praksis etter veiledning og informasjon fra tilsy-
net om sentrale krav til arbeidsmiljøet og hvorfor 
skader og ulykker skjer.

Innsats mot sosial dumping
Innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivskri-
minalitet har vært høyt prioritert i Arbeidstilsy-
net i 2014. Av 6 000 tilsyn hvor sosial dumping 
var et av temaene så ble det foretatt 1 800 tilsyn 
som var rene sosial dumping tilsyn. Slike tilsyn er 
i hovedsak uanmeldte for å kunne avdekke reelle 
forhold.

Samarbeid
I 2014 har det vært et tett samarbeid på nasjonalt 
nivå mellom Arbeidstilsynet, politiet og skat-
teetaten om en handlingsplan for å styrke den 
tverretatlige innsatsen i 2015, hvor også NAV er 
en del av handlingsplanen 

(kilde: arbeidstilsynets årsrapport 2014).

Årsrapporten fra Arbeidstilsynet viser at det i 2014 ble gjennom-
ført om lag 17 500 tilsyn og  6 000 tilsyn hvor sosial dumping var 
tema. 

Minstefortjeneste § 2-2 – 2-4 
(gjelder fra 1. april):
Fagarbeidere    kr 187,80
Ufaglært med minimum 1 års praksis kr 176,00
Ufaglært under 1 års praksis  kr 168,80
Unge arbeidstakere under 18 år  kr 113,20
 
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 
241,80 for voksne arbeidstakere 
(gjelder fra 21. april 2015)
 
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 akkordlønte 
og andre med varierende lønn benyttes den 
gjennomsnittlige timefortjeneste (sjukelønns-
grunnlaget)
 
Reise/gangtid, § 7-2 Hvor nattopphold ikke 
er nødvendig (gjelder fra 21. april 2015) 
Når arbeidstaker sørger for transport:
7,5-15 km kr 89,50
15-30 km kr 148,30
30-45 km kr 174,20
45-60 km kr 199,40
Lærlinger: 85 %
 
Når arbeidsgiver holder transport:
7,5-15 km kr 54,30
15-30 km kr 90,70
30-45 km kr 108,40
45-60 km kr 126,60
Lærlinger: 70 %

Mellom 60 - 80 km kan tillitsvalgt avtale ytter-
ligere tillegg dersom overnatting ikke er mulig. 
Over 80 km: Overnatting / diettgodtgjørelse
 
Helligdagsgodtgjørelse: Skal utbetales per 
time. Timelønn avtales i den enkelte bedrift i 
henhold til fagets fortjenestenivå. 
 
Påslagsprosenten på akkordtariffens 
priser fra 1. august 2015:
Blikkenslagerfaget 82,22 %
Malerfaget  9,56 %
Murerfaget  9,56 %
Rørleggerfaget  5,55 %
Taktekkerfaget  35,99 %
Betongfagene  Minst kr 224,80
Tømrerfaget  Minst kr 188,56
Isolatørfaget  Kr 192,69
Anleggsgartnerfaget 163 øre

Ferie og feriepenger:
Tariffbedrifter  5 uker  12,0 %
Ikke tariffbedrifter 4 uker + 1 dag 10,2 %

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av året har 
krav på 1 ukes ekstra ferie og et tillegg på 2,3 
prosent i feriepenger.

Feriepenger under militærtjeneste betales av 
arbeidsgiver inntil 3 måneder per kalenderår. 
Feriepenger ved sjukefravær ut over arbeidsgi-
verperioden betales av NAV inntil 10 uker per 
kalenderår og beregnes på grunnlag av utbe-
talte sjukepenger

De nye satsene

Arbeidskonflikter i 2014
148 000 arbeidsdager gikk tapt som følge av arbeidskonflikter i 2014. Til sammenlikning 
var det 11 konflikter med tap av 361 000 arbeidsdager ved forrige hovedoppgjør i 2012. 

I 2014 ble det registrert 10 arbeidskonflikter med til sammen 9 000 involverte arbeidsta-
kere. Flest tapte arbeidsdager var det blant lærerne i skoleverket. 

Her var det 7 800 arbeidstakere involverte med tap av 131 000 arbeidsdager. 
Dette utgjør 88 prosent av alle tapte arbeidsdager dette året.
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Pilotprosjektet

Tekst og foto: Helge Breistein

I slutten av mai 2015 besøkte 
noen av deltagerne i Pilot pro-
sjektet kollegaer i København.

Her er vi samlet før vi besøkte en av København 
store prosjekter.

Metroprosjektet, som består av 22 byggeplasser, 
17 stasjonsbyggeplasser, med ca 2000 ansatte 
bestående av 15 nasjonaliteter.

Dette er et prosjekt til nærmere 40 milliarder. 
Massene som blir tatt ut, skal gi grunnlag for en 
utvidelse av byen (på sjøen) og gi plass til 3-4000 
boliger etter hvert.

Pilotprosjektet er ment å sette fokus på arbei-
det rundt sosial dumping, aktivisere det enkelte 
medlem på den enkeltes byggeplass.

Til høsten er det ment å aksjonere på en del byg-
geplasser.

Det vil senere komme mere informasjon rundt 
dette prosjektet.

                     

En av fem byggeplasser stanset
I slutten av mai ble 25 byggeplasser i Oslo og Akershus kontrollert av Arbeidstilsy-
net, Oslo kemnerkontor, Skatteetaten og politiet. Kontrollørene traff over 247 ansatte 
i 116 forskjellige virksomheter på 25 byggeplasser. 

På fem av byggeplassene ble arbeidet vurdert som farlig og stanset. 

Det ble også inndratt ni byggekort og gitt 29 pålegg om manglende byggekort. 
Cathrine Prahl Reusch, tilsynsleder i Arbeidstilsynet, sier til osloby.no at Forskrift 
om ID-kort på byggeplasser ble innført allerede i 2008 og mener at når så mange 
mangler dette, så er det ille. Reusch mener at utfordringene vokser og vokser i byg-
gebransjen og at det er et klart konkurransevridende element ved at de useriøse 
aktørene tar lett på sikkerhet, lønn. ID-kort og andre ting. 

De kontrollerte bedriftene hadde rundt 10 millioner kroner i ubetalt merverdiavgift, 
forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift avdekket Skatt øst og kemneren.

Det ble også oppdaget at hver tiende utenlandske arbeidstaker mangler skattekort 

(kilde: osloby.no og arbeidstilsynet.no, 04.06.15).

Odd Magnar Solbakken 



BYGNINGSARBEIDEREN 2-2015 5
Bemanningsbransjen og fagopplæring

Tekst og foto: Petter Vellesen

Samtidig som bransjen påberoper seg retten til 
det ene og det andre som er utenkelig i andre 
bransjer – arbeidskontrakter uten lønnsplikt, 
uinnskrenket adgang til oppsigelser, adgang til 
fravikende arbeidstider uten avtale osv – sutrer 
de over at de ikke blir behandlet på lik linje med 
andre arbeidsgivere.

For å møte de offentlige lærlingeklausulene 
har de nå funnet ut at det er lurt å være opplæ-
ringsbedrift. I fjor var det eksempler på beman-
ningsbyråer som søkte om dette, men foreløpig 
er de avvist. Utdanningsetaten i Oslo kommune 
har – med utgangspunkt i kravene i opplærings-
lova – satt opp kriterier som blant annet sier at 
bemanningsbyråene tilsetter lærlingene for hele 
læretida, har faglig leder og instruktører som har 
gjennomført instruktørkurs og som er tilsatt i be-
manningsbyrået, har oversikt over og følger opp 
lærlingene til enhver tid og, ikke minst, har en 
intern opplæringsplan i bedriften som viser hvor-
dan variasjon, bredde og kvalitet sikres selv om 
lærlingene befinner seg på ulike arbeidsplasser i 
løpet av læretida.

Disse kriteriene står jo i motstrid til bemannings-
byråenes natur og forretningside, som er å for-
syne kunder med arbeidskraft ved plutselige og 
uforutsette behov. Derfor har så vidt vi vet ennå 
ingen bemanningsbyråer blitt godkjent som læ-
rebedrift. Vi skal imidlertid ikke se bort fra at det 
kommer. Det vil i så fall være resultat av at noen 
vil omgå bestemmelsene. Det strider mot beman-
ningsbransjens vesen å ha lærlinger, eller for den 
saks skyld drive opplæring i noen særlig grad. 
Jeg skal forsøke å forklare hvorfor.

Selv om bransjen gjerne vil bli større og større 
og ta på seg oppdrag av permanent basis er som 
sagt selve beveggrunnen til bemanningsbran-
sjen å bringe til veie arbeidskraft for oppdrags-
givere som har et forbigående behov. (Like viktig 
som å skaffe denne arbeidskrafta i en fei er det 
å bli kvitt den igjen) Kortvarighet er et nøkkel-
ord for bemanningsbransjens virksomhet, mens 
langsiktighet og stabilitet er nøkkelord når det 
gjelder fagopplæring.

Bemanningsbransjen investerer ikke i driftsut-
styr. Det er det oppdragsgiverne som gjør. Vikar-
byråene trenger ikke mer egenkapital enn at de 
kan betale ut neste lønning, og i mange tilfeller 
ikke det en gang. Det man trenger for å drive i 
den bransjen er i utgangspunktet et kontaktnett 
og en mobiltelefon. Fortjenesten i forhold til inves-
teringene er altså skyhøy. Det er en av grunnene 
til at de er så «billige». Bransjen skyr utgifter. Det 
å drive opplæring koster penger. For en normal 
arbeidsgiver vil det bli sett på som en investering 
i menneskelig kapital. En slik tanke er helt frem-
med for bemanningsbransjen. Den investeringen 
er altfor usikker og kaster ikke noe av seg.

I Norge har i tillegg likebehandlingsprinsippet 
ved utleie ført til en helt pervers praksis. Likebe-
handlingsprinsippet betyr at den innleide skal ha 
samme lønns- og arbeidsforhold som om han var 
ansatt hos oppdragsgiveren. Entreprenørene har 
funnet ut at det er formalkompetansen sok skal 

telle, det vil si at en innleid arbeider må ha norsk 
fagbrev for at han skal lønnes som fagarbeider. 

