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Velkommen til 
landsmøtedebatt
Rørleggernes Fagforening avd 605  har allerede 
hatt en innledende runde i landsmøtedebatten. 
Landsmøtet i Fellesforbundet har stor innvirk-
ning på samfunnsdebatten og påvirkning i det 
norske samfunnet. 

Da Fellesforbundet vedtok overgangsordninger i 
2003 i forbindelse med EUs østutvidelse, ble dette 
LOs og regjeringas politikk. Da Fellesforbundet 
vedtok  Veto mot EUs vikarbyrådirektiv i 2011, ble 
dette LOs offisielle politikk som førte med seg en 
engasjerende debatt i det norske samfunn. Myn-
dighetene innrømmet at de gikk fagbevegelsen i 
møte ved implementeringen av Vikarbyrådirek-
tivet ved å innføre likebehandlingsprinsippet og 
kollektiv søksmålsrett. Denne retten burde vært 
utvidet framfor at den blå-blå regjeringa vil fjerne 
ordningen nå. 

Rørleggernes Fagforening har en rekke saker 
med medlemmer i bemanningsbransjen. Likevel 
burde mange flere rørleggere, spesielt de polske 
som tjener dårligst, kunnet kjøre likebehand-
lingssaker. Dette er privatrettslig, det betyr at 
bygningsarbeideren må kjøre sak mot egen be-
drift. De aller fleste vil ikke dette fordi da risikerer 
de å miste jobben fordi bemanningsfirmaer prak-
tiserer «Ikke lønn mellom oppdrag». Det betyr at 
du mister jobb og inntekt fra den ene dagen til  
den andre.

Landsmøtet i 2003 protesterte mot midlertidige 
ansettelser i Arbeidsmiljøloven. Landsmøtet i 
2015 vil garantert diskutere hvordan fagbevegel-
sen skal møte angrepene fra de blå-blå. Her blir 
strategien lagt for hvordan vi skal kaste de blå-blå 
og Arbeidsminister Robert Eriksson. Det blir en 
omstridt debatt på hvordan vi skal møte beman-
ningsbransjen. Omsetningen i bemanningsbran-
sjen i byggenæringa bare øker. Bemanningsbran-
sjen har et løsarbeiderregime uten stillingsvern 
der «vikarbyråene» ikke permitterer eller betaler 
for oppsigelsestida. De betaler stort sett ikke for 

overtid, helligdager og det er eksempler på at de 
ikke betaler for sykedager. 

Skal landsmøtet kreve forbud mot utleie fra vi-
karbyråer med få unntak slik det var fra 1947 
til 2000? Vil dette stride mot EØS-avtalen? Er vi 
tjent med en EØS-avtale? Rørleggernes Fagfore-
ning har et enstemmig årsmøtevedtak på at EØS 
fører til sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. 

Vi er imot den frie flyt der øst-europeere blir lo-
sjert inn i bemanningsfirmaer som betaler langt 
under gjennomsnitt for bygningsarbeidere og 
som utfordrer opparbeidete rettigheter i tariffav-
talen. Vi er for kontrollert innvandring på våre 
vilkår. Bemanningsbransjen undergraver faste 
ansettelser. De blå-blå vil innføre midlertidige an-
settelser. Da blir det enda større problemer enn 
hva vi opplever i dag. 

Vi er bekymret for framtidas rekruttering til rør-
leggerfaget og andre byggfag. Det fordrer ordi-
nære firmaer med faste ansettelser og lærlinge-
ordninger på gode vilkår. Dette er forutsetning 
for rekruttering til yrkesfag og flere lærlinger.

God landsmøtedebatt!

Innehaveren av firmaet Lurium ltd (nuf) 
glemte skattetrekk, selvangivelse og 
momsinnbetaling. Innehaveren er i en 
tilståelsesdom i Oslo tingrett dømt til 
120 dagers fengsel. Han la alle kortene 
på bordet og tilsto. Firmaet hadde virk-
somhet innen renhold, restaurant og 
kjøkkenbransjen 

(kilde: aftenposten.no, 27.01.2015).

Lurium tatt for 
skattesnyteri

På Byggedagene, som ble avholdt rett før 
Bygningsarbeideren gikk i trykken, kom 
Statsbygg med en gledelig overraskelse!  
Minst halvparten av alle håndverkere 
de skal ha i arbeid på sine byggeplas-
ser, må ha fagbrev og må kunne doku-
mentere gjennomført fagopplæring, sa 
SHA-rådgiver i Statsbygg, Knut Farholm 
i følge bygg.no. Videre sa han at det ville 
bli krav om at minst en person i hvert ar-
beidslag skal snakke norsk og at alle fir-
maene skal være med i Startbank.

Sammen med en begrensning på to ledd 
i kontraktskjeden og en effektiv lærlinge-
klausul med krav om lærlinger i alle ledd 
kan vi ha håp om at bransjen er i ferd 
med å bli seriøs igjen. Men det krever 
tett oppfølging, ikke minst fra fagbeve-
gelsen.

Petter Vellesen

50 % fagarbeidere 
hos Statsbygg!
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EØS-debatt  – en avsporing for 
fagbevegelsen?

TEKST:  Vebjørn Olaussen, leder, Joachim Espe, 
nestleder – Fellesforbundet Rørleggernes 
Fagforening

Bakke mener EØS-debatt er en avsporing og at 
det er krefter utenfor fagbevegelsen som setter 
fokus på EØS. Rørleggernes Fagforening Felles-
forbundet avd. 605 har et annet syn. Foreninga 
vedtok enstemmig på et godt besøkt årsmøte i 
2014 å si opp EØS-avtalen. 

Vedtaket sier videre: «Etter Øst-utvidelsen i 2004, 
har vi sett en dramatisk økning av leiefirmaer 
med utleie av utenlandsk arbeidskraft. Dette un-
dergraver rørbransjen som har faste ansettelser 
med fagopplæring og lærlingeordninger. Leiefir-
maer er opptatt å fakturere timer og de har ikke 
fagopplæring eller lærlinger og undergraver der-
med faget vårt.  Vi ser nå at ulike bransjer innafor 
bygg ødelegges av mafia og økonomisk krimina-
litet.  Slik kan vi ikke ha det. Vår erfaring er at 
EØS-avtalen = sosial dumping som truer faget 
vårt og dermed arbeidsplassene våre.»

Dette er en situasjonsbeskrivelse som stadig fle-
re slutter seg til. Arve Bakke sa nylig om Robert 
Erikssons forslag om en generell adgang til mid-
lertidige ansettelser; da «vil den norske modell 

være dau som en sild». Dette er en beskrivelse vi 
langt på vei er enig i. Vi er også enig i at regje-
ringa med Robert Eriksson må kastes. Men, den 
norske modellen er allerede kraftig utfordret ved 
at det er fritt fram for bemanningsbyråer («vikar-
byråer») etter endringen  av sysselsettingsloven 
i 2000 og EUs øst-utvidelse i 2004. Fellesforbun-
det Oslo Akershus har engasjert Samfunnsøko-
nomisk Analyse som dokumenterer at nesten 
hele sysselsettingsøkningen etter 2004 kommer 
fra Øst-Europa. Disse jobber i hovedsak gjennom 
bemanningsbyråer på de facto midlertidige stil-
linger, som igjen fører til at organisasjonsgraden 
er dramatisk synkende for bygningsarbeidere, 
og aller mest i vårt distrikt Oslo Akershus. Dette 
til tross for at bygningsarbeiderforeninger i Oslo 
Akershus legger stor vekt på å verve arbeidsinn-
vandrere. Vi ønsker dem velkommen, MEN PÅ 
NORSKE LØNNS- OG ARBEIDSBETINGELSER. 

Poenget er at lønna i bemanningsbransjen ligger 
langt under norsk lønn! Bemanningsbransjen 
har de siste årene etablert et løsarbeiderregime 
før de dramatiske forslagene fra Robert Eriksson 
om midlertidighet er vedtatt. NHO oppfordrer nå 
alle leiefirmaer til å ha «Fast ansettelse uten ga-
rantilønn» og «Ikke lønn mellom oppdrag» som 
betyr at arbeidere mister jobb og inntekt på da-
gen. I tillegg undergraves helligdagsgodtgjøring, 
sjukepenger, overtidsbetaling og en arbeidstid 

Leder i Fellesforbundet Arve Bakke hadde 11. desember, et kraftig utbrudd mot fagforeninger og 
tillitsvalgte som er mot EØS.

som bryter norsk lov. Her er det vanskelig å verve 
medlemmer og ikke minst ”umulig” å få tillits-
valgte fordi da mister du oppdrag og lønn. Det 
er også et alvorlig problem at HMS undergraves 
og arbeidsulykker øker blant utenlandsk arbeids-
kraft på grunn av språkproblemer.
  
EUs Vikarbyrådirektiv legitimerer bemannings-
bransjen, mens Rørleggernes Fagforening vil be-
kjempe bemanningsbransjen til fordel for faste 
ansettelser og lærlingeordninger som skal sikre 
ungdommen vår ei framtid i faget. EØS med mål 
om fri flyt og lønnskonkurranse står i veien. Der-
for sier vi Nei til EØS med sosial dumping som 
undergraver fagbevegelsens makt og innflytelse. 
Den debatten følger vi opp fram mot Fellesfor-
bundets landsmøte. 

Solidaritet med Hellas
Hellas er som kjent rammet av en gjeldskrise av enorme dimensjoner. Selv kreditorene innrømmer 
at landet er inne i en sosial katastrofe uten sidestykke. Det greske folket valgte derfor en ny 
regjering utgått av partiet Syriza fordi de representerer en ny linje overfor makthaverne i EU og 
Tyskland. 

Syriza har vært gjennom den første forhandlingsrunden med troikaen, EU, den europeiske 
sentralbanken og det internasjonale pengefondet, men har foreløpig bare fått en galgenfrist på 
fire måneder.

I mellomtida råder det fortsatt rein nød i Hellas. Landet er blitt Europas fattigste med skyhøy 
arbeidsledighet, særlig blant de unge. Folk har ikke råd til å betale for de mest elementære be-
hov som f. eks. elektrisitet og det offentlige helsevesene er i ferd med å kollapse.

Hjelpeorganisasjonen Solidarity4all driver solidaritetsarbeid i Hellas, som sosiale klinikker og 
apoteker, matfordeling og matvarebutikker uten mellomenn, aftenskoler og juridisk bistand. 

Det er en tragedie at slikt skal være nødvendig i et europeisk land, men dessverre er det slik 
situasjonen er. 

Syriza støtter arbeidet til Solidaity4All og Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeider-
forening mener at en støtte til organisasjonen er den beste måten å vise solidaritet med 
Hellas på.  Årsmøtet bevilger derfor  20.000,- kroner til deres arbeid. 

Uttalelse fra Oslo Bygningsarbeiderforening:
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Bemanningsbransjen i motbakke
Bemanningsbransjen i motbakke står det å lese i en pressemel-
ding fra NHO Service 09. 02. 2015. Fagsjef i NHO Service Even 
Hagelien prøver å forklare det med at vikarbyrådirektivet er 
innført uten å åpne for unntak for likebehandlingsprinsippet 
for leiefirmaer med tariffavtale. Leiefirmaene med avtale holdes 
utenfor det tariffsystemet som resten av arbeidslivet tar for gitt, 
sier Hagelien. 

TEKST: Odd Magnar Solbakken

Diskriminering
Hagelien mener at bemanningsbransjen trenger 
en avklaring og setter sin lit til at regjeringen 
snart vil få på plass en forskrift, som i likhet med 
andre nordiske land, gir bemanningsbedrifter 
med tariffavtale unntak fra likebehandlingsprin-
sippet. Slik kan man avslutte dagens diskrimine-
ring av bransjen, sier Hagelien.

Men Hagelien, glemmer du at leiefirmaene hol-
des utenfor alle de kostnadene et normalt pro-
duksjonsfirma ellers har. Ansatte i et leiefirma 
står i praksis uten oppsigelsesvern, og har ikke 
leiefirmaet arbeid å tilby veltes ALLE kostna-
dene over på det offentlige. Leiefirmaene betaler 
ikke lønn i oppsigelsestid, de betaler ikke lønn 
i arbeidsgiverperioden ved permittering (for de 
ansatte blir ikke permittert, de blir bare ikke til-
delt arbeid), de vrir seg i all hovedsak unna hel-
ligdagsgodtgjørelse, og de opererer ofte med så 
korte oppdragsbekreftelser at de slipper unna 
med bare en liten del av arbeidsgiverperioden 
ved sykmelding.  Hagelien mener altså at leiefir-
maer som har inngått tariffavtale har hatt store 
utfordringer med en situasjon hvor man må for-
holde seg til to regelsett- både tariffavtale og like-
behandlingsprinsippet. Har Hagelien så liten tro 
på sine medlemmer at han ikke mener de klarer å 
ha to tanker i hodet samtidig så står det jammen 

dårlig til blant hans medlemmer. Og det forklarer 
kanskje at store deler av denne «bransjen» opere-
rer på utsida av lov- og regelverket.