Med bare utenlandske papirer behandles han 
som ufaglært, uansett hvor flink og produktiv 
han er. Derfor er det logisk når et bemannings-
byrå kan garantere at deres «medarbeidere» ikke 
har fagbrev. Et stort bemanningsbyrå fortalte 
meg at de hadde to litauere som hadde tatt norsk 
fagbrev. Før likebehandlingsprinsippet ble inn-
ført var disse svært etterspurt, men etterpå var 
det umulig å få leid dem ut. Oppdragsgiverne 
var ikke opptatt av kompetanse, men av billig ar-
beidskraft. 

Kan vi allikevel tenke oss en situasjon der be-
manningsbyrået, rekrutteringsbedriften, leiefir-
maet eller hva  vi nå vil kalle det tross dette vil 
legge noen penger i å gi en ansatt en spesialkom-
petanse slik at de kan leie ham ut for en dyrere 
penge? Ja, men her slår et annet fenomen inn. 
Frykten for at denne kostnaden vil være forgje-
ves fordi den ansatte slutter og tar kunnskapen 
med seg til en ny arbeidsgiver. Frykten er reell. 
Det har bransjen lagt opp til selv. Tankegangen 
er jo nettopp at tilknytningen mellom leiearbei-
deren og bemanningsbyrået skal være løs, slik at 
de skal slippe å sitte med lønnsplikt uten at det 
er oppdrag. Derfor har man lagt opp til et løp hvor 
den ansatte skal ha «frihet» til å tilby sine tjenes-
ter til andre i oppdragsfrie perioder.
 
Dessuten er det jo slik innleiefirmaene får tak i 
sine folk: De rekrutterer ferdig opplærte folk, gjer-
ne de som har fått fagutdannelsen sin i et annet 
land. De skyr ingenting for å «stjele» fra kollegaen. 
På engelsk kalles dette fenomenet for poaching. 
Det går vel an å oversette det med krypskyting. 
I det ligger det at man tilbyr marginalt bedre for-
hold og til gjengjeld får en fik ferdig bygningsar-
beider, for eksempel. 

Dette vil bemanningsbransjen beskytte seg mot, 
og nok en gang kan noen av tiltakene bare kalles 

perverse. I Oslo Bygningsarbeiderforening  fikk 
vi nylig en henvendelse fra noen ansatte i et leie-
byrå hvor arbeidsgiveren hadde kostet på dem et 
stillaskurs, selvsagt fordi de da kunne leies ut til 
noen som trengte den formalkompetansen som 
de fikk gjennom det kurset. Så lang alt vel. Det 
var bare den haken at leiefirmaet beholdt kurs-
bevisene og oppbevarte dem på sitt kontor! Hvis 
bygningsarbeiderne hadde fått med seg disse be-
visene kunne de jo ha latt seg leie ut av et annet 
firma, som ikke hadde hatt utgiftene med kurset! 
(Det verste med dette ser ut til å være at denne 
tvisten ikke lar seg løse annet enn gjennom retts-
vesenet, men det er en annen sak.)

Fagopplæringen i Norge har – etter skolegangen 
– fulgt et velprøvd og tradisjonsrikt mønster, 
nemlig mester-svenn-lærling-forholdet. Dette har 
fungert til den grad at vi har en av Europas beste 
fagutdanninger. Men systemet  fordrer faste an-
settelser og en forpliktelse av partene, både den 
som blir lært opp og den som står for opplærin-
gen. Med bemanningsbransjens inntog i arbeids-
livet er vi i ferd med å få et nytt regime som bryter 
opp forholdet mellom arbeidsgiver og ansatt, som 
fører til at den ansatte må tjene to herrer, hvorav 
ingen tar på seg det reelle arbeidsgiveransvaret. 
Under et sånt regime kan det ikke drives forsvar-
lig fagopplæring!

Etter hvert som flere og flere kommuner og andre offentlige etater innfører lærlingeklausuler der 
det faktisk stilles krav til at der er lærlinger på prosjektene kommer bemanningsbransjen med sine 
mottiltak. De oppfører seg slik de har for vane og har ikke magemål

Fagopplæring på et seriøst nivå fordrer faste ansettelser og en forpliktelse av partene.

Det strider mot bemannings-
bransjens vesen å ha lærlin-
ger, eller for den saks skyld 
drive opplæring i noen sær-
lig grad
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Etter initiativ fra noen av Fellesforbundets  avdelinger har Distriktskontoret (DK) satt i gang 
en diskusjon om arbeidsmåter og bruk av ressurser i egen organisasjon. Bakgrunnen er dels 
et uoversiktlig organisasjonskart, men mest av alt en stadig fallende organisasjonsprosent og 
tariffdekning.

Tekst: Adolf Larsen, sekretær, 
distriktskontoret i Oslo/Akershus

Foto: Oslo Grafiske fagforening og 
Petter Vellesen

Prosjektet har som mål å bedre begge disse for-
holdene. Utgangspunktet er en faktainnsamling 
for å kunne skape enighet om hvordan virkelighe-
ten vår ser ut.

Distriktskontoret mener at en slik virkelighets-
beskrivelse må være relevant for diskusjonen, 
men også innholdsmessig uangripelig. På den 
måten slipper vi en diskusjon om hvorvidt tall 
og grafer er sanne, og alle må forholde seg til de 
samme realiteter.

Prosjektet ble presentert for styrene i  avdelin-
gene på et seminar før nyttår i 2014. Her var det 
Samfunnsøkonomisk analyse, som er engasjert 

av DK, som la fram fakta om arbeidslivet og fag-
bevegelsen.

Innleie og innvandring
To begreper som, til en viss grad, henger sammen, 
og som er avgjørende for endringene  i arbeids-
markedet i løpet av de siste 10 åra.
 
I følge tallmaterialet fra Samfunnsøkonomisk 
analyse har bemanningsbransjen i Norge vokst 
fra en nesten ikke synlig omsetning begynnelsen 
av 1990-årene til 15 600 millioner kroner i 2014. 
Her står bygg- og anleggssektoren for nesten en 
firedel, mens industrien  utgjør en lav andel med 
bare 8,5 prosent.

En annen faktor  er den økte innvandringen til 
Norge, som i likhet med bemanningsbransjen 
har hatt en kolossal økning, spesielt fra Øst-Euro-
pa, etter 2004. 

En økt innvandring med 15 000 personer redu-
serer lønningene med 12 prosent, hvis vi ser på 

bygg- og anleggsbransjen. Takket være almenn-
gjøringen av tariffavtalene er fallet i lønningene 
innen bransjen flatet ut, og lønnsnedgangen 
stoppet.

I tillegg har vi fått tall for  arbeidsmarkedet i Oslo/
Akershus innen våre organisasjonsområder, som 
viser en organisasjonsprosent på 21 prosent et  
fall på en firedel på de siste 10 årene. 

Da kommer vi til det første spørsmålet avdelinge-
ne må stille seg: Hvor svake kan vi bli i tariffdek-
ningen og fortsatt bli tatt på alvor som avdeling 
og forbund?

Organisasjonen
Ser vi på egen organisasjon, er det mange avde-
linger som gjør en bra jobb med organisering og 
medlemsservice, og ser vi isolert på tariffdeknin-
gen for medlemmene, er det mellom 62 og 100 
prosent av medlemmene i avdelingene som er 
dekket av en tariffavtale. 

Vi opplever en stadig fallende organisasjonsgrad innen våre områder.
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Adolf Larsen har hånd om dette prosjektet fra dis-
triktskontorets side.

Hvis vi i tillegg tar med at mange av avdelingene 
har en meget god økonomi, kan vi se framtida 
lyst i møte og drive avdelingene med de medlem-
mene vi har.

Hvis vi derimot mener at fagbevegelsen skal være 
løsningen,  også for den delen av arbeidsmarke-
det som har uorganisert arbeidskraft og de dår-
ligste betingelsene, kreves det at vi endrer oss. 

La oss gå tilbake til glansbildet: I våre avdelin-
ger har vi til sammen 40 ansatte/tillitsvalgte til å 
betjene 12 737 yrkesaktive medlemmer. Mens de, 
etter våre tall, titusener som ikke er organisert får 
liten oppmerksomhet.

Etter åtte år som tillitsvalgt i avdeling føler jeg 
at jeg kan uttale meg med en viss erfaring om 
hvordan hverdagen er.  Det er alltid en grunn til 
ikke å være ute, og da mener jeg reelle grunner. 
Det er mange rapporter, møter og seminarer om 
EØS. De senere årene har det dessuten blitt man-
ge saker som tidligere ble behandlet av de lokale 
tillitsvalgte som er overtatt av avdelingene.

Når det gjelder  egen organisasjon må det også 
tas med at oppbygging og ansvarsområder ikke 
er av de mest effektive. Det mest ytterliggående 
eksemplet på dette er i Akershus, der det er fem 
avdelinger som har organisasjonsretten for Fel-
lesoverenskomsten for byggfag i noen kommuner.

Selv om det er historiske årsaker til mange av 
grenseoppgangene, burde ikke dette være ak-
tuelt i dag. Hverken antikvariske organisasjons-
grenser eller avdelingenes stolte historie og 
historiebøker, kommer til å høyne organisasjons-
prosenten. DK innviterer derfor avdelingene til å 
bli med på vårt prosjekt for en annen bruk av pen-
ger, ressurser og arbeidskraft.

Prosjektet må bli forankret ute i avdelingene på 
en måte som gjør de lokale tillitsvalgte overbe-
vist om at det vil være en fordel for både avdelin-
gene og fellesskapet.

Vi tenker oss at prosjektet skal være organisert 
i undergrupper hvor den enkelte avdeling setter 
av ansatte og tillitsvalgte til å prøve ut andre må-
ter å organisere arbeidet på.

Det vil være én gruppe for Fane 2, organisering, 
verving og saksbehandling. En annen gruppe for 
informasjonsarbeidet og en tredje gruppe for fel-
lesarenaer, som styremøter og  styrekonferanser.

Fakta ADK Øst:
Østfold: 5 bedriftsavdelinger,  
3 samleavdelinger + avdeling 851 
(grafisk/hotell og restaurant.)
Oslo/Akershus: Ni avdelinger, hvorav en 
landsomfattende (Flyoverenskomsten)
 

Skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet, 
NAV og skatteoppkreverne hadde i slut-
ten av mai en omfattende kontroll av 
byggeplasser i Vestfold, Buskerud, Tele-
mark og Agder-fylkene. Og resultatet var 
mildt sagt nedslående:
• Timelønner på 23 kroner
• Flere eksempler på manglende 
 arbeidskontrakt
• 23 prosent av de kontrollerte var ikke  
 registrerte arbeidstakere
• 28 prosent av de kontrollerte hadde  
 ikke byggekort
• Arbeidet stanset ved seks bygge- 
 plasser på grunn av dårlig sikkerhet
• Fem personer pågrepet for ulovlig  
 arbeids/opphold
 
Odd Magnar Solbakken

En tredjedel manglet 
byggekort

Den norske befolkningen har mindre 
økonomiske utfordringer sammenlik-
net med resten av Europa. Nordmenn 
mangler i liten grad materielle goder på 
grunn av dårlig råd, er i stor grad tilknyt-
tet arbeidsmarkedet og andelen under 
lavinntektsgrensen er liten. 

Norge er kjent for å ha høy levestandard, 
lav arbeidsledighet og liten relativ fat-
tigdom sammenliknet med andre land i 
Europa. En av fire personer i EU hadde i 
2013 risiko for fattigdom eller sosial eks-
klusjon. 

I Norge er tilsvarende tall en av sju per-
soner, som er blant det laveste nivået 
rapportert i Europa. Det er kun Island 
som har en noe lavere andel utsatte enn 
Norge. Også de andre nordiske landene 
skårer lavt på andelen med risiko for fat-
tigdom eller sosial eksklusjon, sammen-
liknet med andre europeiske land 
(kilde: ssb.no)

Odd Magnar Solbakken

Fortsatt få fattige og 
sosialt ekskluderte i 
Norge

G  = grunnbeløpet i folketrygden, 
kr 90 068,-

• Maksimal ytelse 6 x G
• Per år: kr 540 408,-
• Per uke: kr 10 392,46
• Per time: kr 277,13

Sjukepenger 
(gjelder fra 1. mai 2015).
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Konkurranse med 
5 Lohengrin som premie

Tekst: Odd Magnar Solbakken
Illustrasjon: Freia

En herremann med navn Zahra Doaa F H Alga-
halban med adresse Airport Road 41201 Abu 
Dhabi i De forente arabiske emirater har stiftet et 
enkeltpersonsforetak med adresse i Storgata på 
Elverum. Organisasjonsnummer 915 412 211. 

Formålet med dette firmaet er så vidt vi forstår 
å ha en ganske omfattende og vidløftig virksom-
het, men problemet vårt er at vi ikke helt er inn-
forstått med essensen i virksomheten som skal 
foregå i firmaet. 

Er det kort og godt vinterbrøyting av skogsbil-
veier og stryking av politiuniformer eller noe helt 
annet. 

Som sagt vanker det fem Lohengrin til den som gir oss en kortfattet 
og forståelig beskrivelse av virksomheten som skal bedrives i dette 
Elverumsfirmaet:

«Kvalitetsledelse (etablering, implementering, vedlikehold og revisjon for ISO 
9001:2009 ISO 14001, OHSAS 18001, kontinuitet BSI, ISO 31000 Risikostyring, CMMI 
European Quality Management system EFQM. Prosessledelse (publikum og privat 
sektor). Prosessforbedring (Six Sigma, Kaizen, CXM, prosessanalyse. Excellense 
management (vurdering basert på (EFQM Model). Serviceledelse (kundeservice 
modellering og forbedringer. Politikkutvikling og implementering (UK Modell, UEA 
politikk utviklingsmodell, offentlig politikkutforming og gjennomføring. Strategisk 
ledelse (utvikling, implementering og vurdering. Performance Management (Balan-
ce Score Card BSC). Business System Analysis (IT-nett). Prosjektledelse (PRINCE 
2). Salg og markedsføring (olje og gass, elektriske motorer). Gap analyse og vurde-
ringsrapport. Oppførselsundersøkelser for samfunnsvitenskap (datainnsamling og 
analyse). Dokumentasjon analyse. Gi spesialisert konsulenttjeneste i politisektoren. 
Gi opplæring og workshop for de ovennevnte fagene. Personlig lærer for ledelse og 
ingeniørfag.

Nesten bare menn som dør i ulykker på jobben
I 2014 ble det rapportert om lag 24 000 arbeidsu-
lykker til NAV. 60 prosent av ulykkene medførte 
fravær på tre dager eller mindre, og 40 prosent 
medførte fravær på mer enn tre dager. Det ble 
rapportert om lag 60 dødsulykker, der 58 av de 
omkomne var menn. 

Fem næringsgrupper rapporterte mer enn 5,5 ar-
beidsulykker per 1000 sysselsatte som medførte 
langvarig fravær i 2014. De fem næringsgruppene 
er elektrisitet, vann og renovasjon, bygge- og an-
leggsvirksomhet, industri, transport og lagring 
og jordbruk, skogbruk og fiske.

Dette er næringer som ofte preges av tyngre, ma-
nuelle og maskinelle arbeidsoppgaver. Til sam-
menlikning rapporterer næringene informasjon, 

finansiering og faglig tjenesteyting færre enn 1 
arbeidsulykke per 1000 sysselsatte som ga lang-
varig fravær.

Over halvparten av dødsulykkene de siste 15 åre-
ne skjedde i transport og lagring og i primærnæ-
ringene; til sammen 484 dødsulykker. Etter disse 
næringene følger bygge- og anleggsvirksomhet 
og industri, med henholdsvis 118 og 83 dødsulyk-
ker.

Det er stor forskjell mellom menn og kvinner når 
det gjelder dødsulykker. I 95 prosent av arbeidsu-
lykkene med dødelig utgang er det en mann som 
dør. Dette kan sees i sammenheng med kjønns-
delingen i arbeidsmarkedet 
(kilde: ssb.no).



BYGNINGSARBEIDEREN 2-2015 9
Dømt til å betale 1,7 millioner
Tekst: Odd Magnar Solbakken

Fem polske medlemmer i Oslo Bygningsarbei-
derforening vant fram mot sin tidligere arbeids-
giver i Øvre Romerike tingrett, etter dom avsagt 
09.06.2015.

Saken gjaldt oppsigelse i arbeidsforhold, nærme-
re bestemt om saksøkerne hadde blitt sagt opp 
eller om de selv hadde sagt opp sine stillinger.

Bakgrunnen var at når de ansatte møtte på jobb 
etter juleferien ble de innkalt til møte og opplyst 
om at AM Byggservice as var insolvent og at de 
ikke lenger var noen drift i selskapet. De ansatte 
fikk samtidig tilbud om nye jobber, på tilsvarende 
vilkår som tidligere, i selskapet AM Byggservice 
Norge as. Dette ble akseptert av alle ansatte, her-
under saksøkerne, og nye kontrakter ble signert. 

Men etter at ny kontrakt var signert ble det opp-
lyst om at den økonomiske situasjonen i det «nye» 
selskapet også var anstrengt, og ledelsen ba der-
for om at de ansatte bidro for å hjelpe selskapet i 
gang i en oppstartsfase. Det ble foreslått en øk-
ning i husleien med kr 3 000. I følge saksøkte, 
AM Byggservice Norge as, var det ingen av de 
ansatte som protesterte på den foreslåtte husleie-
økningen, mens saksøkerne på sin side hevder å 
ha protestert og ha gitt uttrykk for at de ikke fant 
seg i den planlagte husleieøkningen. Og faktum 
er at fra og med januar 2014 ble det trukket 10% 
av brutto lønn i tillegg til de 3 000 kroner de alt 
betalte i husleie.

Etter noen individuelle møter ble det gjennom-
ført et felles morgenmøte den 5. februar. Her er 
partene noe uenige om hendelsesforløpet, men 
i følge dommen synes det å være enighet om at 
daglig ledert Arne Bernt Tanderø pekte på bilder 
av saksøkerne og opplyste at disse ikke lenger ar-
beidet i selskapet. 

Og uansett så hadde saksøkerne sin siste ar-
beidsdag i selskapet den 6. februar 2014.

I dom avsagt 09.06.2015 heter det blant annet: 
«AM Byggservice Norge as har således ikke opp-
fylt sin bevisbyrde for at saksøkerne selv sa opp 
sine stillinger og retten legger til grunn at saksø-
kerne ble oppsagt av AM Byggservice Norge as. 
Retten legger dermed til grunn at  oppsigelsene 

var formuriktige, ugyldige og usaklige.

AM Byggservice Norge as ble dømt til å betale 
til sammen 1,77 millioner kroner; rundt 300 000 
kroner til hver av de polske arbeiderne i erstat-
ning og oppreisning, pluss 238 734 kroner i saks-
omkostninger. Erstatningene bygger på at sak-
søkerne var arbeidsløse fra de sluttet i firmaet i 
februar til november 2014.

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

Foto: Øvre Romerike tingrett

Tiltredelse/prøvetid/testperio-
de/dokumentforfalskning

Tekst: Odd Magnar Solbakken

I en arbeidskontrakt vi sitter på heter det følgende: 
«Testtid er 14 dager (eller 10 arbeidsdager). I den-
ne perioden sjekkes om kompetanse er i henhold 
til det som er påstått i intervju, CV og attester. 

Hvis det viser seg at man ikke er kvalifisert nok 
til oppgaven, kan man avslutte arbeidsforholdet 
omgående i denne periode». Merkelig nok så er 
denne testperioden betalt.

I kontrakten heter det videre at «prøvetiden er 6 
mnd fra ansettelse og kan forlenges med ytter-
ligere 3 måneder, hvis usikkerhet». Dette er vel 
heller ikke helt i tråd med Arbeidsmiljølovens be-
stemmelser angående prøvetid.

Arbeidsforholdet ble avsluttet fra arbeidsgiver i 
prøvetiden. Og arbeidstaker bekreftet å ha mot-
tatt oppsigelsen, den 11.03.2015, mens oppsigel-

sen, øverst i brevarket, var datert 12.03.2015.  Så 
langt nesten alt vel. Men sluttoppgjøret kom ikke 
når det skulle og det ble derfor sendt et påkrav. 
Og påkravet ble faktisk besvart. Firmaet skriver 
at «NN informerte oss 12.3.15 både skriftlig og 
muntlig at han sier opp med øyeblikkelig virk-
ning. Da har han ingen oppsigelsestid, og der-
med ikke noe krav ut over feriepenger». 

Det er jo litt merkelig at arbeidstaker sier opp job-
ben dagen etter at han undertegnet oppsigelse 
fra bedriften. Og vårt medlem kunne da heller 
ikke påberope seg eierskapet til denne oppsigel-
sen. Og slettes ikke sin «egen» underskrift. 

Firmaets representant var ikke så aller verst i 
bruk av kopimaskin, men hadde nok trengt et 
skrivekurs. Arbeidstakers navn var dessverre 
skrevet feil. Og vi ser altså at enkelte firma er vil-
lig til å bedrive dokumentforfalskning for å slippe 
å betale 14 dagers lønn i oppsigelsestid. Saken er 
politianmeldt.