Ingen likebehandling
Det viser seg altså at de fleste som jobber i et lei-
efirma står mer eller mindre helt uten stillings-
vern og andre, normale, arbeidstakerrettigheter 
du har som ansatt i en produksjonsbedrift. Vi ser 
også at likebehandlingsprinsippet i stor grad blir 
omgått i praksis. Uansett tariffavtale eller ikke. Vi 
har kikket litt på arbeidskontrakter og oppdrags-
bekreftelser i et leiefirma som heter Java Personal 
as. Et firma som i følge RavnInfo for øyeblikket er 
registrert med 140 ansatte. Arbeidskontraktene 
ser i all hovedsak ut til å likne anbefalingene fra 
NHO Service. Under kontraktens pkt 8 står det 
imidlertid at vikarbyrået følger den til enhver tid 
gjeldende allmenngjorte tariff. 

Men det er flere tariffavtaler som er allmenngjort, 
men det står ingen ting om hvilken av disse som 
skal benyttes. Og i og med at vikarbyrået har en 
lønnsbestemmelse i den generelle arbeidskon-
trakten om at det betales allmenngjort lønn så vil 
vel det bety at det ikke praktiseres likebehand-
ling. Likebehandlingsprinsippet skal jo sørge for 
at den utleide arbeidstaker skal ha samme lønn 
som om han eller hun var ansatt i innleiefirmaet. 

Oppdragsbekreftelse
Java Personal as sørger også for at den arbeids-
taker som leies ut får en oppdragsbekreftelse. 
Oppdragsbekreftelsen viser imidlertid kun til at 

arbeidstaker skal utføre oppdrag hos Java Perso-
nal as sine oppdragsgivere i den og den perioden. 
Oppdragsbekreftelsen oppgir ikke hvem som 
konkret er innleiefirmaet og følgelig blir heller 
ikke den utleide arbeidstaker likebehandlet, vil 
vi anta. Snarere tvert om. I et tilfelle vi har funnet 
ut av er også lønna lavere enn den allmenngjorte 
lønna i byggebransjen. Når vi ser på hjemmesida 
til Java Personal as og skrytereferansene de viser 
til så er det nok ingen av disse firmaene som har 
minstelønna eller under den. 

Et annet interessant punkt ved oppdragsbekref-
telsen er følgende: «Denne oppdragsbekreftel-
sen har kun gyldighet så lenge oppdragsgiveren 
til Java Personal as har behov for arbeidstakers 
kvalifikasjoner». Så vidt oss bekjent så er en opp-
dragsbekreftelse en juridisk bindende kontrakt 
hvor bemanningsfirmaet forplikter seg til å be-
tale den utleide lønn i det tidsrommet oppdrags-
bekreftelsen gjelder for. Her har Java Personal 
as også frasagt seg denne forpliktelsen. Dersom 
Java Personal as leier ut 5 personer til Pompel og 
Pilt as i 14 dager og skriver en oppdragsbekref-
telse på samme tidsrom så har ikke lenger Java 
Personal as lønnsplikt i perioden hvor arbeidsta-
ker har oppdragsbekreftelse dersom Pompel og 
Pilt as ikke lenger har behov for arbeidstakers 
kvalifikasjoner.

Så fagsjef Hagelien; du mener at bemannings-
bransjen er diskriminert?

P.S. I et innlegg i Klassekampen 02.03.2015 skri-
ver Petter Furulund, adm.dir i NHO Service og 
Nina Melsom, avdelingsdirektør i NHO at «vikar-
byrådirektivet bygger også på en forutsetning 
om at bemanningsbedriftene har et særpreg som 
gjør at det ikke skal betales lønn mellom opp-
drag». Men betyr det samtidig at særpreget også 
er av en slik karakter at det er frivillig for beman-
ningsforetakene å betale lønn når arbeidstaker 
har en oppdragsbekreftelse, dersom innleiefirma-
et plutselig finner ut at det ikke lenger har behov 
for arbeidstakers kvalifikasjoner?
                     

Vi inviterer til felles 1. maifrokost for alle medlemmer 
av Fellesforbundets Oslo-avdelinger.

Arrangeres i Folkets Hus, Oslo, Sal B og C

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
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Ny skjerpelse av §14.12.2 om innleie 
- Hva gjør Arbeidstilsynet?

Tekst: Boye Ullmann

I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan 
arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen repr 
et flertall av den arbeidstakerkategori innleien 
gjelder, inngå SKRIFTLIG avtale om tidsbegren-
set innleie uten hinder av det som er bestemt i 
1ste ledd. Virksomheten skal på forespørsel fra 
Arbeidstilsynet fremlegge dokumentasjon på at 
den er bundet av tariffavtale og at det er inngått 
avtale med de tillitsvalgte som nevnt i første 
punktum.

§ 18-6. Pålegg og andre enkeltvedtak
(1) Arbeidstilsynet gir de pålegg og treffer de en-
keltvedtak ellers som er nødvendige for gjennom-
føringen av bestemmelsene i og i medhold av ka-
pittel 2 til kapittel 11 samt §§ 14-1 a, 14-5 til 14-8, 
14-9 første ledd tredje punktum, 14-12 andre ledd 
andre punktum, 14-12 tredje ledd, 15-2 og 15-15. 
Dette gjelder likevel ikke §§ 2-4, 2-5, 10-2 andre til 

fjerde ledd og § 10-6 tiende ledd.
(2) Pålegg skal gis skriftlig, og det skal settes en 
frist for når det skal være utført. Ved overhengen-
de fare kan Arbeidstilsynet kreve at nødvendige 
tiltak blir iverksatt straks. I pålegget skal det opp-
lyses om klageadgang, klagefrist og den nærme-
re fremgangsmåte ved klage, samt retten til å se 
sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 27.

Rørleggernes Fagforening mente dette var et po-
sitivt tiltak der vi tolket at Arbeidstilsynet fikk 
påleggskompetanse som vi kunne nyttiggjøre 
oss. I praksis betyr dette at organisasjonsarbei-
dere og andre tillitsvalgte på for eksempel byg-
geplass kunne påpeke ulovlig innleie overfor en-
treprenør samt tilkalle Arbeidstilsynet ved behov 
som igjen kan gi pålegg. I stevning fra LO i like-
behandlingssak for innleide rørleggere som skal 
opp i Romerike Tingrett i mars, hadde kun 8 av 14 
rørleggerbedrifter tariffavtale ved innleie. Det er 
opplagt at Arbeidsmiljølovens §14.12.2 i stor grad 
blir brutt. Forutsetningen i 2000 for liberaliserin-
gen av sysselsettingsloven var at kun tariffavta-

lebedrifter kunne avtale med tillitsvalgte om be-
grenset innleie fra bemanningsforetak. 

Rørleggernes Fagforening har tatt opp lovskjer-
pelsen med Arbeidstilsynet en rekke ganger. Vår 
erfaring er at Arbeidstilsynet ikke er kjent med 
lovskjerpelsen. I den grad noen er kjent med det-
te, har de foreløpig ikke tenkt å gjøre noe. På Os-
lofjordkonferansen ble dette forhold pånytt tatt 
opp. Igjen virket det som om at Direktør i Arbeids-
tilsynet ikke har fått med seg lovskjerpelsen. Selv 
i Proposisjon 83L hevdes det at myndighetene 
ønsket oversikt om loven ble fulgt. Oversikt og 
registering over innleie står også som et punkt 
på tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Dette er et 
forhold Rørleggernes Fagforening ønsker å følge 
opp både overfor Arbeidstilsynet, Fellesforbun-
det, LO og departementet. Det var gledelig at APs 
gruppe i Arbeids og sosialkomiteen v/ Dag Terje 
Andersen og Anette Trettebergstuen ønsket å 
følge opp da Rørleggernes Fagforening hadde 
møte med APs gruppe. 

Havnearbeiderne i norske havner har lenge vært utsatt for harde angrep fra 
arbeidsgiverne og deres støttespillere.

I mer enn seksten måneder har det vært streik i Rissavika for å få tariffavtale der, 
og havnearbeiderne både i Tromsø og Mosjøen har gått til sympatistreik til støtte 
for denne kampen. I Drammen nekter bedriften Holship å inngå tariffavtale, og 
Transportarbeiderforbundet har boikottet bedriften.

Nå er det Oslo havn sin tur. Her har havnestyret i lengre tid kjørt et rått løp for å 
kvitte seg med havnearbeidernes fortrinnsrett til laste- og lossearbeid. I februar 
overtok det tyrkiske selskapet drifta i deler av Oslo havn. Dette selskapet nekter 
kategorisk å skrive under noen tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforening.

Fortrinnsretten i norske havner garanterer at skip blir lasta og lossa under gode og 
trygge arbeidsforhold og hindrer sosial dumping. 

Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening er svært bekymra over ei 
utvikling hvor arbeidsgiverne kjører offensivt ut mot tariffavtaler. Vi veit av egen 
erfaring hvordan dårlig tariffdekning svekker arbeidsforholda til alle arbeiderne og 
fører til et arbeidsliv som ligger langt fra det vi er vant til. Årsmøtet støtter derfor 
havnearbeidernes boikott av Yilport og bevilger 10 000,- kr.
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Veidekkes konjunkturrapport 
spår fortsatt vekst

Tekst: Odd Magnar Solbakken

Veidekkes konjunkturrapport som ble offentlig-
gjort 9. mars spår fortsatt vekst i bygg og anlegg 
de neste årene. Bygg- og anleggsmarkedet har 
vært svært godt det siste året, og pilene peker 
fortsatt oppover. For årene 2015 og 2016 forventes 
en årlig volumvekst på 3 prosent i det skandina-
viske markedet, og den største veksten kommer i 
Sverige. Det sier Rolf Albriktsen, direktør for stra-
tegi og marked i Veidekke.

Lavere aktivitet i oljesektoren påvirker norsk øko-

nomi negativt, men lave renter og generelt godt 
arbeidsmarked bidrar positivt.

For det norske bygg- og anleggsmarkedet for-
ventes det for årene 2015 2016 en årlig vekst på 2 
prosent. Aktiviteten innen anleggsvirksomheten 
er høy og vil være «motoren» de neste to årene 
grunnet den sterke offentlige satsingen på sam-
ferdsel. For boliginvesteringen venter vi en årlig 
vekst på 1 prosent, selv om prisene vil øke med 
henholdsvis 5 prosent i 2015 og 3 prosent i 2016. 

Sterkest blir prisveksten i storbyregionene og 
svakest i Stavangerområdet, sier Albriktsen.

Moderat 
mellomoppgjør
Tekst: Petter Vellesen

Det ligger ikke an til at det blir så mye i lønnstil-
legg for den «vanlige lønnsmottaker» etter at LOs 
representantskap enstemmig vedtok hovedlin-
jene for lønnsoppgjøret 17. februar. Etter bereg-
ningene til Det tekniske beregningsutvalget har 
kjøpekraften blitt «mer enn opprettholdt» for LOs 
forhandlingsområder. 

Derimot sier LO i uttalelsen at «tiltak for lavtlønte 
og likelønnsutviklin er det som i videreføringen 
av hovedoppgjørets føringer bør gis prioritet.» I 
klartekst betyr dette at det er bedre å gi et bruk-
bart tillegg til de lavtlønte enn et lite generelt til-
legg til alle.

Uttalelsen gir selvsagt også et spark til regjerin-
gens forslag om ny arbeidsmiljølov. «Mer midler-
tidighet bringer maktbalansen mer i retning av 
det vi finner i de anglo-saksiske land med lav 
organisasjonsgrad og svak samordning av lønns-
dannelse og partsrelasjoner» sier LO og peker på 
at det høye inntekstsnivået i Norge og velferds-
statens utfordringer krever et omstillingsdyktig 
arbeidsliv og at dette må «sikres gjennom mer 
langsiktige arbeidsforhold.»