Tekst: Odd Magnar Solbakken

I 2013 var det registrert 54 982 bygg- og an-
leggsbedrifter. Det er en økning på 2,5 prosent 
fra 2012. De aller fleste bedriftene hadde ni eller 
færre ansatte. 

Fra 2007 til 2013 er det kommet i overkant av 8 
800 flere bedrifter innen bygg og anlegg. Fra 2011 
til 2012 økte antall bedrifter med 4,1 prosent. Til-
svarende økning fra 2012 til 2013 var 2,5 prosent. 
Totalt var det ansatt 219 598 personer i bedrifter 
i bygg - og anleggsnæringen i 2013.

Flest bedrifter med få ansatte
Det er en overvekt av bedrifter med få sysselsat-
te i bygge- og anleggsnæringen. 90,5 prosent av 
bedriftene hadde 9 eller færre sysselsatte i 2013. 
Kun 0,9 prosent av bedriftene hadde flere enn 50 
sysselsatte, og 0,1 prosent hadde flere enn 250 
sysselsatte. 34,5 prosent av de sysselsatte i næ-
ringen var ansatt i bedrifter med mellom 0 og 9 
ansatte. Veksten i sysselsettingen har avtatt noe 
i 2013. Sysselsettingen økte med 4,8 prosent fra 
2011 til 2012, mens den fra 2012 til 2013 økte med 
3,9 prosent 
(kilde: ssb.no)

Mange små 
bedrifter i 
bygg og anlegg

I følge arbeidsmiljølovens § 15-6 (3) kan det avtales prøvetid for en 
periode på inntil seks måneder. Noen kreative arbeidsgivere har 
nå i tillegg innført noe som kalles testtid, og denne testtiden er 
noe som gjennomføres før prøvetiden. 
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Storbyhavn

TEKST OG FOTO: Petter Vellesen

I hvert fall har Munchmuseet og revisjonsfirmaet 
Deloitte tenkt slike tanker og funnet sammen i 
tenketanken eller debattarenaen «The Water-
front Ideas». I tråd med ideen om den frie tanke, 
løsrevet fra det materielle, bekymrer de seg for 
at «samfunnsdebattene ofte blir dominert av po-
litiske interesser, eller av særinteressegrupper 
med sterk argumentasjon.» Derfor har de altså 
åpnet sine palasser for et debattforum. Hvem 
dette forumet er til for er litt uklart, men det skal 
i hvert fall ha «samfunnsperspektiv og arbeids-
giverperspektiv» samtidig som de savner ledere 
i debatten.

Av en eller annen grunn var jeg funnet verdig til 
å bli invitert i dette gode selskap da de arrangerte 
debattmøte om «den nye arbeidshverdagen.» I 
denne hverdagen skulle i følge invitasjonen være 
et freelancersamfunn hvor «virksomheter drives 
med en blanding av fast ansatte, freelancere og 
innkjøpte tjenester». Jeg ankom Bjørvika på syk-
kel og følte meg unektelig utafor da jeg ankom 
15. etasje i flanellskjorte og joggesko. Her var det 
mye dresskledde folk av begge kjønn. Det var 
nok ingen tvil om at flesteparten her mente å til-
høre den eliten som tydeligvis er målgruppa.

Til å legge fram framtidsvisjonene hadde arran-
gørene valgt en kar som er Vice President, Inter-
national i Upwork, verdens største plattform for 
formidling av frilansere og frilansoppdrag, hva 
nå det måtte bety. Han var i hvert fall ikke i sær-
lig tvil om hva framtida skulle bringe og slo ka-
tegorisk fast at Uber «utfordrer «taxinæringen og 
Airbnb «utfordrer» hotellnæringen med en klar 
undertekst om at det er taxinæringen og hotell-
næringen som må forandre seg, for sånn er tek-
nologien. Forøvrig fikk mannen redegjøre for ar-
beidsgivernes våte drømmer hvor arbeidstakere 
hyres inn via nett som freelancere til oppdrag av 
som regel ultrakort varighet, hvor pengene ikke 
blir betalt hvis oppdraget ikke leveres, hvor man 
har tilgang til en «global talentpool» og hvor «hver 
dag er en audition» for arbeidstakeren. I dette 
arbeidsmarkedet finnes ikke noe trepartssamar-
beid og ikke har vi bruk for noe heller. I Norge har 
vi det litt for godt og søker «trygghet framfor flek-
sibilitet», som om det skulle være en vederstyg-
gelighet.

Alt dette skulle selges inn under fana «fleksibili-
tet» og mannen viser faan meg fram bilde av en 
solbrent kar som sitter i ei palme med mac›en sin! 

Verden er full av glade globetrottere som i tillegg 
blir rike av å by seg fram på lausarbeidermarke-
det. Tror noen på dette sludderet fortsatt? Uansett 
sitter det folk i panelet med føttene planta mer so-
lid på bakken. Her sitter «kongen av outsourcing» 
(direktøren i ISS) og den «råeste outsourceren i 
Norge» (konserndirektør i DnB) som møtelederen 
tøffer seg med å kalle dem, og dette er folk som 

Noen forestiller seg Bjørvika 
som et bilde på det nye Norge, 
hvor næringslivet og kulturen 
forener seg i sine drømmeslott 
i «kreativ» og framtidsrettet 
arkitektur.

står midt oppe i den «omstillinga» som vi må ta 
enten vi liker det eller ikke, men som blant an-
net består i at DnB flytter 4-500 arbeidsplasser til 
India. «I hovedsak på grunn av kvalitet, men det 
har jo en god kostnadsside også,» som direktør-
dama sa, og med det mente hun at arbeidskrafta 
er billigere i India enn i Norge.

Civita fikk selvsagt også være med på denne dan-
sen. Som vanlig når de er med lærte vi mange nye 
ord: «Innovasjonsratingen» i Norge er for lav, sa 
hun. Vi er for «risikoaverse» og trygghet og stabi-
litet gjør oss «introverte». Med det mente hun sik-
kert at vi ikke bør forlange faste arbeidsplasser, 
for da tjener eierne for lite penger. Ellers sa hun at 
det må bli mindre forskjell på offentlig og privat 
sektor - altså: de offentlige pensjonene er for høye 
- og at lovgivningen må forandre seg i forhold til 
det nye arbeidslivet, det vil si at lovene ikke må 
gi arbeidstakerne den samme beskyttelsen som 
i dag. Og til slutt fikk vi vite at «arbeidsforholdene 
vil bli likere innen regioner som er større enn Nor-
ge, og det er meningen.» Sagt på en annen måte: 
Innenfor EU skal arbeidskraften bevege seg fritt 
for å tvinge arbeidsforholdene nedover.

I anstendighetens navn må det sies at det var 
deltakere i panelet som faktisk så behovet for 
trygghet og stabilitet, for arbeidstakernes rettig-
heter og for regulering og seriøsitet i arbeidslivet. 

Både Agenda og representanten for kunstmuse-
ene i Bergen tok denne vinklingen, og ISS-karen 
var faktisk en av de mest edruelige. Tar jeg ikke 
helt feil virket det også som om de siste fikk mest 
gehør i salen. Men jeg stilte meg allikevel et par 
spørsmål: Hvorfor er det sånn at «alle» framstil-
te livet som en «klassereise», hvor ungdommen, 
nærmest som en naturlov, skal ta til takke med 
de dårligste jobbene, for så å få stabile, trygge 
og godt betalte jobber etter hvert? Og hvorfor 
ser «alle» på spørsmålet om organisasjonsgrad 
som et individuelt spørsmål, hvor man «velger» 
å organisere seg eller ikke, eller «velger» dårlige 
arbeidsforhold framfor gode. I dette parnasset er 
det ikke rom for å snakke om klasse eller sam-
funnsmessige sammenhenger.

Problemet er at slike tanker har stor gjennom-
slagskraft. Borgerlig tankegods, kalte vi det før. 
Moderne og nyvinnende tanker, sier de i dag, og 
vil sette oss hundre år tilbake. 

I filmen Storbyhavn, On the Waterfront, med Mar-
lon Brando blir fagforeningen framstilt som en 
korrupt forbryterbande som blir utfordret av den 
ensomme, sterke mannen. Skulle tro Deloitte og 
Munchmuseet hadde hentet navnet til debattfor-
umet sitt herfra.

Verden sett fra innsida av elfenbenstårnet

Det var nok ingen tvil om at 
flesteparten her mente å tilhø-
re den eliten som tydeligvis er 
målgruppa.
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Minne ord om Johan Østberg, f. 
18.12.1925 – d. 15.4.2015

Det var trist å få meldingen. om at Johan Øst-
berg var gått bort, - selv om vi visste at han 
hadde vært syk en tid. Mange av de litt eldre 
blant fagforeningsmedlemmene i byggfag-
foreningene, vil huske Johan fra Tømrernes 
Fagforening, Tømrer og Snekkernes Fagfore-
ning og Tømrer og Byggfagforeningen. Jo-
han preget og var ansiktet til sin fagforening 
gjennom mange år og skiftende tider.

Født på Elverum, men etterhvert satte han og 
Berte bo i Oslo og senere i Lørenskog.

Johan ble ansatt som oppmåler i foreningen 
i 1967. Han var en del av en omfattende opp-
rydningsprosess i Tømrernes Fagforening. I 
en periode hadde det utviklet seg uheldige 
tendenser på fagforeningskontoret, bl.a. med 
misbruk av alkohol. Opprydningen førte til at 
lederen måtte gå og det ble foretatt oppsigel-
ser på kontoret. Slik ble Johan Østberg en del 
av en ny tid for foreningen, med økt fokus på 
seriøsitet og profesjonalitet.

I 1974 ble Johan valgt til leder i det som da 
het Tømrer og Snekkernes Fagforening. 
(Snekkerne kom inn i 1972). Det er grunn til 
å hevde at det var en leder med, etter hvert, 
stor autoritet som ble valgt. Som fagmann, 
som organisasjonsmann og ikke minst som 
en mann med meninger og integritet. Hans 
kunnskaper om akkordtariffen og arbeid i ak-
kord, ga ham en unik posisjon innenfor tøm-
rerfaget. Han deltok i mange forhandlinger 
med lauget og var med å prege utviklingen 
av akordtariffen i tømrerfaget.