Konkursrekord innen byggebransjen i 2014

Tekst: Odd Magnar Solbakken

2014 ble et nytt mørkt år i byggenæringen med 
tanke på konkurser og tvangsavviklinger. På 
landsbasis har aldri før så mange bedrifter kas-
tet inn håndkledet. I følge bygg.no ble det åpnet 
konkurs i 1603 bedrifter innen byggenæringen. 
Tilsvarende tall i 2013 var 1369 og 1214 i 2012. 
Sjøl har vi fulgt konkurstallene for Østlandsområ-
det og tallene i tabellen under gjelder for fylkene 
Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus, Buskerud, 
Vestfold, Østfold og Telemark. Antall konkursåp-
ninger for disse fylkene har økt med 130, eller i 
underkant av 16 prosent fra i fjor. Omtrent samme 
prosentvise økning som året før. 

Målevirksomheten 2014
Tekst: Forbundssekretær Halvor Langseth

Hele 2014 sammenlikna med 2013

Samla sett er utviklinga på det jevne, - 3,8% inn-
målt og  4,8 % høyere fortjeneste. 

Ser en derimot på de enkelte faga og målekonto-
rene, er det store svingninger, f.eks. betongfaget 

ned 19 % i innmålt  og rørleggerfaget opp 59 %, 
Bergen ned 35,4 % og Telemark opp 75,1 %. 

(Svingningene er enda større ved små  kontor 
målt i prosent, men volumet utgjør ikke så mye i 
den store sammenhengen). 

Trondheim styrker sin plass som akkordhoved-
stad med økning i nesten alle fag (ikke murere) 
og særlig for rørleggerne (+ 51,1 %) og betong (+ 20 
%). Trondheimskontorene står nå for en tredjedel 
av den samlede målevirksomheten!

 Oslo Økning Landet Økning

Betongfag 253,43 kr/t -1,2% 284,48 kr/t  4,2%

Tømrerfaget 304,71 kr/t 15,2% 272,37 kr/t 5,1%

Murerfaget 263,97kr/t -3,3% 270,53 kr/t 0,1%

Malerfaget 290,43 kr/t 25,2% 242,21 kr/t 3,8%

Rørleggerfaget 311,31 kr/t 28,6% 288,78 kr/t 16,4%

Taktekker 283,14 kr/t -1,3% 280,79 kr/t 0,4%

Alle byggfag 291,33 kr/t 13,4% 275,70 kr/t 4,8%

Konkurser i byggebransjen i Østlandsområdet

Produksjons- AS         Enkeltpersons- NUF DA ANS        Antall
    bedrifter   foretak                 konkurser

 2011 253  227 85 2 2 569

 2012 239  223 83 2 1 548

 2013 303  295 94 4 1 697

 2014 424  341 56 5 1 827

 Bemanningsforetak      

 2011 24  3 5 0 0 32

 2012 22  1 4 0 0 27

 2013 26  2 1 0 0 29

 2014 27  2 3   32
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Den britiske organisasjonen Oxfam viser 
at gapet mellom de rikeste og resten øker 
raskt. Den rikeste prosenten har allerede 
økt sin samlede formue fra 44 prosent av 
verdens verdier i 2009, til 48 prosent i fjor.

Og det er ikke noe som tyder på at denne 
utviklingen vil snu med det første. Det al-
ler meste av det som ikke er eid av den 
rikeste prosenten, er eid av dem som be-
finner seg rett under toppen av inntekts-
fordelingen. 94,5 prosent av verdens ver-
dier er eid av de 20 prosents rikeste.

Verdens rikeste 1 pro-
sent eier snart mer 
enn resten

Heltidsansatte i bygge- og anleggsvirk-
somhet hadde en gjennomsnittlig må-
nedslønn, eksklusive overtidsbetaling, 
på 39 500 kroner per 1. oktober 2014. Det 
er 1 100 kroner, eller 2,9 prosent, mer enn 
på samme tidspunkt året før. Til sam-
menlikning utgjorde gjennomsnittlig 
avtalt månedslønn, månedslønn eksklu-
sive uregelmessige tillegg og bonuser, 
37 700 kroner. Det er en vekst på 1 000 
kroner, eller 2,7 prosent.

Håndverkere er en stor yrkesgruppe i 
bygge- og anleggsvirksomhet og hadde 
en gjennomsnittlig månedslønn, eksklu-
sive overtidsgodtgjørelse, på 36 000 kro-
ner. Det er 900 kroner, eller 2,6 prosent, 
mer enn per oktober 2013. Blant hånd-
verkerne hadde elektrikere en gjennom-
snittlig månedslønn på 37 100 kroner. 

Det er 3,6 prosent, eller 1 300 kroner, mer 
enn på samme tidspunkt året før. Tømre-
re og snekkere hadde en månedslønn på 
33 300 kroner, som innebærer en lønns-
vekst på 1,2 prosent, eller 400 kroner i 
perioden. Til sammenlikning hadde veg- 
og anleggsarbeidere en månedslønn på 
41 300 kroner, som gir en lønnsvekst på 
3,5 prosent, eller 1 400 kroner. 

Alt i alt viser disse tallene at håndver-
kerne sakker akterut og at det er spesielt 
ledere og akademikere som har kraftigst 
lønnsvekst (kilde: ssb.no, 12.01.2015).

Odd Magnar Solbakken

Månedslønna opp med 
1 100 kroner

Personal Partner – et eksempel

Tekst: Boye Ullmann

Bemanningsforetak har «Fast ansettelse uten ga-
rantilønn» og «Vi betaler ikke lønn mellom opp-
drag». Dette står så å si alle arbeidskontrakter i 
bemanningsfirmaer etter mal fra NHO. 

Bemanningsforetak tolker dette dithen at de 
kan praktisere midlertidighet i strid med §14.9 
og §14.12.1 i Arbeidsmiljøloven. Det betyr at en 
«ansatt» mister jobben fra den ene dagen til den 
andre uten å få betalt for oppsigelsestiden. 

Polske rørleggere i et bemanningsselskap har sit-
tet opp til sju måneder i Polen og ventet på jobb 
hver uke uten å ha inntekt. Slik unngår beman-
ningsforetak utgifter ved «oppsigelse» og de slip-
per å permittere med utgifter for 20 karensdager 
som ordinære bedrifter må forholde seg til. Be-
manningsforetak har tilranet seg en konkurran-
sevridende praksis i strid med norsk lov.

Et eksempel er bemanningsselskapet Personal 
Partner, adresse Kristiansand,  som leier ut dan-
ske og noen svenske rørleggere til både Oslo/
Akershus og Trøndelag. Rørleggernes Fagfore-
ning har fremmet sak mot bemanningsselskapet 
Personalpartner AS på vegne av tre danske rør-
leggere. Fellesforbundet og LOs juridiske varslet 
søksmål på Kr. 490 000 i slutten av januar. Stør-
stedelen av summen gjelder «terminering» av 
oppdraget. 

Før jul i 2013 fikk tre danske rørleggere ansatt i 
Personalpartner AS plutselig beskjed om de ikke 
ville få arbeid og lønn mellom 8. desember og 10. 
januar. Slik kan ikke ordinære bedrifter drive. 

De tre «ansatte» i Personalpartner, skulle i tillegg 
manglende lønn også unngå å betale helligdags-
godtgjørelse i julen/nyttår. Fire dansker og en 

Ordinære rørleggerbedrifter som må innskrenke, må enten 
permittere eller si opp ansatte. Dette er beklagelig, men ryddig. 
Da får ansatte lønn i oppsigelsestiden.

Bemanningsforetak har 
tilranet seg en konkurranse-
vridende praksis i strid med 
norsk lov.

svenske, som også jobber for Personal Partner AS 
kontaktet Rørleggernes Fagforening. De er inn-
leid til S-Rør i Verdal og har oppdaget at de ikke 
får lønn. Personal Partner har skiftet navn til PP. 
Consultants AS og slår seg selv konkurs i samme 
periode LO varsler søksmål. Det betyr at de an-
satte står tilbake uten lønn og et konkursbo. 

Det finurlige består i at de samme folka oppretter 
et nytt selskap, Personal Partner AS, som driver 
videre med nytt organisasjonsnummer med det 
gamle navnet. Det betyr at de har kjørt det tidli-
gere Personal Partner AS i grøfta. 

Men ved et kjapt navneskiftet like før konkur-
sen, til PP. Consultants, kan de drive videre i nye 
Personal Partner AS; de kan beholde logoer og 
samme markedsføring. Det de i realiteten gjør er 
å lure seg unna lønnskostnader og overføre de 
til den enkelte skattebetaler; det er til slutt sta-
tens lønnsgarantiordning som må ta regningen. 
Vi har fremmet krav om solidaransvar overfor be-
driftene de faktisk har jobbet for, noe som gjør at 
selskapet som leier inn arbeidstakere må betale 
lønnen. 

Vi håper vi klarte å fremme solidaransvarssak 
før konkursen slik at innleier betaler lønn for ut-
ført arbeid.  Dette er en stor prinsipiell kamp hvor 
NHO forsvarer bemanningsselskapene. 
LO og Fellesforbundet har fortsatt saken. 

Hentet fra vg.no
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Det skal være en fordel å være 
opplæringsbedrift!

Vi var 6 forventningsfulle og engasjerte personer som møttes på Haugenstua skole, til det første 
møte i styringsgruppa for Vardeprosjekt. Alle med litt forskjellig bakgrunn men, med det samme 
brennende engasjement rundt rekruttering og fagopplæring innen byggfag.

Tekst: Terje Larsen
Foto: Svanhild Blakstad, Byggeindustrien

Planen er klar, det skal være lærlinger i alle lære-
faga på denne byggeplassen. Det var Betonmast 
Oslo som var blitt valgt som hovedentreprenør, 
noe som gjorde at undertegnede tenkte en del på 
hvordan de skulle løse det. (De har som kjent in-
gen fagarbeidere/timelønte ansatt). 

Betonmast Oslo sin ide var at underentreprenø-
rene de engasjerte skulle være lærebedrifter med 
lærlinger i de forskjellige faga, dette igjen gjorde 
at paletten med underentreprenører ble noe min-
dre enn vanlig, til stor glede for de bedriftene 
som driver opplæring - det gir deg en fordel å 
være opplæringsbedrift og å ta samfunnsansvar!  
Alle tilbakemeldingene fra underentreprenørene 
er positive sier prosjektlederen hos Betonmast.

Første lærling på prosjektet var Jonas Langstad 
Heggedal, han kommer fra Betonmast-Selvaag-
bygg og er lærling på betongfaget.  Det har også 
vært lærlinger innom byggeplassen i rør og elek-
trofaget fra henholdsvis Imtech og Romerike 
elektro, disse kommer til å fortsette der når rå-
bygget som utføres av Contiga (de har lærlinger 
på elementproduksjon) er ferdig, og det er klart 
for videre drift på rør og elektro. 

Det blir også lærlinger på tømmer i regi av Beton-
mast-Selvaagbygg, på mur er det Murmester Rolf 
Holm som har fått mur og flisarbeidene -så der 
blir det også lærling(er). Når det gjelder de andre 
fagene som heis og maler/gulvleggere  er det ikke 
bestemt hvem som skal utføre dette, bare at det 
må være en opplæringsbedrift med lærlinger på 
prosjektet. Vi kommer til og følge opp prosjektet 

fra Bygningsarbeiderens side, og komme tilbake 
med reportasjer og info vedrørende prosjektet.

Det er sett fra Foreningenes og Fellesforbundets 
side gledelig å se at alle de som har oppdrag og 
lærlinger på Haugenstua skole er medlemmer i 
våre foreninger, og at bedriftene har tariffavtale. 
Dette bygger bare opp under våre krav til det of-
fentlige, om at det må være lærlinger og faste an-
satte fagarbeidere i produksjonsbedriftene for at 
det skal bli en seriøs og produktiv bransje med 
gode lønns og arbeidsvilkår.

 For det er som kjent lite svart arbeid hos bedrif-
ter med både lærlinger, tillitsvalgte og tariffav-
tale. Dette må bli malen for offentlige byggeplas-
ser, sånn at det blir det seriøse arbeidslivet som 
vinner kampen om byggebransjen, og når det 
offentlige så har satt en standard, bør vel også 
boligbyggelagene som OBOS og USBL kaste seg 
på og få på plass en lærlingeklausul, som sikrer 
opplæring og seriøsitet på deres prosjekter, disse 
aktørene har historisk et helt spesielt ansvar for 
bransjen.

Bare på denne måten kan vi få en bransje der 
opplæring og fagstolthet går hånd i hånd med 
produktivitet og innovasjon, den norske model-
len. Ikke en bransje for bedrifter hvor både ledel-
se og ansatte er uten formell kompetanse, med 
midlertidig ansatte, uten lærlinger og som bryter 
alt som er av overenskomster og forskjellige lover 
på sin vei mot større profitt. 

Med denne endringen vil kanskje ungdommen 
igjen søke til byggfag, fordi det gis signaler om 
at det finnes en framtid i denne bransjen, og det 
haster det med!

«Vardeprosjekt» er 
et større nybygg eller 
rehabilitering i 
offentlig regi. 

Alle lærefag som deltar på prosjek-
tet skal ha med lærling. Vardepro-
sjektet kan legge til rette for utplas-
sering av elever og studenter, og 
et av målene er å øke prestisjen til 
byggfagene. 

Status som Vardeprosjekt tildeles 
av Oslo Håndverks- og Industrifor-
ening (OHIF) og gis til offentlige 
byggeprosjekter. En styringsgruppe 
sørger for at kriterier innarbeides i 
anbudsdokumentene

Vardeprosjekter:
- Munchmuseet

- Haugenstua skole
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Foto: Jonas Langstad Heggedal. Bildetekst: Lærlingen Jonas Langstad Heggedal og bas Knut Syvertsen er strå-
lende fornøyd med Vardeprosjektet på Haugenstua skole.

Hvorfor Vardeprosjektet?

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

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

For håndverksfag og 
håndverks-bedrifter
• Konkurransefortrinn å være 
 lærebedrift
• Markedsfører verdien av godt   
 håndverk
• Fremmer rekruttering til hånd  
 verksfag

Styringsgruppen for Vardeprosjektet Haugenstua skole:
• Prosjektleder Undervisningsbygg, Jan Fredrik Gulseth
• Adm. direktør Oslo Håndverks- og Industriforening, Eivind Andersen
• Kommunikasjonssjef Oslo Håndverks- og Industriforening, Kristin Brandt
• Terje Larsen, Oslo Bygningsarbeiderforening / Fellesforbundet
• Rørleggermester og styreleder i Oslo Håndverks - og Industriforening, 
 Anders Larmerud
• Prosjektleder Betonmast Oslo AS, Øyvind Øveraa

Markedsføring
Tekst: Odd Magnar Solbakken

Vi får innimellom tilsendt kopi av skrytefakser 
eller e-poster fra firmaer hvor det markedsføres 
hvorfor deres tjenester bør prøves ut. For ei stund 
siden fikk vi tilsendt et slikt tilbud fra en av våre 
«forretningsforbindelser». Vi kan kalle firmaet 
Nord Øst Construct as. Firmaet er registrert med 
følgende formål: «Annen spesialisert bygge- og 
anleggsvirksomhet», og er et relativt nyetablert 
firma. 

Firmaet kan skilte med blant annet følgende:
• Timeprisutførelse av betong/forskalings-  
 jobber/tilleggstimer kr 385 pr/t per mann

• I prisen ligger det kost og losji, biler på   
 arbeidsplassen. Klær, verneutstyr, reiser,   
 håndverktøy, tunnellykter etc (I følge 
 overenskomsten og allmenngjøringsforskriften  
 så skal faktisk arbeidsgiver holde arbeidstøy,  
 håndverktøy og verneutstyr)

• Noen av arbeiderne vi har pr i dag har jobbet  
 på Gardermoen T-2 prosjektet (det er godt  
 mulig det, men firmaet de jobbet for den   
 gang er etter det vi kan bringe på det ene   
 konkurs).     

• Vi har HMS og personalansvarlig som følger  
 opp alt av dokumentering av personell til   
 deres HMS og KS ansvarlig.

• Vi har god kapasitet. Har arbeidere fra 
 Polen og Storbritannia. Enkelte arbeidere kan  
 noe norsk og alle kan engelsk. Har erfaring   
 fra mange store anlegg, bl.a Frya-Vinstra   
 (pluss at det vises til svært mange andre   
 store prosjekter).

• Alle arbeidstakerne har grønt kort (ja, det   
 er jo lovpålagt med et slikt kort for å slippe   
 inn på et anleggsområde. Så dette er vel   
 i bunn og grunn ikke så mye å skryte av. )

• Nord Øst Construct as betaler alle reisekost-  
 nader for sine ansatte

• Nord Øst Construct as betaler en minimums- 
 lønn på kr 200,- per time og i tillegg 
 bonusordning til arbeidstakerne og firmaet   
 betaler reise, kost og losji. (Da nærmer det seg  
 vel Blåkorsvirksomhet når det samme firmaet  
 fakturer kr 385 per time).

• Nord Øst Construct as skal stille med norskta- 
 lende arbeidsleder som kan kommunisere   
 med de øvrige ansatte.

• Nord Øst Construct har for tiden ingen 
 anmerkninger fra oppdragsgivere.

• Nord Øst Construction as har høy fokus   
 på HMS hvor (en viss navngitt person)   
 vil følge opp Nord Øst Construct sine   
 medarbeidere kontinuerlig (det er ofte slik at  
 desto mindre HMS-arbeidet prioriteres, desto  
 mer skrytes det av HMS-arbeidet).

• Nord Øst Construct as ønsker en turnus på   
 4-2 med arbeidstid ma.-fre. kl 07-17.30 og lø. 
 kl- 07.-14.00. 54 timers arbeidsuke og 216   
 timer i fire uker. Forutsetter godkjenning hos  
 arbeidstilsynet.

Så vidt vi kan se av Proff Forvalt er de samme 
eierne involvert i flere foretak i byggebransjen, 
og tre av disse er allerede konkurs.

Der innhold og språk har lignet google translate 
er det gjort en korrigerende tilpasning til norsk 
skrivemål.

P.S. Tekst i kursiv er avisas egne kommentarer
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- Jeg mener det er fullt mulig å få ny kraft inn i den norske modellen sier Fellesforbundets leder, Arve Bakke.
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Arve Bakke har vært leder av Fellesforbundet siden 2007 og var før det både 2. og 1. nestleder. 
Til høsten fyller han 63 år og går av som leder etter landsmøtet i oktober. Vi har møtt ham til en 
prat på kontoret i «Jernborgen» på Lilletorget.

Tekst: Petter Vellesen
Foto: Fellesforbundet

-  I 2014 gjennomførte Fellesforbundet en kam-
panje hvor alle tariffbedriftene fikk besøk fra 
forbundet. Hvordan oppsummerer du den aksjo-
nen?

- Tanken bak var at forbundets valgte og ansatte 
skulle komme ut og høre om hverdagen til folk på 
arbeidsplassene, og kanskje spesielt forholda for 
de tillitsvalgte. Dette var jo for å få informasjon 
om hva Fellesforbundet kunne gjøre bedre, for 
å kunne se hva avdelingene kunne gjøre bedre 
og for å få et innblikk i hvorvidt denne tredelin-
gen mellom medlem, avdeling og forbund hang 
sammen. Vi klarte å gjennomføre målsettinga 
med å besøke alle bedriftene uten at det gikk på 
bekostning av noen av de andre arbeidsoppgavene 
våre, og bare det ga oss et godt svar, nemlig at vi 
ikke har noe kapasitetsproblem og at det ikke er 
antall ansatte det står på.

- Men ga undersøkelsen noe svar på hvordan det 
står til i organisasjonen vår?
- Den viste oss i alle fall noen mangler. For det 
første mangler det tillitsvalgte mange steder. Nå 
snakker vi ikke om de store, velorganiserte klub-
bene, men kanskje om mindre bedrifter hvor vi 
ikke har så mange organiserte. Her er det van-
skelig å få folk til å ta verv og i beste tilfelle har vi 
bare en kontaktperson. Dermed får ikke medlem-
mene brukt tariffavtalene fullt ut, for de er basert 
på at vi har et velfungerende arbeidsliv.

For det andre er det mangel på grunnleggende 
tillitsvalgtskolering. Dette kan ha mange grun-
ner. Tilbudene fra forbundet og avdelinger kan 
være for dårlig, men det kan være at det tilbudet 
vi har ikke passer den enkelte. Uansett hva det 
kommer av trengs det mye skolering.

Den tredje mangelvaren er lokale avtaler, og sær-
lig skriftlige.

Det dette forteller oss er at mange medlemmer er 
avhengig av hjelp fra avdelingene og fra Felles-
forbundet, fordi de klubbtillitsvalgte rett og slett 
ikke er der eller ikke er i stand til å gjøre oppga-
vene sine.

- Hvilke tiltak kan vi gjøre for å rette på situasjonen?

- Den viktigste oppgaven vår blir nettopp å få 
valgt en klubb på hver bedrift som kan forvalte 
tariffavtalen. Uten tillitsvalgte mister tariffavta-
len verdi. For meg betyr dette også at organisa-
sjonsbygginga må fortsette i den retningen vi har 
pekt ut, nemlig å fortsette desentraliseringa og 
å bygge sterke avdelingsmiljøer. Så må vi jobbe 
videre med å finne ut hvilken støtte avdelingene 
trenger fra forbundet.

- Var det andre ting som dere ble klar over gjen-
nom disse bedriftsbesøkene?

- Det er nok mange medlemsfordeler som med-
lemmene ikke er oppmerksomme på at de har, og 
det betyr at vi ikke når godt nok ut. Her må vi 
ta i bruk mange kanaler: Magasinet, Facebook, 
Twitter, e-post, SMS og hjemmeside. Men det må 
gjøres i et system. Forbundet kan ikke ha en in-
formasjonsstrategi og avdelingene en annen.

- Hvordan ligger vi an med informasjonsstrate-
gien nå?

-Det er ikke godt nok, men for å kunne ta i bruk 
digitale hjelpemidler må vi tenke på det allerede 
når innmeldingsblanketten blir utfylt. 

- Hvilke samfunnsmessige utfordringer ser du for 
deg?

- For oss som interesseorganisasjon må vi klare å 
sikre arbeidskraftas andel av verdiskapinga. Det 
kan gjøres på to måter, ved hjelp av tariffavtalene 
og via politikken, Vi må gjøre begge deler, men 
for å unngå en politikerstyrt vridning av forhol-
det mellom arbeid og kapital må vi opp med or-
ganisasjonsgraden slik at vi kan sette makt bak 
tariffavtalene, så får politikerne  hjelpe til med å 
finne verktøy som vi kan bruke til å støtte opp 
om tariffavtalenes nivå. Bestemmelsene om all-
menngjøring er eksempel på et slikt verktøy.

- Du beskriver her «Den norske modellen». Mange 
sier at den står for fall. Er det mulig å gjenreise 
den eller trenger vi en Plan B?

- For det første: Jeg har ingen tro på en «Plan B». 
Det er ingen plan, men å sette grupper opp mot 
hverandre. Jeg vil heller ikke bruke ordet «gjen-
reise», men jeg mener det er fullt mulig å få ny 
kraft inn i den norske modellen. Den modellen 
bygger på at det er balanse mellom arbeid og ka-
pital, og for å få inn ny dynamikk må lønnstager-
ne i forskjellige bransjer se fordelene av dette og 
ikke bare se etter sine egne fordeler. Politikerne 
må også bli tydeligere på at markedet kan styres, 
på at vi kan bruke markedet og at markedet ikke 
skal bruke oss. 

Innovasjonskrafta finnes hos de som allerede er 
ansatt i en bedrift for eksempel, og oppstår ikke 
ved å privatisere eller å sette bort. Myndighetene 
må premiere og ikke straffe de bedriftene som 
har faste ansettelser og bemanningsbransjen 
må ikke ha særfordeler, men må behandles som 
andre bedrifter, på godt og vondt.

- Hvordan skal fagbevegelsen kunne skape den 
dynamikken?

- Vi må bli mer bevisste på at det vi har tatt for gitt 
ikke kan tas for gitt. Hvis ikke folk føler at det er 
en endring på gang får vi ikke til noe, men om de 
derimot føler at de er med på å forandre noe får vi 
det til. Det viste vi under den politiske streika 28. 
januar, hvor vi ikke bare fylte torgene i de store 
byene, men hvor det var tog og arrangementer 
over hele landet, og jeg har ennå til gode å høre 
en klage fra «tredje person». Nå må vi holde tema-
ene rundt endring av arbeidsmiljøloven varme og 
sørge for at det ikke stopper opp. 

Den første oppgaven er å få kommunene og fyl-
kene til å følge opp ved at de ikke tar i bruk de 
nye endringene, men for eksempel binder seg til 
å ansette fast. Det må bli en sak til valget i høst. 
Dessuten må vi sørge for at endringene blir rever-
sert av en ny regjering etter neste stortingsvalg.

- Hva med tariffoppgjørene? Kan vi bruke dem til 
å motvirke endringene i loven?

- Våre tariffavtaler hindrer utslagene av lovend-
ringene på disse områdene bortsett fra når det 
gjelder midlertidige ansettelser. Å legge inn ta-
riffbestemmelser mot midlertidige ansettelser er 
mulig, så hvis vi ser at dette blir en negativ trend 
og at medlemmene kommer til å oppleve mid-
lertidige ansettelser som et reelt problem må vi 
bruke tariffavtalene.