Men Johan var og en ekte organisasjons-
mann som lot sin rettferdighetssans virke til 
fordel for foreningens medlemmer. Selv om 
han kunne være en pragmatisk leder, var det 

ingen tvil om at hans sympati på medlemme-
nes side. Dette viste han og ga uttrykk for i 
mange sammenhenger.

Johan ble leder i en fagforening som allerede 
i 1962 hadde tatt standpunkt imot EEC (som 
EU den gang het). Johan fulgte opp denne 
tradisjonen også etter at Norsk Bygnings-
arbeiderforbund hadde gått kraftig ut på ja-
siden. Forbundets ledelse forventet at alle 
fagforeningene i forbundet skulle følge deres 
linje, - men det ville ikke Johan. Han forsvarte 
foreningens standpunkt i forbundsstyret på 
tross av press og trusler. De selvstendige opp-
tredenen i forbundsstyret gjorde nok at ha ble 
betraktet som opposisjonell, - noe som ikke 
var et hedersord i de øvre forbundskretser. 
Dette førte og til at han utviklet en samforstå-
else med kommunisten Charles Jensen, som 
var leder i Rørleggernes Fagforening.

Da jeg ble valgt til leder i Tømrer og Snekker-
nes Fagforening i 1988, ble jeg nok ikke akku-
rat ønsket velkommen av Johan Østberg. Jeg 
kom jo fra den såkalte «AKP-opposisjonen», 
og det er ikke tvil om at Johan gjorde et han 
kunne for at jeg ikke skulle bli valgt. 

Den første tiden på kontoret kunne fort ha ut-
viklet til en ørkesløs «hanekamp». Det ble det 
ikke, - og det tjener Johan Østberg til ære at 
han også i denne situasjonen beholdt en pro-
fesjonell holdning. Etterhvert utviklet Johan 
og jeg en gjensidig respekt for hverandre, 
selv når vi var uenig i viktige saker.

Johan Østberg var også historieforteller. Vi 
savner hans muntre historier fra Elverum og 
fra hans mange år i tømrerfagets tjeneste.

Hans minne vil leve videre og bidra til fagfo-
reningsarbeidet, - også i fremtiden.

Egil Roald Mongstad

En fag- og forenings-
mann er gått bort
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Grekerne vil en annen vei

Tekst og foto: Kjetil Larsen

En akseptabel løsning
En rekke fagforeninger, sosiale bevegelser og po-
litiske partier møttes i Athen 2. mai for å diskute-
re hvilken støtte de kunne gi til det greske folket 
i den kritiske perioden de er inne i. På møtet for-
talte generalsekretær i Syriza, Tassos Koronakis, 
hvordan de vurderer situasjonen. – Vi er inne i 
en kritisk fase i forhandlingene med Troikaen (se 
faktaboks), sier han. –Vi blir utsatt for utpressing. 
Syriza gikk på valg på to ting: Og få forhandlet 
gjelda ned til et akseptabelt nivå, uten å fortsette 
den rå kuttpolitikken den forrige regjeringa star-
ta, og at vi skulle bli i EURO-sonen. Dette valget 
respekterer ikke EU. De kan ikke akseptere at 
vi står for andre politiske løsninger enn de EU-
kommisjonen ønsker. Koronakis sa videre at kom-
misjonen ønsker å gjøre kuttpolitikken, som har 
ført hundretusener ut i arbeidsløshet og rasert 
velferdsordninger over hele Europa, til en fast po-
litikk for alle EU land.

En brei front mot kutt
Generalsekretæren fortalte videre om Syrizas 
strategi før forhandlingene. –Vi ønsket på den 

Det greske folket valgte en venstre-regjering for å bli kvitt den urettferdige statsgjelda. EU 
prøver å presse den til å godta kuttpolitikken som har ført hele Euro-området ut i krise. Nå 
trenger det greske folket støtte!

ene siden å forhandle for å få en akseptabel mid-
lertidig løsning på gjeldsproblemet, samtidig 
som vi ville knytte allianser med andre land som 
ønsker en annen politikk i EU. En slik allianse har 
det ikke vær mulig å få til, og det er vanskelig for 
et land med 2 % av EUs befolkning å endre po-
litikken alene. Han forteller videre at det derfor 
blir veldig viktig med støtte fra fagforeninger og 
andre folkelige organisasjoner over hele Europa i 
kampen for en rettferdig løsning på gjeldsspørs-
målet. –Vi har kommet til et punkt der vi ser at 
Syriza-regjeringen og EU-kommisjonen har helt 
ulike politiske mål. Det gjør at det er vanskelig 
å komme fram til en løsning alle kan akseptere. 
Det er også mulig at det ikke er mulig å finne en 
løsning som gjør at vi kan bli i EURO-sonen.

Nektes kollektiv forhandlingsrett
Syriza har forsøkt å reversere flere av de groveste 
endringene den forrige regjeringa satte i verk et-
ter press fra Troikaen. I Hellas nektes fagforbun-
dene å forhandle for sine medlemmer. Syriza ville 
gi dem forhandlingsretten tilbake, men det nek-
ter Troikaen dem i gjeldsforhandlingene. Syriza 
vil stoppe eller reversere mye av privatiseringa 
og slag av offentlig eiendom. Troikaen nekter. 
Dette underbygger den store politiske avstanden 
mellom partene, og den manglende respekten 

Vi har kommet til et 
punkt der vi ser at Syriza-
regjeringen og EU-kom-
misjonen har helt ulike 
politiske mål. Det gjør at 
det er vanskelig å komme 
fram til en løsning alle 
kan akseptere.

Sint pensjonist vil ha brød 1. mai 2015
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Grekerne vil en annen vei

Troikaen viser for det greske folkets valg.

I tillegg til den ytre fienden Troikaen represen-
terer, sliter Syriza også med fiender i eget land, 
forteller Koronakis, -Store deler av media er mot 
oss, og prøver å undergrave regjeringen ved å 
spre rykter og usannheter. Deler av byråkratiet 
er i mot oss fordi vi bekjemper korrupsjon og de 
rike er i mot oss fordi vi krever at de skal bidra 
med å betale skatt. Men vi gir oss ikke! Vi vil stå 

løpet ut i kampen for det greske folket, og i siste 
innsats for demokratiet i Europa!

Organisasjonene som møttes i Athen 2. mai ved-
tok å arrangere en felles aksjonsuke 20. – 26. juni, 
med målsetning om å ha støttearrangementer 
over hele Europa. I Oslo arrangerte LO i Oslo 
sammen med en rekke andre organisasjoner en 
støttedemonstrasjon ved den greske ambassa-
den og debattmøte på Kulturhuset 25. juni.

• Hellas er det landet i Europa som ble hardest rammet av 
krisa i 2008. Kuttpolitikken de ble påtvunget for å redde 
bankene som hadde lånt ut penger med dårlig sikkerhet 
har ført til arbeidsløshet på over 25 % (mer enn 50 % for 
ungdom), et helsevesen i krise og privatisering og salg av 
offentlige tjenester og eiendom.

• Troikaen: Hellas fikk låne penger av det internasjonale 
pengefondet (IMF), den europeiske sentralbanken og EU 
for å betale bankene. Disse kalles for Troikaen eller Brüs-
sel-gruppa.

• Syriza: Venstreradikalt politisk parti som oppsto ved at 
flere små partier slo seg sammen. Vant valget i Hellas mot 
sosialdemokratene og de borgerlige i valget i 2014.

Rengjøringspersonale i finansdepartementet vil ha jobben tilbake!

Folketallet i Norge var 5 177 000 per 1. 
april. Første kvartal vokste folketallet 
med 11 200 personer, eller 0,2 prosent. 
Folkeveksten var 4 100 lavere enn i sam-
me kvartal i fjor og den laveste i første 
kvartal siden 2007. 

Nærmere 17 000 personer innvandret, 
mens om lag 8 300 utvandret i 1. kvar-
tal. Det gir ei nettoinnvandring på  8 600, 
som er høyere enn i 4. kvartal 2014, men 
den lavest i 1. kvartal siden 2007. Fød-
selsoverskuddet har ikke vært lavere i 
1. kvartal siden 2003. Det ble født 14 100 
barn, mens 11 500 personer døde.

Sammenliknet med 1. kvartal i tidligere år, 
er folkeveksten fortsatt høy i forhold til åra 
før 2005, da arbeidsinnvandringa  fra de 
nye EU-landene i Øst-Europa startet opp. 

Polske, svenske og litauiske statsborgere 
var de største gruppene blant utenland-
ske statsborgere som innvandret til Nor-
ge, men disse gruppene hadde også den 
høyeste utvandringa fra Norge. 

Det var 2 600 polske statsborgere som 
innvandret, mens om lag 900 utvandret. 
Blant svenskene innvandret nær 1 000, 
mens 800 utvandret (kilde: ssb.no)

Odd Magnar Solbakken

Laveste folkevekst 
siden 2007

I slutten av april ble det gjennomført en 
omfattende kontroll fra Arbeidstilsynet, 
Skatteetaten og lokale skatteoppkreve-
re i fellesskap i Østfold. Og det var liten 
grunn til å smile av resultatene. Etatene 
kontrollerte 18 byggeplasser, 65 forskjel-
lige virksomheter og 220 ansatte. 

15 av virksomhetene manglet registre-
ring i MVA-registeret. 78 av de ansatte, 
eller 35 prosent, var ikke registrert som 
ansatt hos noen arbeidsgiver. I under-
kant av fire millioner i merverdiavgift 
og over 2,5 millioner kroner i forskudd-
strekk og arbeidsgiveravgift sto ubetalt. 
Arbeidstilsynet stengte også en bygge-
plass på grunn av farlige arbeidsforhold, 
de inndro 10 byggekort og ga 43 pålegg 
om byggekort. 

Arbeidstakerne hadde blant annet byg-
gekort som var utløpt på dato eller gjaldt 
tidligere arbeidsforhold. I følge NRK Øst-
fold oppsummerer seksjonssjef Bjørn 
Marhaug i Skatt Øst kontrollen på følgen-
de måte: «Kontrollen viser myndighetene 
at det er liten vilje til å endre ulovlig prak-
sis blant de mindre seriøse aktørene» 
(kilde: nrk.no/ostfold, 12.05.2015)

Odd Magnar Solbakken

Hver tredje arbeids-
taker uregistrert
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Triksing og bedrageri med 
tysk minstelønn
Tekst: Petter Vellesen
Illustrasjon: Mindestlohn.de

Ved årsskiftet innførte tyskerne minstelønn på 
8,50 € (ca 75 norske kroner) i hele landet. Dette 
var resultat av en årelang kampanje fra det tyske 
LO, DGB. Selv om minstelønnen som sagt skal 
være landsomfattende fins det fortsatt ganske 
store hull som ikke er dekket op. For det første 
gjelder ikke minstlønnen der hvor det allerede er 
avtalt minstelønner. Der hvor den tariffesta min-
stelønna er lavere enn 8,50 € har man frist på seg 
til å komme opp på minstenivået innen 2017. Min-
stelønna gjelder heller ikke for unge arbeidere, 
lærlinger og praktikanter, og langtidsarbeidsløse 
må ha vært i arbeid i minst seks måneder før de 
har rett på minstelønna.