- Til slutt: Hva er dine ønsker for høstens lands-
møte?

- Arbeidslivet forandrer seg og nye grupper kom-
mer til, ikke minst fra utlandet. For mange av 
dem er kanskje det viktigste rett og slett å finne 
arbeid og betingelsene kommer i annen rekke.

Hva de kan få ut av en tariffavtale varierer også. 

Hva vi kan tilby dem som søker arbeid for at de 
skal organisere seg er et viktig spørsmål. Det hå-
per jeg vi kan diskutere både før og under lands-
møtet.

Politikerne må også bli tyde-
ligere på at markedet kan sty-
res, på at vi kan bruke marke-
det og at markedet ikke skal 
bruke oss. 
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Oslo kommune med plan 
mot arbeidslivskriminalitet

Tekst: Petter Vellesen

Det offentliges kvern maler langsomt, men den 
maler… I juni i fjor lanserte kommunen for første 
gang sin plan mot sosial dumping og arbeidslivs-
kriminalitet. Siden er det skjedd svært lite. 

Riktignok er et Vardeprosjekt godt i gang (se 
annen artikkel her i bladet), men det er først og 
fremst håndverks- og industriforeningens fortje-
neste. 

Men kommunen har ikke sovna fra sine forplik-
telser. På EBA Oslos årsmøte 12. mars ble lista 
gjenopplivet.

Mer effektive kontraktsbestemmelser

1. Maks to underleverandører. Kravet vil gjøre det enklere å føre 
kontroll og ha kommunikasjon med de enkelte leddene i kjeden.

2. Bruk av underleverandører krever skriftlig forhåndsgodkjenning 
av oppdragsgiver.

3. Leverandøren skal på eget initiativ oversende liste over de 
personer som skal arbeide med å oppfylle kontrakten, både før 
oppstart av arbeid og ved endringer i mannskapsstokken. 

4. Oppdragsgiver gis en utvidet adgang til å føre kontroll med at 
kravet til lønns-og arbeidsvilkår overholdes.

5. Mer effektive sanksjonsmuligheter ved mislighold av bestem-
melser om lønns-og arbeidsforhold. 

Etablering av et lovlighetsteam

6. Samarbeid med andre offentlige organer for å bekjempe arbeids-
livskriminalitet. Deltakere er Skatt Øst og Arbeidstilsynet, samt 
fra Oslo kommune: Byrådsavdeling for finans, Utviklings-og 
kompetanseetaten, Kemneren og eiendomsforetakene (Boligbygg, 
Undervisningsbygg og Omsorgsbygg). 

Bruk av lærlinger i Oslo kommunes kontrakter

7. Skjerpede krav til bruk av lærlinger: 

• Kommunen har brukt sin innkjøpsmakt til å kontraktsfeste at 
norske leverandører i bransjer med behov for læreplasser, skal be-
nytte lærlinger når de utfører oppdrag for kommunen. Veiledende 
krav til antall lærlinger er 10 % av fagarbeiderne på oppdraget.

• Lærlingklausulen som kommunen tidligere benyttet, stilte kun 
krav til norske leverandører. De nye skjerpede kravene gjelder 
også for utenlandske leverandører. Utenlandske leverandører kan 

for å oppfyllekravet benytte personer hvis arbeid inngår som ledd i 
aktuell fagutdanning i annet EU/EØS-land.

• I tillegg gjelder de skjerpede kravene ved bruk av underleve-
randører. Hovedleverandør må påse at oppfyllelsen av oppdraget, 
totalt sett, skjer med det påkrevde antall lærlinger.

• Hovedformålet med bruk av lærlinger i kommunens kontrakter, 
er å sikre unge læreplass som nødvendig ledd i yrkesutdanning, 
og sikre rekruttering og tilstrekkelig faglig standard i bransjene.

• Bruk av lærlinger kan også bidra til å motvirke arbeidslivskrimi-
nalitet og sosial dumping. Leverandører som benytter lærlinger 
må ha tilgjengelige fagarbeidere og ha en grad av ordnede forhold 
for å følge opp lærlingene i virksomheten. 

• Kommunen jobber for tiden med å utarbeide særlige kontrakts-
bestemmelser som skal legge til rette for effektive sanksjoner ved 
leverandørenes unnlatelse av å oppfylle kontraktskravene

Krav om spesifisert fakturagrunnlag

8. Krav om spesifisert fakturagrunnlag på utsatte kontrakter. 
Dette inkluderer spesifisering av eventuelle underleverandørers 
ytelser ved bygg-og anleggsanskaffelser, for i større grad å kunne 
følge opp og avdekke misligheter knyttet til bruk av underleveran-
dører og useriøse aktører.

Tiltak som innføres i 2015

9. Etablering av samkjøpsavtale på konsulenttjenester for bi-
stand til oppfølging av lønns-og arbeidsvilkår i tjeneste-og bygg/
anleggskontrakter(kommer i 2015)

10. Ny rammeavtale på elektroniske mannskapslister (kommer i 
2015).

Fra spøk til alvor: Oslo kommune er en av landets 
største byggherrer. De skal investere 11 milliar-
der bare i skolebygg de neste fire årene og årlig 
kjøper de tjenester for 17 milliarder. 

Et krafttak på innkjøpssida i retning av innkjøp 
som stimulerer til seriøsitet, kvalitet og fagopplæ-
ring vil altså merkes godt i markedet, og trengs 
i aller høyeste grad. Tiltakspakka inneholder en 
rekke ting som vi er helt enige i, som krav om to 
maks to ledd i leverandørkjeden, effektive sank-
sjonsmuligheter, opprettelsen av et lovlighets-
team og fremfor alt en skjerpa lærlingeklausul. 

Vi ønsker selvsagt denne planen velkommen av 
hele vårt hjerte, og håper kommunen har gjen-
nomføringskraft til å sette den ut i livet.

Oslopakken for et seriøst og ansvarlig arbeidsliv
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I følge nye tall fra Brønnøysundregistre-
ne ble det registrert 25 885 nye aksjesel-
skap i 2014, mens det tilsvarende tallet 
for 2013 var 26 295. Antall slettede AS i 
foretaksregisteret  i 2014 var 11 897, mot 
11 158 året før. Tendensen med stadig 
færre norskregistrerte utenlandske fore-
tak (NUF) fortsetter. Antallet nyregistrer-
te NUF synker og antall slettede stiger.
Antallet nye enkeltpersonsforetak regis-
trert i Enhetsregisteret i 2014 var 34 658. 
Av disse var 4 990 også registrert i Fore-
taksregisteret.

Velger bort revisjon
Blant de nye aksjeselskapene som ble 
 registrert i løpet av året som gikk valgte 
om lag 74 prosent ikke å ha revisjon av 
årsregnskapene sine, mot vel 70 prosent 
i 2013 og 66 prosent i 2012. 

Ved utgangen av året hadde i alt 112 
325 aksjeselskap valgt bort revisjon. Det 
innebærer at 42 prosent av det totale an-
tallet aksjeselskap har valgt å ikke revi-
dere årsregnskapene sine. 

Stadig flere sender inn sine meldinger 
elektronisk til Foretaksregisteret. I 2014 
ble 82 prosent av meldingene innsendt 
elektronisk.

Odd Magnar Solbakken

Fortsatt stor vekst i 
nye aksjeselskap - 
færre NUF

I de siste par årene er det avdekket flere 
kriminelle nettverk i hovedstadens byg-
gebransje, og spesielt i malerbransjen, 
bestående av flere hundre firmaer. 

I en rettssak i Oslo tingrett som gikk i 
høst ble en 31-åring fra Kosovo dømt til 
fem og et halvt års fengsel, samt fradømt 
retten til å drive næringsvirksomhet på 
ubestemt tid. Han ble dømt for grovt 
heleri, momsbedrageri, brudd på utlen-
dingsloven, grovt brudd på regnskapslo-
ven. Han ble også idømt inndragning på 
8,4 millioner kroner og saksomkostnin-
ger på 50 000 kroner. 

Firmaet han drev, Aktiv Maler Service, 
ble frifunnet. Dette firmaet hadde blant 
annet store jobber for Forsvarsdeparte-
mentet og Skattedirektoratet, samt kul-
turhuset Kilden i Kristiansand.

Dommen er anket 

(kilde: aftenposten.no, 14.01.2015).

Odd Magnar Solbakken

Dømt til fem og et 
halvt års fengsel

Langt farligere å være 
utenlandsk på jobb i Norge

Tekst: Odd Magnar Solbakken

I 2014 er det registrert 43 arbeidsskadedødsfall i 
landbasert arbeidsliv i Norge. 13 av de som om-
kom, eller litt over 30 prosent, var utenlandske 
arbeidstaker og andelen utenlandske arbeidsta-
kere som dør på jobb har aldri vært høyere. Dette 
er tall som gir grunn til bekymring, sier direktør 
Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet

Tallene for hele 2013 var 48 arbeidsskadedødsfall 
og da var det fire utenlandske arbeidstakere som 
døde, eller rundt 8 prosent.

Utenlandske arbeidstakere 
utsettes for større risiko
Arbeidstilsynet gjennomførte i fjor en undersø-
kelse som viser at utenlandske arbeidstakere 
utsettes for større risiko på arbeidsplassen enn 
sine norske kolleger. Undesøkelsen viser også at 
utenlandske arbeidstakere mangler opplæring. 
De mangler nødvendig verneutstyr, og språk og 
kommunikasjonsproblemer utgjør en reell risiko.

Risikofylte jobber, språkproblemer, dårlig opplæ-
ring og mangel på verneutstyr er en farlig kombi-

nasjon. Konsekvensene  er at disse arbeidstaker-
ne verken klarer å ivareta sin egen eller andres 
sikkerhet. Direktør Ingris Finboe Svendsen un-
derstreker at dette er noe de som ansetter eller 
leier inn utenlandske arbeidstakere må ta inn 
over seg.

De utenlandske omkomne hadde arbeidsgivere 
som tilhørte næringene jordbruk, skogbruk og 
fiske (4 arbeidsskadedødsfall), bygg og anlegg 
(4 arbeidsskadedødsfall), transport og lagring (2 
arbeidsskadedødsfall) og forretningsmessig/an-
nen tjenesteyting (3 arbeidsskadedødsfall)

Ser vi på alle arbeidsskadedødsfall så er de fire 
næringene med flest arbeidsskadedødsfall i 2014 
bygg og anlegg (11), jordbruk, skogbruk og fiske 
(8), transport og lagring (8) og industri (5)

Regionene med flest arbeidsskadedødsfall var 
Indre Østland (12), Vestlandet (10), Østfold og 
Akershus (7) og Midt-Norge (7) 

Kilde: Arbeidstilsynet.no

Tekst: Odd Magnar Solbakken

De fleste firmaer har en hjemmeside hvor de pre-
senterer seg sjøl og hva de kan tilby av varer og 
tjenester. I en god del tilfeller så kan nok denne 
presentasjonen være i overkant av hva som  er 
i nærheten av sannheten. Men beskjedenhet er 
jo ingen dyd. Av og til kan man kanskje ta seg 
i å lure på om det ikke hadde vært vel så lurt å 
droppe denne hjemmesida. 

Et firma vi har blitt litt kjent med i den seinere tid 
har også ei hjemmeside, og presenterer seg sjøl 
på følgende måte under menypunktet «om oss»: 
«Vi har lang erfaring med å bygge et bredt om-
fang av tjenester, fleksibilitet og overholdelse av 
vilkårene og spesielt kvaliteten på konstruksjo-
nen. Avhengig av kundenes behov O&D Gruppen 
utfører både småskala verk, samt stor skala, kom-
plekse og innovative prosjekter, med fokus på ge-
nerell entreprenørvirksomhet og prosjektstyring.

Vi fokuserer oss på å bygge komplette løsninger.
Vi bestemmer oss basert på virksomhets tenk-
ning, bevissthet og etiske holdninger. Vi tilbyr en 
holdbar og miljøvennlige løsninger. Vi vil sørge 
for aksjonærer, kunder, partnere og ansatte, og vi 
holder det vi lover realistisk. Gode samarbeids-
løsninger blir født, har en gjensidig respekt for 
sine løfter.

Vi setter pris på kvalitet og profesjonalitet. Vi sta-
dig utvikler sine faglige kunnskaper og ferdighe-
ter, og styrer prosesser og er resultatorientert. Vi 
aksepterer de utfordringene som krever innsats. 

Vi er en åpen, nyskapende og har kreative løsnin-
ger for både å utvikle og trene. Vi er villige til å 
utføre våre tanker». 

Så etter en slik presentasjon så kan det vel hende 
at kundene strømmer på. Og det er sikkert billig.
Verden er i stadig forandring og dette holdt på å 
gå oss hus forbi. O&D Gruppen har skiftet navn 
til Eco Gruppen as og samtidig har formålet blitt 
endret fra å være et byggefirma til å være et firma 
med formål å levere renholdstjenester til virk-
somheter og privatpersoner. Og da har den gam-
le hjemmesiden gått ut på dato og det som står i 
begynnelsen av artikkelen gjelder da ikke lenger. 

Men vi har valgt å la innholdet stå, for på mange 
måter kan man se på det som noe nyskapende i 
det norske språket, eller som en fengende rap-låt. 
På den nye hjemmesiden står det at bedriften er 
en offentlig godkjent renholdsbedrift. 

Vel, i skrivende stund er i alle fall søknaden under 
behandling. Men byggebransjen er ikke forlatt 
til fordel for moppen. Ness Element as ble stiftet 
22.01 i år og registrert i Brønnøysund 03.02 og 
skal foreta nybygging, rehabilitering og oppus-
sing av forretningsbygg og boligbygg, import og 
salg av elementhus, graving og maskinservice, 
levering av elektrotjenester og VVS tjenester 
fra underleverandører og utleie av arbeidskraft 
innen byggevirksomhet. 

Firmaet er imidlertid så nytt at det i skrivende 
stund foreløpig verken er momsregistrert eller re-
gistrert med ansatte i de offentlige registrene vi 
har tilgang til, selv om hjemmesiden sier at de er 
15 flinke ansatte, hvor 3 er administrasjon.

Vi er villige til å utføre våre tanker
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Tekst: Jonas Bals
Foto: Bernt Sønvisen

Da du ble partileder for Arbeiderpartiet løftet du 
frem LOs slagord fra 1946, «Vi skal bygge landet». 
Du har særlig vært opptatt av å løfte frem fagarbei-
deren, og fagarbeiderens betydning for at vi skal 
kunne bygge landet i møte med befolkningsvekst, 
teknologiske endringer og klimautfordringer. 

Du har derfor uttrykt sterk bekymring for frafal-
let fra yrkesfaglige utdanningsløp: «Hadde vi sett 
en liknende utvikling innen medisin som vi har 
sett innenfor byggfag hadde vi for lengst ropt na-
sjonal alarm,» har du sagt. Selv om frafallet fra 
yrkesfagene nå ser ut til å stagnere, har frafallet 
stagnert på et svært lavt nivå – og i Oslo fortsetter 
fallet. I hovedstaden har Vg1 bygg- og anleggs-
teknikk en samlet tilbakegang på 34 søkere, fra 
133 i fjor til 99 i år. Hva kan gjøres fra politisk hold 
for å snu denne utviklingen?

Dette er et stort samfunnsproblem, og en viktig 
politisk oppgave å løse. Årsakene er mange og 
sammensatte. Dels handler det om at vi over tid 
har investert for lite i yrkes- og fagutdanningene; 
dels handler det om brede, kulturelle prosesser 
der praktisk arbeid er satt i skyggen av de len-
gre utdanningsforløpene, og hvor vi er blitt teori-
tunge og praksissvake i måten vi omtaler kunn-
skap og kompetanse på; og dels handler det om 
utviklingen i arbeidsmarkedet de siste årene, der 

sosial dumping og arbeidslivskriminalitet har 
fortrengt gode opplæringsbedrifter, og bidratt til 
at ungdommen skygger unna.

Det siste har vi sett særlig tydelig i Oslo, der vi i 
lang tid har hatt et politisk flertall som ikke har 
tatt dette tilstrekkelig på alvor. Skal vi klare å snu 
utviklingen, må vi rydde opp på arbeidsmarke-
det. Vi kan snakke yrkesfaglige utdanninger opp 
og frem så mye vi vil, men så lenge ungdommen 
og foreldrene deres leser om en bransje preget av 
useriøsitet, bemanningsselskaper og regelrett 
kriminalitet, sender vi som samfunn et veldig ty-
delig signal om at dette er arbeid og kunnskap 
vi ikke anerkjenner eller respekterer. Vi må sørge 
for at det er bedriftene som har lærlingplasser, og 
som satser på fagkompetanse og egne ansatte, 
som vinner frem.

Hvordan mener du dette skal gjøres?

Bygg og anlegg omsetter for omtrent 400 milliar-
der kroner i året. Halvparten av dette er på pro-
sjekter i regi av det offentlige, fra kommunen og 
til staten. Entreprenørbedriftene har ikke råd til 
å velge bort dette markedet. Vi må sørge for at 
det bare er mulig å komme inn på dette markedet 
dersom man er seriøs, tar samfunnsansvar og 
leverer på kvalitet. Jaget etter de tilsynelatende 
billigste løsningene, i form av korttids innleid ar-
beidskraft og lave lønninger, må opphøre. 

I Arbeiderpartiet jobber vi både sentralt og lokalt 
med å utforme krav det offentlige kan stille ved 

anbudskonkurranser, etter modell fra blant an-
net Skien og Trondheim. Vi må som kunde sørge 
for at konkurransen handler om kompetanse, 
kvalitet og produktivitet, ikke lavlønnskonkur-
ranse og omgåelse av lover og tariffavtaler. Slik 
kan vi fremme det seriøse og organiserte arbeids-
livet, og heve listen så høyt for de useriøse aktø-
rene at de ikke slipper til.

I Oslo har det i årevis eksistert en lærlingklausul 
som skulle ivareta slike hensyn, utan at det har 
hatt noen synlig effekt. Da Oslo Bygningsarbei-
derforening tok en opptelling på Undervisnings-
byggs 12 byggeprosjekter for en stund siden, fant 
de bare seks – 6 – lærlinger. På flere av plassene 
fantes det ikke en eneste lærling. Hvorfor skal 
man tro det blir bedre denne gangen?

Om vi får et annet politisk flertall i Oslo til høs-
ten er jeg også overbevist om at vi vil se en helt 
annen evne og vilje til å følge opp slike vedtak 
i praksis. Oslo Arbeiderparti vil stille krav ikke 
bare til lærlinger på prosjektene, men også økt 
bruk av egne ansatte og til fagkompetanse. Og 
viktigst: Raymond Johansen vil som byrådsleder 
sørge for at dette blir til praktisk politikk. Oslo 
er helt avhengige av politikere med gjennomfø-
ringskraft for å få snudd denne utviklingen, som 
har gått så langt at det er umulig å kontrollere 
seg ut av. I stedet må vi finne strukturerende til-
tak som gjør det vanskeligere å være banditt, og 
enklere å være seriøs. 

Jeg tror dette kan bli et viktig valgkampspørsmål 

Vi skal bygge landet!
Tilbakegangen for yrkesfag er et stort samfunnsproblem og en viktig politisk oppgave å løse, sier Jonas Gahr Støre
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i mange av kommunevalgkampene vi skal inn i, 
i alle fall dersom fagbevegelsen selv bidrar til å 
sette det på dagsorden.

Når vi snakker om frafallet frå yrkesfag henger 
det ikke bare sammen med utviklingen i arbeids-
livet. Hva mener du må gjøres i skolen?

Hver gang man diskuterer yrkesfag begynner 
diskusjonen med hva vi kan gjøre for å hindre fra-
fall. Jeg tror det er feil sted å begynne. I stedet 
må vi begynne med å spørre oss selv: Hvordan 
kan vi lage yrkesfaglige utdanninger av en så 
høy kvalitet at flere unge – og da ikke bare de så-
kalt «teorisvake» elevene – søker seg til dem? Jeg 
har besøkt mange lærebedrifter og videregående 
skoler det siste året. Jeg erfarer at dette varierer 
veldig avhengig av hvilken del av landet du er i. 
Noen steder er ikke kvaliteten på utdanningene 
god nok. Noen steder forsterkes dette av at noen 
rådgivere ser ut til å betrakte fagutdanningene 
som en oppsamlingsplass for «svake» elever. 

Jeg er etterhvert blitt overbevist om at vi må be-
gynne allerede på de lavere skoletrinnene, og legge 
til rette for at også praksissterke elever får utfordrin-
ger å bryne seg på. Grunnskolen må bli mer prak-
sisorientert, slik at det ikke oppleves som et radikalt 
valg å ta yrkesfag etter 10 år på skolebenken. Slik 
det er i dag har vi i praksis 10 år med studieforbe-
redende. Det handler ikke nødvendigvis om å gjen-
innføre sløyd overalt, men å få arbeidslivet inn i 
skolen og omvendt. For noen uker siden var jeg selv 
i Tyskland, og besøkte Siemens’ store fabrikk midt 

i Berlin, med mer enn 10 000 ansatte. I Tyskland får 
13-åringer komme ut i faktisk arbeid i tre-fire uker, 
ikke for å rydde på lageret og feie, men for å få prøve 
seg frem og jobbe i produksjonen. Det er noe annet 
enn arbeidsuka vi har i norsk skole!

Hva har Arbeiderpartiet helt konkret tenkt til å 
gjøre med dette?

I januar var jeg selv med å levere inn 33 forslag på 
Stortinget for et yrkesfagløft. Det handler blant 
annet om noe så enkelt som en opptrappingsplan 
for å sikre godt teknisk utstyr på skolene. Vi øn-
sker også å bygge bro mellom de to læringsarena-
ene, skole og næringsliv, på videregående nivå. 
For eksempel ved at fellesfaglærere kommer seg 
mer ut i bedriftene sammen med elevene, og ved 
å sørge for et kompetanseløft for yrkesfagslæ-
rerne. Lærerne må være oppdatert med utviklin-
gen på sitt fagfelt, noe som er enklere dersom de 
kjenner fagene de underviser i godt. Derfor har 
vi også foreslått en rekrutteringsplan med sti-
pendordninger for å få flere fagarbeidere til å bli 
lærere. Vi ønsker også å utrede nye modeller for 
yrkesfaglærerutdanningen, slik at vi sikrer både 
kvalitet og tilstrekkelig rekruttering.

I tillegg mener jeg vi bør innføre flere vekslings-
modeller, og gjøre de yrkesfaglige utdannings-
programmene mer praksisnære. Det bør også bli 
enklere å hoppe fra studiespesialisering til yrkes-
fag. gjøre yrkesfagene mer tilgjengelige, også for 
de som foretok andre valg da de var 16 år. Jeg hø-
rer flere ungdommer fortelle at de opplevde døra 

til for eksempel bygg- og anleggsfag som låst og 
lukket, etter råd fra omgivelsene og rådgivnings-
tjenesten. Så skjønner de kanskje på et senere 
tidspunkt at de ville trivdes bedre som tømrere 
eller kokker enn på universitetet, men da er det 
på en måte for sent. 

Ett annet forslag er en forsøksordning for bygge-
næringen, der vi foreslår at alle bedriftene i bran-
sjen betaler inn til et fond. Med en slik modell vil 
bedriftene som tar inn lærlinger få utbetalt pen-
ger fra fondet, i tillegg til det statlige tilskuddet 
de allerede får for å ta imot lærlinger. Slik det er 
i dag er det anslagsvis bare 10 prosent av bedrif-
tene i byggenæringen som er aktive lærebedrif-
ter. Et fond vil fordele kostnaden det er å ta dette 
samfunnsansvaret mer rettferdig, og forhåpent-
ligvis motivere flere bedrifter til å ta inn lærlinger. 
Vi foreslår også økonomiske tilskudd til bedrifter 
som tilbyr kortere praksisperioder tidlig i opplæ-
ringsløpet.

Parallellt med dette oppryddingsarbeidet må vi 
også bli flinkere til å synliggjøre hvilke mulighe-
ter og gleder som ligger i disse utdanningsløpe-
ne. Såfremt vi lykkes bedre i kampen mot sosial 
dumping kan ungdom som velger en fagutdan-
ning se frem mot gode lønninger, variert arbeid, 
og store muligheter for livslang læring både i og 
utenfor faget. Selv er jeg også opptatt av å fortelle 
ungdommen at vi trenger dem: Vi skal bygge lan-
det i årene som kommer, da trenger vi ungdom 
som faktisk kan gjøre det!

Tilbakegangen for yrkesfag er et stort samfunnsproblem og en viktig politisk oppgave å løse, sier Jonas Gahr Støre Jonas Gahr Støre lover at om vi får et nytt politisk flertall i Oslo vil Arbeiderpartiet stille krav til bruk av egne 
ansatte og fagkompetanse.