I kjøttindustrien er det f. eks en minstelønn på 
8,00 €, mens den i land- og skogbruket ligger un-
der 7,50 €. I byggebransjen er minstelønna i over-
kant av 14 € for faglærte i hovedbyggefaga mns 
malerne har minimum 12,50 € i vest.

Århundrets sosiale reform ble ordningen kalt, 
men allerede nå er det mulig å se store svakhe-
ter med gjennomføringen. I visse bransjer er det 
fortsatt uenigheter om hvordan bestemmelsene 
skal praktiseres. Skal f. eks. utenlandske laste-
bilsjåfører ha tysk minstelønn når de bare kjører 
gjennom Tyskland? 

Den største problematikken er imidlertid knytta 
til kontrollen av systemet. Det er 500 tjeneste-
menn ansatt i tollvesenet som skal se til at min-
stelønna etterleves. «Monsterbyråkrati» kaller 
motstanderne dette, men DGB kontrer med at 

Byggnads vil ta oppgjør med machokulturen
Tekst: Petter Vellesen
Illustrasjon: Byggnads

I svenske Byggnads er 1% av medlemmene kvin-
ner, mens de utgjør 8% av alle ansatte i bygge-
bransjen. En tredjedel opplever at det foregår 
kjønnsdiskriminering på sin arbeidsplass og 
halvparten mener at mangel på likestilling er et 
problem. Halvparten hører sexistisk språkbruk 
på arbeidsplassen hver uke og 18% hører det dag-
lig. 45% tror at bransjen mister ansatte på grunn 
av arbeidskulturen.

Derfor har Byggnads og forbundet Byggchefarna 
satt i gang en kampanje for å stoppe machokul-
turen i byggebransjen. «Byggebransjen har ikke 
hengt med i utviklingen,» sies det i manifestet for 
kampanjen. 

Bransjen preges av «En machokultur som kon-
serverer myter og fordommer – der kompetansen 
sitter i skjegget. Et tøft arbeidsklima som stenger 
ute og skremmer bort mennesker som ikke stiller 
opp på de uskrevne reglene.» Bransjen har alvor-
lige rekrutteringsproblemer, delvis på bakgrunn 
av denne machokulturen.

Alle tjener på en likestilt byggebransje, sier man 
i kampanjen, den enkelte, familien og ikke minst 
samfunnet. Bransjen sysselsetter 300 000 men-
nesker, og likestilling og jevnere kjønnsfordeling 
kan være en av løsningene på rekrutteringssvik-
ten og kompetansebristen.

Kampanjen er riksdekkende og er ment å vare i 

monsteret ikke er byråkratiet, men de utbredte 
forsøkene på omgåelse av ordningen. «Minste-
lønnsordningen får  ikkelov til å bli hullete som 
en sveitserost…Loven om minstelønn forsøker å 
få lov og orden inn på et område som til nå har 
sett bort fra regler» sier fagforbundet i en presse-
melding.

Den vanligste omgåelsen går ut på at man trikser 
med timelistene. Det vil si at de ansatte får den 
lovbestemte minstelønna på papiret, men jobber 
flere timer uten lønn. Særlig innenfor de såkalte 
minijobbene er det et utstrakt bedrageri med ti-
mene. 

Det er sterk strid i Tyskland om myndighetene 
skal få tilgang på timelistene. En annen måte å 
trikse på er for eksempel å regne driks inn i time-
lønna eller å stryke feriepenger og andre tillegg. 
DGB har opprettet en hjelpetelefon for folk som 
føler seg snytt, og den tjenesten går varm med 
mellom femti og hundre daglige henvendelser.

Kilder: Mindestlohn.de og Arbetet

Bransjen preges av «En 
machokultur som konser-
verer myter og fordommer 
– der kompetansen sitter i 
skjegget.

tre år. Svenskene kaller den årtiets viktigste kam-
panje og peker på alvoret i situasjonen. Er det 
noen grunn til å tro at forholdene er annerledes 
her til lands?
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Byggfag Drammen – 
Bærum med solidaritetsprosjekt i Etiopia
Tekst: Helge Breistein
Foto: Byggfag Drammen - Bærum

Byggfag Drammen – Bærum  
har som nevnt i en tidligere 
artikkel i denne avisen, et 
prosjekt i Etiopia.

Med jevne mellomrom besøker vi hverandre.
I år kom 3 av våre kollegaer på besøk til oss en 
uke i april/mai og var bla  med og feire 1.mai med 
oss.

Videre var det byggeplassbesøk i avdelingens 
område, besøk hos LO, Fellesforbundet og BNL.
Dette arbeidet viser at med små midler kan vi 
hjelpe kamerater i en annen del av verden og bi-
dra til organisering og skoleringsarbeid.

1. mai Drammen

Svenskene kommer!
Tekst: Petter Vellesen

«Jag är inte svensk, jag är internationell, jag har 
varit i Norge tju’två år.» Sitatet stammer fra en 
som het Lund og som kom til Norge rundt 1910. 
Han var selvsagt svensk av fødsel, men i likhet 
med så mange andre av sine landsmenn på den 
tida hadde han utvandret, først og fremst for å få 
jobb, men kanskje var han rett og slett politisk 
flyktning, eller kanskje var det kjærligheten som 
dro ham hit.

Oslo har som kjent fått sitt arbeidermuseum, og 
17. juni åpnet utstillingen «Svenskene kommer!» 
med den svenske ambassadøren og andre promi-
nente gjester til stede. Den store innvandringen 
av svensker som vi opplever i dag er nemlig ikke 
noe nytt fenomen. Vi har hatt flere «svenskebøl-
ger» gjennom tidene, og Arbeidermuseet forsøker 
å sette dagens situasjon i et historisk perspektiv. 
Utstillingen er blitt til virkelighet med god støtte 
fra både LO sentralt og LO i Oslo.

Det var altså en slik innvandringsbølge i tida 
rundt forrige århundreskifte, og dengang som 
nå tok svenskene mye av de hardeste og mest 
slitsomme jobbene, ved teglverk, i steinbrudd og 
som rallare. Mange måtte ta seg sesongarbeid, 
og det var ikke bare mannfolk: «Det var mye piker 
óg som sto og banka stein. Jeg vil se på den av 
kvinnfolk som vil b’ynne på det arbe i dag. 

Men det var svenskejenter det også, som regel 
vælvoksne kvinnfolk. De kom om våren og så 
hadde de akkord altså, ettersom å mange tusen 
stein de lavde, og så tok de ut så de levde om da’n 
i ukas løp og sommerns løp. Så få dem oppgjør 
når dem var ferdi med bankinga om høsten. Da 
dro dem tebake igjen, akkurat som svaler, trekk-

fugler,» sa en teglverksarbeider om sesongarbei-
derne i teglverkene langs Akerselva.

Når vi sa at herr Lund kanskje var politisk flykt-
ning er det ikke bare tull. Mange rallare måtte 
reise fra Sverige fordi de var faglig eller politisk 
aktive og var uønsket i hjemlandet. I Norge var 
det jobb å få - en stund i hvert fall. Etter en tid 
begynte også norske arbeidsgivere å frykte de 
fæle svenskene som ville danne fagforeninger og 
som dro den norske arbeiderbevegelsen i radikal 
retning. I de to siste åra av første vedenskrig, 
1917 og 1918, ble ca 1500 svensker utvist fra Nor-
ge. Norsk Syndikalistisk Føderasjon, som hadde 
mange svenske medlemmer, mente at disse ut-
visningene var politisk motiverte, og det hadde 
de nok rett i!

I dag er svenskene igjen blitt en stor innvan-
dringsgruppe i Norge. Det er bare Polen som 
troner foran.  De fleste er sysselsatt i helse- og 
sosialvirksomheten, men byggebransjen er en 
god nummer to, og mange av dere som leser 

dette er svenske. Nok en gang er svenskene med 
å bygge Norge altså! Det er altså ikke i service-
næringen de fleste svenskene jobber altså, selv 
om det kanskje virker sånn. Det som er urovek-
kende er at lønnsnivået, som tidligere har vært 
noenlunde i balanse mellom våre to land, er i ferd 
med å endre seg slik at svenske lønninger sakker 
akterut. Dermed kan det fort bli slik at svensk ar-
beidskraft utsettes for sosial dumping. Så er det 
da også slik at en tredjedel av alle svensker som 
jobber i Norge er ansatt i vikarbyråer. Det er en 
utvikling vi ikke ønsker.

Utstillingen på Arbeidermuseet er ikke stor, men 
den får med seg disse momentene, og det er ab-
solutt verdt et besøk. Da må man ta med seg den 
faste utstillingen i samme slengen. Arbeidermu-
seet ligger i det gamle industrimiljøet på Sagene, 
i Sagveien 28, og det er åpent hver lørdag og søn-
dag mellom 11.00 og 16.00. Det er gratis adgang.
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Tømrere går rettens vei

Tekst og foto: Ken Gordon Solfjeld

Da stiller selvsagt de som er oppsagte spørsmål 
om bedriften vil sette ut tømrerarbeidet til ufag-
lært «billigere» arbeidskraft og om det er sosial 
dumping?

15 av 18 fagutdannede tømrere som har fått opp-
sigelse i PEAB har gått til LOs juridiske som har 
tatt ut stevning mot bedriften der de krever å stå 
i stilling for om mulig å beholde jobben.

PEAB Oslo har valgt å si opp alle tømrere i pro-
duksjonen og bare beholde 4 tømrere i service 
avdelingen.

Av de 3 som har mottatt oppsigelse og  ikke tar 
ut stevning er det en som tar ut pensjon, en som 
skal begynne på skole og en som regner med å få 
jobb hjemme i Sverige.