Om vi får et annet politisk 
flertall i Oslo til høsten er 
jeg også overbevist om at 
vi vil se en helt annen evne 
og vilje til å følge opp slike 
vedtak i praksis.
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Full seier for rørleggere i 
Nordisk Håndverk 

Tekst: Boye Ullmann

I løpet av høsten 2013 var det 18 rørleggere og 1 
tømrer (medlem i Tømrer og Byggfag) vi kjørte 
likebehandling for. Det var en omfattende og res-
surskrevende saksbehandling. Først i april 2014 
ble stevning sendt. LO satte to advokater på 
saken, Katrine Rygh Monsen og Edvard Bakke. 
Nordisk Håndverk tolket likebehandling ved å 
legge inn fri bolig, feriepenger, dietter m.m inn 
i faglært minstelønn. I tillegg forandret Nordisk 
Håndverk praksis fra permitteringer til å endre 
kontrakter etter NHO-mal «Fast ansettelse uten 
garantilønn» og «Ikke betaling mellom oppdrag». 

I 2012 hadde også Rørleggernes Fagforening en 
rekke lønnskravsaker overfor Nordisk Håndverk 
der det ble enighet. En dansk rørlegger hadde en 
ulovlig prosjektansettelse og Nordisk Håndverk 
betalte han for en måneds oppsigelsestid. Dette 
var prinsipielt viktig.

I løpet av sommeren 2014 inngikk 7 tyske og 1 
dansk rørlegger forlik. De gikk opp mellom 30 
og 40 kr i timelønn og aller viktigst; de fikk faste 
kontrakter og «For tiden mellom oppdrag betales 
ikke lønn» ble strøket fra deres arbeidskontrak-
ter. De fikk også erstatning i henhold til lov om 
likebehandling. I løpet av 2014 fikk vi tariffavtale 
med Nordisk Håndverk. Da fikk våre medlemmer 
faktisk betalt for helligdager i jula 2014 etter vårt 
initiativ.

Saken skulle opp i Tingretten i mars etter lang 
behandlingstid. To danske, en rumensk og en 
tysk rørlegger fikk et godt oppgjør. Den rumen-
ske rørleggeren var permittert. Da permitte-
ringsperioden var over, trodde han at han skulle 
få dagpenger. I stedet måtte Nordisk Håndverk 
påta seg lønnsplikt som er etter loven. Beman-
ningsforetak «tror» de ikke har lønnsplikt etter 
permitteringsperioder.

Rettsaken skulle starte medio mars. To uker før 
rettssaken skulle opp, fikk de siste 7 danske og 

Nordisk Håndverk er et danskeid bemanningsforetak som leier ut rørleggere fra Danmark, Tysk-
land og Romania. I mai 2013 startet Rørleggernes Fagforening likebehandlingsaker og betaling 
for ventetid mellom oppdrag for våre medlemmer. 

tyske rørleggere fullt ut kompensert for likebe-
handling som innebærer lønn, helligdagsgodt-
gjøring, overtid og aller viktigst; betaling mellom 
oppdrag. I alt har Nordisk Håndverk gjort opp for 
seg og betalt ca kr. 1,3 millioner til våre medlem-
mer. 

Saken var enkel siden flere rørleggere som hadde 
hatt faglært minstelønn i bemanningsforetaket, 
fikk rørleggerlønn som i innleiefirmaet fra første 
dag dvs kr. 236,-. Sakene var såpass prinsipielle 
og gode både mht til lønn mellom oppdrag og li-
kebehandling på lønn og f.eks reisegodtgjøring 
at Nordisk Håndverk, som er medlem av NHO, 
måtte innfri våre krav. Dette må både Rørlegger-
nes Fagforening og hele Fellesforbundet bruke 
for det det er verdt. Seieren hadde vi ikke klart 
uten god støtte fra Fellesforbundets Distriktskon-
tor og LO advokatene.

Fra Myrens Verksted til Seilduksfabrikken  
I samarbeid med Arbeidermuseet inviterer vi til en byvandring for 
Fellesforbundets medlemmer mandag 20. april kl 18.00, 
oppmøte på Bentsebrua, vestre del.

Vi vil ta en vandretur langs Akerselva i det som er den norske industrialismens 
vugge. Vår veiviser gjennom historien blir Gro Røde fra Arbeidermuseet. 

Vandringen er for alle Fellesforbundets medlemmer med 
venner og den er gratis. Det er heller ikke nødvendig med påmelding, 
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Arbeidsmiljøloven blir endra

Tekst: Petter Vellesen
Foto: Bjørn Andreas Christensen, Iselin Paulsen

Disse endringene var helt klart i tråd med partie-
nes programmer, men de var på ingen måte i tråd 
med folkeviljen. 28. januar demonstrerte en sam-
la fagbevegelse mot loven, og foran Stortinget var 
det samla 15000 mennesker. Det var tilsvarende 
oppmøte i alle de store byene, og også på mange 
mindre steder. Til sammen var det over 200 ar-
rangementer som viste motstand mot loven.

Endringene i loven har heller ikke støtte i ek-
spertmiljøene. De fleste faginstansene, fra Ar-
beidstilsynet til Statens Arbeidsmiljøinstitutt,  
advarer mot endringene og sier at de på sikt vil 
føre til dårligere arbeidsmiljø, og det samme gjør 
selvsagt alle fagforbund. Regjeringen har elegant 
valgt å se bort fra alle innvendingene som kom 
fram i høringsrunden.

Den viktigste endringen består i at det nå er fritt 
fram for midlertidige ansettelser uten at det må 
være noe særskilt behov tilstede. Det er riktignok 
innført noen begrensninger, som at perioden skal 
være på 12 måneder og at bare 15 prosent av ar-
beidsstokken kan være midlertidige, men det vil 
ikke være noen kontroll med dette. 

Videre vil det bli innført utvidet adgang til å avtale 
overtid og gjennomsnittsberegning av arbeidsti-
da. Det verste med dette er ikke først og fremst 
utvidelsen i seg selv, men at forhandlingsnivået 
blir flytta nedover, slik at det blir den svakeste 
som skal avtale disse ordningene.

Høyre og Fremskrittspartiet har nå vist fram sin 
arbeidslivspolitikk, og arbeidsgiverne har store 
forventninger til dette. Vi kan nå se fram mot en 
større grad av løsarbeidersamfunn hvor midler-
tidige ansettelser blir hovedregelen, ikke faste, 
og hvor arbeidsgiveren vil få lettere adgang til å 
pålegge overtid. Heldigvis vil dette regimet bare 
vare i to år. Opposisjonen har lovt å reversere 
endringene etter stortingsvalget i 2017.

Når du leser dette har Stortin-
get vedtatt å endre arbeidsmil-
jøloven. Det fikk regjeringspar-
tiene til ved hjelp av Venstre og 
Kristelig Folkeparti.
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Lausarbeid før og nå!                                                                                

Arbeidsfolk på Nitriden 1915

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 som skjedde ved de to storbedriftene som fra 
1912 lå til grunn for det nye industristedet Eyde-
havn ved Arendal, gir ett nærbilde. Ved den ene 
bedriften, Det norske Nitridaktieselskap, søster-
bedrift til Nitriden i Tyssedal, eksisterte det en 
sterkere tradisjon for solidarisk samhold blant 
arbeiderne enn ved nabobedriften Arendal Smel-
teverk. Forskjellen hadde vist seg da foreningene 
ved begge bedriftene i 1918 var blitt enige om å 
følge parolen fra arbeiderrådsbevegelsen om å 
”ta” åttetimersdagen ved sjøltekt fra og med 2. 
mai. På Nitriden lot arbeiderne handling følge 
ord, på Smelteverket klarte bedriftsledelsen dels 
å skremme, dels å lokke arbeiderne til ikke å gå 
til aksjon. 

Høsten 1920 slo den internasjonale etterkrigs-
depresjonen inn i den tunge eksportindustrien 
som var bygd opp i Norge fra 1905. Også de to 
Eydehavn-bedriftene blei ramma av sviktende 
avsetningsmarkeder og gikk til gjentatte drifts-
innskrenkninger. Ved Nitriden svarte arbeiderne 
som regel med å kreve at framfor oppsigelser, 
skulle arbeidet deles på alle. På denne måten 
opprettholdt de det daglige arbeiderkollektivet 
og medlemstallet i fagforeninga.

I fagforeninga ved Arendal Smelteverk tenkte de 
dominerende, ofte faglærte mekanikere og andre 
dagtidsansatte, som til forskjell fra de ufaglærte 
skiftarbeiderne alltid kunne stille på forenings-
møter om kveldene, på andre måter. Ved drifts-
innskrenkninger gikk de gang på gang med på 
oppsigelser av deler av arbeidsstokken. 

Følgelig danna det seg et stort sjikt av lausarbei-
dere som var henvist til å møte opp utafor be-
driftsporten hver morran for kanskje få et laste- 
eller losseoppdrag på kaia eller noen timers anna 
forefallende arbeid. Hvis det ikke var noe å gjøre, 
måtte de bare gå hjem igjen like blakke som de 
kom, eller rusle opp i heia for å spelle poker med 
småmynter som sirkulerte i miljøet. 

Slik blei smelterverksarbeiderne splitta i et ”aris-
tokrati” av fast ansatte fortsatte foreningmedlem-
mer, og en gjeng med uorganiserte lausarbeidere 
som ikke hadde noen rettigheter, og som lett 
kunne bli til streikebrytere under konflikter (se 
den samme bakgrunnen for enkeltmannskon-
traktørene og streikebryteriet som førte til Men-
stad-konflikten i 1931, i forrige utgave av denne 
spalta).

I nyere tid var det var for å hindre utvikling av 
slike forhold at Heismontørenes Fagforening un-
der Gro Harlem Brundtlands liberalistiske heste-
kur 1986 – 1993, med en topp på 180 000 offisielt 
arbeidsledige våren 1993, ikke bare sørga for å 
begrense den tiltakende overtida som fulgte med 
krisa. Foreninga reiste krav om og førte ulovlig 
streik for rullerende permitteringer framfor å 
godta bedriftenes forsøk på å gå til mer langva-
rige permitteringer av en del av arbeiderne. 

Sommeren 1994 gikk heismontørene videre til, 
sammen med elektromontørene, å gjennomføre 
en fire timers demonstrasjonsstreik, for retten 
til ved hjelp av rullerende permitteringer å dele 
arbeidet. De lot seg ikke tvinge i kne av egen le-
delse i Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund, 
som trua dem med ei rekke disiplinærtiltak. De 
fortsatte i stedet å trosse forbundsledelsen ved å 
gå til en 14 dagers tariffstreik som resulterte i føl-
gende nye bestemmelse i heisoverenskomsten: 
”Ved manglende beskjeftigelse i den enkelte be-
drift er partene enige om at rullerende permitte-
ringer skal benyttes dersom det er praktisk mulig 
og ikke vesentlig dyrere enn andre permitterin-
ger.” På denne måten la Heismontørenes fagfore-
ning viktige hindre i veien for arbeidsgivernes 
mulighet til å utnytte krisesituasjoner til å splitte 
og herske over arbeiderne. 

Fra 1992 til 1994 gikk både klubben ved Tollpost 
Globe og arbeiderne ved SAS-hotellet i Oslo til 
ulovlige streiker mot økende bruk av deltids- og 
korttidsansettelser, tilfeldig dagsing og, ved SAS-
hotellet, framstøt for å erstatte fast ansatte stu-
epiker med arbeid på tilsigelse. Aksjonene førte 
til at Transportarbeiderforbundet ved tariffopp-
gjøret i 1994 fikk inn bestemmelser om verdige 

ansettelsesvilkår i tariffavtalen. Den liberalise-
ringa av arbeidsmiljøloven som Ap-regjeringa 
med støtte fra LO-ledelsen hadde gått inn for, blei 
ikke noe av. I stedet blei loven stramma til.
   
Liberaliseringa blei først satt ut i livet av Bonde-
vik-regjeringa i 2004, men reversert igjen av den 
rød-grønne regjeringa fra 2005. Men i mellomtida 
hadde stortingsflertallet av de borgerlige og Ap 
i 1999 oppheva lovforbuda mot privat arbeidsfor-
midling og mot ut- og innleie av arbeidskraft, og 
på denne måten lagt grunnlaget for den enorme 
veksten i private bemanningsbyråer som for al-
vor starta med østutvidelsen av EU i 2004, og 
som i praksis betydde en veldig økning i midler-
tidige ansettelser av arbeidere som er ulønna i 
periodene mellom oppdrag.  
  
I Frankrike viser offisiell statistikk i følge fagorga-
nisasjonen CGT at i fjerde kvartal 2013 og første 
kvartal 2014 var nærmere 85 prosent av alle ny-
ansettelser midlertidige. I Norge er alt i dag 25 -26 
prosent av alle nyansettelser av folk under 25 år 
midlertidige. Det er slike forhold, som gir arbeids-
giverne bukta og begge endene overfor arbeider-
ne og underminerer fagorganisering, arbeidsmi-
nister Eriksson og hele den blåblå regjeringa vil 
legge til rette for med sine forslag om liberalise-
ring av arbeidsmiljøloven. Det er ikke egna til å la 
seg sjokkere. Det har i alle år vært FrPs program 
å svekke fagbevegelsen og erstatte landsomfat-
tende tariffavtaler med bedriftsvise og individu-
elle avtaler, og fra årtusenskiftet har partiet fått 
uttalt støtte til dette fra Høyre, Venstre, NHO og 
andre arbeidsgiverorganisasjoner. 

I stedet for å bli fornærma over ikke lenger å bli 
konsultert, må fagbevegelsen gjøre seg klar til 
kamp, både straks Stortinget skal ta stilling til 
liberaliseringa og ved tariffoppgjøret i 2016. Men 
da trengs det helt andre virkemidler enn den lun-
kne solidariteten ledelsen i fagbevegelsen viste 
Norwegian-pilotene i deres nylige streik mot Kjos 
sine systematiske framstøt for å importere asia-
tiske lønns- og arbeidsvilkår til nordisk arbeids-
liv, ved hjelp av å opprette konkurrerende beman-
ningsbyråer i flybransjen.    

Dagens djupe depresjon i den kapitalistiske verdensøkonomien og det blåblå forslaget om å åpne 
døra på vid gap for midlertidige ansettelser gjør det aktuelt å repetere erfaringer med det laus-
arbeidet som utvikla seg under den permanente krisa mellom de to varme verdenskrigene på 
1900-tallet (1920 – 1939).
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Hellas etter valget 
– ikke en trussel, men en mulighet for Europa

Det politiske jordskredet i Hellas er en mulighet, 
ikke bare for det kriserammede landet, men også 
for en fundamental revurdering og revisjon av 
Eus økonomiske og sosiale politikk.

Vi vil nok en gan understreke den kritikken som 
fagforeningene allerede har gitt uttrykk for ved 
mange anledninger: De vilkårene som Hellas helt 
fra starten av har mottatt finansiell støtte under 
har ikke fortjent merkelappen «reform». De milli-
ardene av euros som har tilflytt Hellas har først 
og fremst blitt brukt til å stabilisere finanssekto-
ren. På samme tid har landet blitt drevet inn i en 
dyp resesjon ved hjelp av brutale kutt i det offent-
lige forbruk som samtidig har gjort Hellas til det 
mest gjeldsbelastede landet i hele EU. 

Konsekvensen er en sosial og humanitær krise 
uten sidestykke i Europa. En tredjedel av befolk-
ningen lever i fattigdom, velferdsstaten er ve-
sentlig svekket, minstelønna er kuttet med 22% 
og det kollektive forhandlingssystemet og an-
nen beskyttelse for de som fremdeles er i arbeid 
er demontert. På samme tid har skattene økt for 

Dette oppropet kom til etter initiativ fra den tyske fagbevegelsen 
og har samlet underskrifter fra alle de største tyske fagforbun-
dene, men også forbund fra andre europeiske land og internasjo-
nale sammenslutninger. (Oversatt av Petter Vellesen etter den 
engelse versjonen)

de med lavest inntekt. Arbeidsløsheten er nå på 
27%, mens ungdomsledigheten er på 50%. Man-
ge har ikke råd til å betale for mat, elektrisitet, 
oppvarming eller bolig. En stor del av befolknin-
gen har ikke lenger helseforsikring og får bare 
medisinsk hjelp i nødsfall. Valgresultatet er en 
knusende dom over denne feilslåtte politikken.

Alt dette hadde ingenting å gjøre med reformer 
retta inn mot å løse Hellas› virkelige problemer. 
Ingen av landets strukturelle problemer har blitt 
løst, men man har sannelig skapt nye. Dette har 
vært en politikk for nedskjæringer og ødeleg-
gelse, ikke oppbygging. Ekte struktur reformer 
verdt navnet ville ha ført til nye muligheter for 
økonomisk utvikling i stedet for å drive en høyt 
kvalifisert generasjon av ungdommer ut av lan-
det. Ekte strukturreformer ville ha omfattet seri-
øse forsøk på å håndtere skatteunndragelse. Ekte 
strukturreformer ville ha tatt seg av klientelisme 
og korrupsjon ved offentlige innkjøp. Den nye 
greske regjeringen står overfor utfordringen i å 
legge sin egen plan for oppbygging og utvikling, 
en plan som må bli en del av en «europeisk inves-

Tekst: Petter Vellesen

Fredag 20. mars bar bygningsarbeiderne ved 
Aarhus Universitetshospital en kiste ut av byg-
geplassen, inn i en likbil og kjørte den til hoved-
kontoret til det regionale helseforetaket i Midtjyl-
land. Kisten skulle symbolisere den siste danske 
betongarbeider.

Seremonien var en protest på at universitetssy-
kehuset bruker utenlandske bygningsarbeidere, 
som ikke overholder danske regler. «Problemet er 
at de som kommer fra Østeuropa får noe under 
halvparten av hva vi får i lønn. De kommer fra en 

teringsplan», slik fagforeningene lenge har krevd, 
og å skape forhold som kan få en slik plan til å 
bære frukter.

Det må komme i stand seriøse forhandlinger 
med den nye greske regjeringen, uten forsøk på 
utpressing, men med sikte på åpne opp økono-
miske og sosiale utsikter for landet som går forbi 
den feilslåtte nedskjæringspolitikken. Dette gjel-
der særlig de ødeleggende forpliktelsene som ble 
avtalt med den foregående regjeringen, som nå 
er kastet, og som var forutsetningen for interna-
sjonale lån. Europa må ikke insistere på å følge 
en politikk som går ut over den greske befolkning 
og som grekerne har forkastet med stemmesed-
delen. Det er ikke lenger en mulighet å fortsette 
som før!

At de som var ansvarlige for den foregående poli-
tikken i Hellas ble forkastet ved stemmeurnen er 
en demokratisk handling som må bli respektert 
på europeisk nivå. Den nye regjeringen må få en 
fair sjanse. Enhver som nå krever at landet rett og 
slett skal fortsette på den foregående såkalte «re-
formstien» nekter i virkeligheten det greske folk 
en demokratisk legitimisert mulighet til å foran-
dre politikken i sitt eget land. Og hvis de legger 
til at en slik forandring, i beste fall, bare er mulig 
hvis Hellas forlater den europeiske pengeunio-
nen, sier de samtidig at de europeiske institusjo-
nene ikke er i stand til å forholde seg til demokra-
tiske avgjørelser tatt i de enkelte medlemsland. 
Slike uttalelser vil bare fremme de gryende na-
sjonalistiske bevegelsene i hele Europa.

Det demokratiske underskuddet på europeisk 
nivå, som det ofte klages på, men som fortsatt er 
der, må ikke bli ytterligere befestet ved å kvele 
demokratiet i medlemsstatene. I stedet må demo-
kratiet i EU styrkes hvis det europeiske prosjekt 
skal få fornyet troverdighet, slik mange av oss 
understreket i oppropet «Foundig Europe Anew». 
Det europeiske prosjektet vil ikke bli fremmet 
ved diktater om nedskjæringer, men bare ved et 
demokratisk initiativ nedenfra til støtte for økono-
misk fornyelse og større sosial rettferdighet.

Dette initiativet må støttes til hjelp for det greske 
folk. Samtidig vil det hjelpe til med å starte en 
prosess for skifte av politikk i hele Europa. Det 
politiske jordskjelvet i Hellas må snus til en mu-
lighet for å etablere et demokratisk og sosialt 
Europa!

helt annen levestandard… Vi kjører i et helt an-
net gir her i Danmark både når det gjelder mat-
varepriser, bolig og lønn», sier lagbasen i MT Høj-
gaard, Jesper Hansen til dansk TV2.

Det er en gruppe som kaller seg Utilfredse Byg-
ningsarbjdere i Aarhus som står bak aksjonen. 
«Vi finner oss ikke i at utenlandske bedrifter som 
bryter overenskomsten om igjen og om igjen, 
fortsetter med å vinne kontrakter på skattyter-
nes regning», sier de. Demonstrasjonen skulle gi 
et klart signal om at «offentlige midler bør skape 
lokale jobber, og ikke jobbfest i Østeuropa».

Kilder: Dansk TV2 og Arbejderen.dk http://www.tv2oj.dk/artikel/249403:Aarhus--Beton-
arbejdere-protesterer
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PM Bygg Service as holder til i Oslo og har 
følgende beskjedne formål: «Selskapet skal 
drive med følgende tjenester: -Byggetjenes-
ter: oppføring av bygninger, betongarbeider, 
snekker- og tømrertjenester, murer- og maler-
tjenester, blikkenslagertjenester, flislegging – 
Demontering og nedrivning av bygninger og 
andre objekter, - Renholdstjenester – Installa-
sjonsarbeid og andre spesialistiske bygge- og 
anleggsarbeider – Fiske- og matproduksjon 
– Rådgivning for næringslivet og investorer – 
Teknisk rådgivning og analyse innen byg-
gebransjen – Forvaltning, prosjektforvaltning 
– Organisering av byggeprosjekter – Rekrut-
tering og formidling av ansatte – Kjøp og salg 
av fast eiendom – Utleie av byggemaskiner 
og –utstyr – Utleie av arbeidskraft». Og da 
trenger vi vel strengt tatt ikke flere firmaer 
i Norge. Om det ikke skulle være noe helt 
spesialistisk….

Rør og Bygg as er et firma fra Ulefoss med 
følgende formål: «Drive rørleggertjenester, 
samt alt som har med bygg. Det være seg 
snekkerarbeid, malerarbeid, murerarbeid og 
alle andre tjenester som kan utføres på et 
hus». Og det er jo litt av hvert som kan utføres 
på et hus

Kort på Kanten as holder til i Oslo og har 
tenkt å sprite opp tilværelsen med følgende 
formål: «Løfte kvaliteten på vorsspiel og an-
dre selskapsrelaterte situasjoner».

GB Stonemaster as har tilhold i Skjeberg 
og har tenkt å drive med litt av hvert: «Stein-
arbeid: alt innen sten,murer,gatesten,kunst,
gravstenermurer:sten,betong,lekamur,stable
murgraving: drenering,planering,klargjøring 
til grunnmurtrefeling: fele trær, stubbfresing, 
stubbfjerningriving: rive hus,bygg,rom,kjøkke
nbetongsaging: kappe grunnmur,innfeling av 
dører,vinduertransport: stentransport,møbler,
pukk,betong,betongkjerneboring:borre hull til 
vannledning,ventilasjon,el». Det kunne godt 
vært litt opphold mellom flere av ordene da….

Miller Basis Bygg as er et firma fra Rygge 
med følgende formål: «Å møte de krav og 
forventniger til investorer, kundetilfredshet 
med de tjenestene og varer som tilbys av 
selskapet slik at hver utførelse får en positiv 
anbefaling og være drivkraften til å jobbe 
med nye kunder, og annet som naturlig faller 
sammen med dette, herunder å delta i andre 
selskaper med lignende virksomhet, kjøp og 
salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg 
interessert i andre foretagender». Jeg forstår 
det med kjøp og salg av aksjer, men det er 
nok alt også….

Oslo Bygg og Montering as er som nav-
net tilsier et Oslofirma med følgende formål: 
«Snekkerarbeid, montasje av møbler og kabler 
til dette samt annen montasje. Selskapet skal 
også kunne gjøre kjøp og salg av verdipapirer 
eller på annen måte gjøre seg interessert i 

andre foretak, samt kjøp og salg av fast eien-
dom». Er ukjent med disse møbelkablene og 
hvor de skal monteres…

U&N Oppussing og Teknikk as holder til 
i Oslo og har følgende formål: «Flis arbeid, 
invendig og utvendig maler arbeid, slipe og 
snekker arbeid, spesial dekor og tapet arbeid, 
vaskerom, rørlegger arbeid, renevoring, elek-
triske intilasjoner, varme og våtrom, brann og 
nødlys, adgangskontroll, ute og hage lys». Litt 
bekymret for dette elektriske arbeidet, men 
ser at det bare er intilasjonsarbeid så da går 
det nok greit….

Lindbergs Service 24-7 ltd er et norskre-
gistrert utenlandsk foretak hvis morselskap 
holder til i England. Formålet er: «Kjøp og salg 
av bil, maskiner og så videre». Da er det vel 
bare å bestille 4 stk og så videre

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