Av de 15 som har valgt å ta ut stevning er det 
en spredning av ansienniteten fra 14 til 34 år der 
de fleste har ca 20 års ansiennitet. I tillegg til at 
de har fagbrev og lang erfaring som tømrere har 
flere av dem ekstra kompetanse med bla. mester-
brev og flere har  utdannelse og praksis som for-
skalingssnekker, jernbindere  og arbeidsledelse 
(formann)osv.

Av de 15 er det 11 som er fra 50-60 år og vil være 
avhengig av å få nytt arbeid i en bedrift med ta-
riffavtale for å kunne beholde AFP ordningen. 
Yngst av de oppsagte er 36 år og har kone som 
går på skole og 4 barn som han forsørger.

I alle §17-3 møter  har PEABS ledelse begrun-
net oppsigelsene med økonomi og svingninger i 
saksporteføljen, og har valgt å bruke oppsigelse 
frem for permittering. Bedriften har ingen planer 
om å slutte å regne anbud der tømrerarbeid er 
med.

PEAB var ikke villig til å svare på direkte spørs-
mål fra undertegnede i HA § 2-3 møte 13. mars 
2015 om de vil sette ut fremtidige tømrer arbeid 
til UE fremfor å ha egne ansatte.

De ansattes representant i styret var forundret 
over hvordan PEAB skulle forholde seg til de 
strenge kravene Oslo Kommune stiller i forhold til 
egne ansatte og lærlinger ved anbud av offent-
lige bygg. Han stilte naturlig nok spørsmål om 
PEAB ikke skulle regne anbud på offentlige bygg 
i Oslo i og med at de kvitter seg med egne tøm-
rere. Bedriftsledelsen svarte at det regnet med at 
det holdt med at Underentreprenøren (heretter 
forkortet til UE) har faste ansatte med lærlinger. 
Vi som har drevet i bransjen noen år og har litt 
erfaring med UE kan vel ikke akkurat påstå at 
det har vært mange tilfeller av at UE på våre fag-
områder har hatt alt for mange egne ansatte og 
langt mindre hatt lærlinger.

Tømrer og Byggfagforeningen forstår de opp-
sagtes undring over hva bedriften driver med 
og vi kan bare spekulere i hva intensjonen er. I 
samtale mellom regionaldirektør John Ivar Mej-
lænder-Larsen og undertegnede kom det frem at 
bedriften synes det var helt problemfritt å sette 
bort innvendig arbeid på nybygg (stål og gips) til 

PEAB SIER OPP ALLE TØMRERNE I PRODUKSJONEN UTEN AT DET SKAL MEDFØRE AT DE 
SLUTTER Å REGNE ANBUD PÅ JOBBER DER TØMRINGA ER EN DEL AV ANBUDET?

bedrifter med ufaglært arbeidskraft. Han presi-
serte at foreløpig kunne ikke UE konkurrere om 
kompliserte jobber som rehabilitering og takar-
beid, men hevdet at det var billigere å bruke  UE 
frem for egne ansatte. Det blir veldig enkelt når 
en bedrift ikke har ledelse som kan logistikk og 
dermed ikke legger tilrette slik at det kan drives 
effektivt og velger da å sette bort arbeidet til UE. 
Men vil ikke resultatet bli at ved å sette bort alt 
arbeid til UE vil det nødvendigvis innebære at be-
driftens egen ledelse blir enda dårligere på logis-
tikk? Undertegnedes påstand blir da  at Peab har 
hatt denne praksisen i flere år og har dermed selv 
bygd ned sin kompetanse på ledelse.

Men til syvende og sist er det de ansatte hand-
verkerne dette har gått utover ved at de har ikke 
klart å produsere det som er forventet og blir der-
med mere kostbare en ved bruk av ufaglært ar-
beidskraft i UE. Man trenger ikke å være økonom 
for å forstå dette, og når man vet at dette med-
fører mindre inntak av lærlinger så fører dette 
til svekkelse av utdanningen til faget. Dette vil 
medføre dårligere kvalitet og produktivitet samt 
sosial dumping ved lavere lønn og blir dermed et 
samfunnsproblem.

I denne saken er det de ansatte som står igjen 
med en oppsigelse som de mener er blodig urett-
ferdig og vil kjempe mot denne utviklingen ved 
å gå rettens vei for å fortsatt kunne jobbe som 
handverkere i Peab. Det er disse 15 som tar sam-
funnsansvaret mot en urettmessig oppsigelse fra 

en bedrift som med sin dårlig ledelse ikke har 
klart å tenke produktivt og langsiktig der resulta-
tet er nedslående. 

Det er bra at vi fremdeles har dere som er villig til 
å ta kampen for at det skal fortsatt være levlige 
forhold i Byggebransjen. Bygningsarbeidernes 
utsendte vil følge dere og skal komme tilbake når 
resultatet fra rettsaken foreligger.

Hold motet oppe.

Det blir veldig enkelt når 
en bedrift ikke har ledel-
se som kan logistikk og 
dermed ikke legger tilret-
te slik at det kan drives 
effektivt og velger da å 
sette bort arbeidet til UE

Det blir veldig enkelt når en bedrift ikke har ledelse som kan logistikk og dermed ikke legger tilrette slik at det kan 
drives effektivt og velger da å sette bort arbeidet til UE
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Konflikten på Oslo havn
I Norge er losse- og lastearbeiderne i havnene tilknytta lokale losse- og lastekontor. Dette skal sikre 
havnearbeiderne trygge o g stabile lønns- og arbeidsvilkår, i motsetning til lausarbeidersystemet 
som tidligere var utbredt. 

Tekst og foto: Petter Vellesen

I Oslo eier arbeiderne og brukerne av havna los-
se- og lastekontoret i fellesskap, og kontoret ble 
drevet på non-profit- basis. Lønnene ble regulert 
gjennom tariffavtale, og brukerne forpliktet seg til 
å bruke arbeidskraft frå kontoret. Dermed ble også 
tilfanget av arbeidet fordelt likt mellom havnear-
beiderne. Dette er i følgje ILO-konvensjonen 137.

I Oslo havn ble det hevdet at denne ordningen 
var gammeldags og at havnearbeiderne var inef-
fektive. Havnearbeiderne har vært gjennom en 
kontinuerlig nedbemanning de siste 30 årene og 
antallet er blitt redusert fra 300 til 40 i dag. Det er 
også underlig at kontoret blir kritisert for å være 
gammeldags fordi man leier ut arbeidskraft, all 
den tid den nye driveren har tenkt å basere drifta 
på innleid arbeidskraft fra Adecco. 

Oslo havn eies av Oslo kommune, og 1. februar i år 
ga havna det tyrkiske selskapet Yilport monopol 
på å drive containerhavna i 20 år framover. Oslo 
havn har en klar strategi om å kvitte seg med 
havnearbeiderne. Dette har blant annet kommet 
fram i et hemmelig dokument som Aftenposten 
avslørte i 2013. Når Yilport nekter å underskrive 
tariffavtale med losse- og lastekontoret er dette 
altså helt i tråd med strategien til Oslo havn.

Havnearbeiderne krever at politikerne i Oslo bi-
drar til at det blir ro og ordnede arbeidsforhold for 
arbeidstakerne på Oslo havn. Kommunen må ta 
ansvar gjennom sitt eierskap i stedet for å gjøre 

det motsatte. Det er sjelden at bedrifter nekter 
å inngå tariffavtale, men i dette tilfellet blander 
Oslo Havn KF seg inn og er med på å nøre opp 
under konflikten. Oslo kommune må sørge for 
at ILO-konvebsjon 137 blir ivaretatt og at HMS-
regelverket blir fulgt.

I bunnen er dette en konflikt om retten til å inngå 
tariffavtale, og det er altså en kamp hele fagbeve-
gelsen har interesse av. LO i Oslo og fagforenin-
gene i Fellesforbundet har da også støttet opp om 
havnearbeiderne fra første dag og deltatt i støt-

Havnekonflikten får brei støtte i fagbevegelsen

temarkeringer og blokader. Siste markering var 
22. juni, da det var en markering på Vippetangen. 
Den fikk støtte ikke bare fra fagforeninger over 
hele landet, men også fra flere utenlandske foren-
inger. Både danske, svenske og portugisiske hav-
nearbeidere holdt appell. Det gjorde også norske 
forbundsledere, og vi kan la Lokomotivmandsfor-
bundets leder Rolf Jørgensens ord oppsummere: 
- Uten tariffavtaler stopper Norge!

(Fremstillingen i artikkelen bygger til en stor grad 
på et notat fra Norsk Transportarbeiderforbund)

Noen færre konkursåpninger i 1. halvår 2015
I Østlandsområdet ble det, til og med uke 25 i år, åpnet konkurs i 421 foretak innen byg-
gebransjen. Det er 55 færre enn tilsvarende periode året før.  Tallene gjelder for fylkene 
Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark.

1. halvår 2011 144 131 52 2 2 331
1. halvår 2012 135 124 41 2 0 302
1. halvår 2013 159 166 57 2 0 384
1.halvår 2014 237 203 32 3 1 476
1. halvår 2015 253 145 19 3 1 421

Bemanningsforetak      
1. halvår 2011 14 1 3 0 0 18
1. halvår 2012 14 1 3 0 0 18
1. halvår 2013 13 1 0 0 0 14
1. halvår 2014 10 2 3 0 0 15
1. halvår 2015 13 0 1 0 0 14

Produksjons-
bedrifter AS

Enkeltpersons-
foretak NUF DA ANS

Antall 
konkurser
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Tukthusloven ble møtt av store demonstrasjoner da den ble vedtatt i 1927. Her fra 1. maitoget i Oslo. (Foto: Arbei-
derbevegelsens arkiv og bibliotek)

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.

Tekst: Harald Berntsen

Det er i 2015 100 år sia 
arbeidstvistloven blei til. 

Fra 1880-tallet vokste den moderne fagbevegel-
sen fram her i landet. Så lenge den ennå var i sine 
spede begynnelse, satsa arbeidsgiverne i høy 
grad på, med alle midler, å kvele fagforeningene 
og deres hovedkrav om kollektive avtaler i fød-
selen. Like lenge var det fagbevegelsen som ba 
de borgerlige politiske myndighetene om å gripe 
inn i forholdet mellom arbeidere og arbeidsgivere 
med lovbeskyttelse av organisasjonsretten og 
med offentlige meklings- og voldgiftsinstitusjo-
ner. Og like lenge svarte statsmakta med at for-
holdet mellom partene i arbeidslivet var et privat-
rettslig forhold som det offentlige ikke hadde noe 
med å blande seg inn i. 

Fra starten på den nye tungindustrialiseringa og 
en lang, nesten sammenhengende høykonjunk-
tur omkring 1905 endra dette seg. I løpet av de 
20 åra fra 1900 til 1920 blei medlemstallet i LO 
mer enn 30-dobla (fra 5 000 til 150 – 160 000). Alt i 
1907 gikk arbeidsgiverne med på det første store 
klassekompromisset i kapitalismens historie her i 
landet, med den første landsomfattende avtalen, 
Verkstedoverenskomsten med Jern- og Metallar-
beiderforbundet. 

Deretter vokste det fram en fagopposisjon innen 
LO mot det langvarig bindende avtalesystemet 
som Verkstedoverenskomsten hadde innleda, til 
fordel for kamp fra dag til dag på den enkelte be-
drift for å utnytte høykonjunkturen og et stramt 
arbeidsmarked. 

Den faglige og politiske arbeiderbevegelsen vok-
ste eksplosivt og blei mer og mer militant. Til 
slutt fant det borgerlige stortingsflertallet ut at 
tida var moden for det offentlige til likevel å gripe 
inn i det angivelig privatrettslige forholdet mel-
lom arbeidere og arbeidsgivere. Det var statsmi-
nister, skipsreder og verkseier Gunnar Knudsen, 
som i spissen for Venstre alltid hadde gått inn 
for mekling og voldgift framfor fagforeninger og 

klassekamp, som la fram og fikk tilslutning i Stor-
tinget for den første arbeidstvistloven. 

Arbeidstvistloven kunne ses på som et framsteg 
ved at den ga en første offentlig anerkjennelse av 
organisasjonsretten. Men fagopposisjonen så det 
som viktigere at den prøvde å begrense bruken 
av arbeidernes viktigste kampmiddel, streik, og 
bekjempa den direkte fra første stund. Begrens-
ninga besto i at det fra og med den nye loven blei 
forbud mot å streike i tilfelle av tvister mellom 
partene om forståelsen av inngåtte tariffavtaler 
(«rettstvister»). 

Dette var i praksis en lovbeskyttelse av arbeids-
freden under de langvarige (fireårige) bindende 
tariffavtalene som fagopposisjonen ikke respek-
terte og ville ha vekk.  Bare ved inngåelse av nye 
eller revisjoner av avtaler («interessetvister») var 
det fortsatt lovlig å streike, men først etter for-
handlinger under en statsoppnevnt meklings-
mann, som fikk myndighet til å forby arbeids-
stans så lenge mekling var i gang.

Forslaget fra Gunnar Knudsens Venstre-regjering 
gikk først enda lenger, ved å gi regjeringa rett til 
å hindre arbeidskamp også i interessetvister ved 
hjelp av tvungen voldgift (i dag lønnsnemnd). 
Men denne bestemmelsen samla hele fagbeve-
gelsen seg om å protestere mot med vedtak om 
en dags generalstreik. Regjeringa tok den da ut 
av forslaget som Stortinget vedtok. 

Høsten 1920 blei den langvarige økonomiske 
oppgangen avløst av en internasjonal etterkrigs-
depresjon som i løpet av et par år slo inn i Norge 
med store bedriftsinnskrenkninger og høy ar-
beidsledighet som blei permanent for resten av 
mellomkrigstida. Nå var det arbeidsgiverne som 
kom på offensiven med angrep på vilkår og ret-
tigheter som arbeiderne hadde oppnådd under 
de gode konjunkturene. Et politisk høydepunkt 
i denne offensiven var stortingsflertallets vedtak 
av en revidert arbeidstvistlov i 1927. 

I følge den nye loven kunne forbund og foren-
inger dømmes til å betale erstatning til enhver 
arbeidsgiver for den skaden han/hun blei påført 
ved ulovlig streik. Og det var ikke lenger slik at 
arbeidsgiveren måtte bevise at forbund og for-
eninger var medansvarlig for streiken for å være 
erstatningspliktige. For å unngå dom om erstat-

ning måtte disse sjøl bevise at de «med alle mid-
ler som sto til rådighet», også ved å erklære at de 
forlatte arbeidsplassene var åpne for «arbeidsvil-
lige» (streikebrytere), hadde prøvd å hindre og 
stoppe streiken. Det blei altså innført omvendt 
bevisbyrde.

Samtidig vedtok Stortinget en lov om tvungen 
voldgift som ved bruk ga en regjeringsoppnevnt 
voldgiftsrett myndighet til å avgjøre lønns- og ar-
beidsvilkår i enhver tvist i to år framover, med 
status som tariffavtale. Dette gjorde enhver også 
lovlig streik ulovlig hvis regjeringa anså den som 
en trussel mot «betydelige samfunnsinteresser».   
Den reviderte arbeidstvistloven blei toppa med 
at den innførte strengere bøte- og tukthusstraf-
fer for å hindre «arbeidsvillige» i å overta arbeidet 
under ulovlige konflikter. Den fikk dermed straks 
oppnavnet tukthusloven i hele arbeiderbevegelsen.

Den nye paragraf 40 i loven, som ga opphav til 
betegnelsen tukthusloven, blei stående også et-
ter at den første varige Ap-regjeringa Nygaards-
vold tok over og styrte landet som ei mindretalls-
regjering fra 1935. Dette var i samsvar med et 
avgjørende vilkår som Norsk Arbeidsgiverfore-
ning satte for det store klassekompromisset som 
den inngikk med arbeiderbevegelsen i og med 
Hovedavtalen fra samme år og ved å gå inn for 
å la mindretallsregjeringa få sitte: At LO og Ap-
regjeringa sikra arbeidsfred ved å handheve disi-
plinen i egne rekker.

Paragraf 40, som også inneholdt straffebestem-
melser for øvrige brudd på loven, særlig ulovlig 
streik og oppfordring til å støtte ulovlig streik, 
blei stående helt til den blei fjerna etter den bi-
tre og ulovlige streiken ved Torp Bruk i Østfold 
i 1954. 

Den øvrige tukthusloven fra 1927 gjelder stort 
sett den dag i dag. Den begrenser og bremser 
for bruk av streik som kampmiddel, og fører til 
at tillitsvalgte i foreninger og forbund mener at 
de, for å hindre erstatninger, må gå ut og stemple 
og prøve å stoppe ulovlige streiker når de bryter 
ut. Fortsatt kan slike erklæringer være helhjerta. 
Men de kan også være mer eller mindre seremo-
nielle og lite alvorlig ment, som da en åpenbart 
sympatiserende forbundsleder Walter Kolstad 
blei klappa ut av de streikendes forsamling un-
der den ulovlige streiken på Tollpost Globe i 1992 
og forbundslederen Svein Fjæstad i Hotell og 
Restaurant, under dundrende applaus, forlot de 
streikendes allmøte på SAS-hotellet i Oslo etter å 
ha gjort plikta si i 1994.                                                          
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Avdelingene 601 Tømrer og Byggfagforeningen, 603 
Oslo Bygningsarbeiderforening og 605 Rørleggernes Fagforening avholder

Felles medlemsmøte
Torsdag 27. august kl 16.30 i Oslo Kongressenter – Folkets Hus

Dagsorden:
Fellesforbundets landsmøte v/ forbundssekretær Kine Asper

Valg av delegater til landsmøtet
(Avdelingene avholder separate valg)
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Barskingen as er et firma fra Askim med føl-
gende greie formål: «Arrangør av hinderløp». 

Balluba as holder til i Oslo og har følgende 
formål: «Tilby utleie av oppblåsbare baller 
som kan brukes i en rekke aktiviteter hvor 
formålet er å ha det moro. Herunder skape 
positive assosiasjoner til fysisk aktivitet for 
unge og voksne».

Servicefolk as har adresse Romsås senter i 
Oslo og har tenkt å drive med en rekke akti-
viteter: «Tjenesteyting inne renhold, renova-
sjon, vedlikehold av bygninger/byggeren-
hold, godstransport på vei, budbiltransport, 
personalutleie, bilsalg og bilutleie».

European Peak Challenge as har tilhold 
på en hybel i Tromsø med følgende formåls-
paragraf: «Drive reise, event samtidig med 
veldedighet. Selskapet samarbeider også 
eksternt i filmproduksjon. Dette er et sel-
skap som driver et prosjekt som skal bestige 
den høyeste toppen i hvert land i Europa, 
mens man tjener inn penger til veldedighet. 
Selskapet satser på å motta sponsormidler, 

derav en liten porsjon skal gå til driften av 
selskapet, mens størsteparten av midlene går 
til veldedigheten www.Lilato.com. Det lages 
samtidig film om prosjektet, der man også får 
økonomisk støtte».

UAB Getsel er et norskregistrert utenlandsk 
foretak hvis morselskap har tilhold i Vilnius, 
Litauen, og har følgende formål: «Service 
bygningsarbeid, tak TRP plater installasjon, 
betongarbeid, installasjon av armatur (forbe-
redelse for betongarbeid), murpuss».

Bygg Man as er et firma fra Geilo med 
følgende formål: «Bygg, maling, ramme hus/
ferdighus, garasjer, vinduer, dører, gulv, 
isolering, tak pipe, stein, møbler, rengjøring, 
håndverksarbeid».

Norsk Tillit Entreprenør er et norskregis-
trert utenlandsk foretak med morselskap i 
Storbritannia og har kort og godt følgende 
formål: «Byggebransjen: Bygg og renovering».

Zwara Byggtjenester as er et firma fra 
Fredrikstad med følgende formål: «Oppfø-

ring av bygninger, ombygging, reparasjon 
og vedlikehold av alle typer bygninger (ikke 
spesialisert virksomhet; virksomhet som ikke 
krever spesialiserte ferdigheter, utstyr eller 
sertifikater fra ansatte)». 

Åhlbergs Maleri og Bygg er også et Fred-
rikstadfirma med følgende greie formål: «Ma-
lerfirma og håndtlanger for blikkenslager».

Magicmike Michal Grzegorz Urzed-
niczok holder til i Bærum og har følgende 
formål: «Konsulentvirksomhet innen sport og 
sportsarrangementer. Maling og generell op-
pussing og vedlikehold av hus og bygninger. 
Pakking og distribusjon. Hagearbeid. Kon-
sulentvirksomhet innen markedsføring og 
reklame. Transport av varer».

P.S. Sitatene fra formålene til firmaene skal 
være ordrett gjengitt slik de er registrert i 
Brønnøysund. 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

GOD FERIE! 
(PS: Ferien er ikke oppfunnet, men kjempa fram!


