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9. - 14. oktober 2015 er det landsmøte og forbe-
redelsene har startet med landsmøteheftet som 
nå er kommet, så start opp med diskusjoner om 
hva som er viktig mot neste landsmøte. Forslags-
frister er tidlig neste år til avdelingene, og så skal 
det behandles i representantskapet og til sist på 
landsmøtet.  Start tidlig med dette så kommer for-
slagene til å bli godt kjent før landsmøtet.

Den nye arbeidsmiljøloven kommer til behandling 
i Stortinget mest sannsynlig i februar, da må vi 
være klare for aksjoner mot forslaget, det kommer 
nok noe fra LO sentralt når det nærmer seg. 

Der kommer vel forslag om markeringer og kan-
skje mer. Håper på en ordentlig reaksjon på den 
politikken som føres i dag. Må reversere permit-
teringsloven da flere og flere blir sagt opp i stedet 
for å bli permittert en kort periode.  Nå er mange 
av leveringsbedriftene til bygg også hardt rammet 
med permitteringer og oppsigelser.

Kommune og fylkestingsvalget må derfor få en 
ordentlig oppfølging før valget til høsten. Engasje-
ment i lokale saker er derfor meget viktig.
 
Kommunevalget i Oslo bør engasjere oss så vi kan 
få ett annet styre her i byen som vil arbeide for en 
bedre by. 

Fellesforbundet avdeling 1 skal stille på stand under 
Vei og anleggsmessa på Hellerudsletta 6-10 mai 
2015 hvor vi skal profilere Fellesforbundet. Vi har 
jo byggfag, byggindustri og jern og metall som 
alle er representert på denne messa, så vi synes 
det er viktig å få fram hva vi i Fellesforbundet dri-
ver med, på et sted hvor det ferdes mange fra våre 
yrkesgrupper. Medlemsverving er jo noe vi driver 
med hele tiden, men det er viktig å vise seg nye 
steder. Der er alle velkomne. Det er gratis inngang, 
se hjemmesiden.

Bygningsferien 
for 2015 

BNL og Fellesforbundet er enige om 
når neste års bygningsferie skal være. 
Partene er enige om at den anbefalte 
bygningsferien 2015 avvikles fra man-
dag 6. juli til og med fredag 24. juli. 
Det vil si i ukene 28, 29 og 30.
Partene anbefalte at ferien, 21 virke-
dager og 4 avtalefestede  feriedager 
plasseres på følgende måte:

• Fredag 2. januar 2015 (1 feriedag)

• 3 feriedager avvikles mandag,  
 tirsdag og onsdag i påskeuka

• Fredag 15. mai 2015 (1 feriedag)

• Sommerferien avvikles i uke 28, 29  
 og 30 (15 feriedager)

• 3 feriedager i jule- og nyttårs-
 helgen (28. – 30. desember)

• Øvrige feriedager (2 feriedager)  
 avtales lokalt

Annen plassering av ferie 
ved lokal avtale
Ferieplasseringen er en anbefaling 
fra organisasjonene. Hvis man i 
bedriften ønsker en annen plassering 
av sommerferien ut fra lokale eller 
arbeidsmessige forhold, bør det skje 
ved at BNLs medlemmer som er bun-
det av Fellesoverenskomst for bygg-
fag samordner ferieavviklingen lokalt 
i samarbeid med de lokale foreninger.

Opparbeiding
Rett til ekstra fridager i forbindelse 
med såkalte inneklemte virkedager, 
kan opparbeides. Opparbeiding avta-
les mellom bedriften og arbeidstaker-
nes tillitsvalgte. Partene kan bli enige 
om at reglene om overtidsbetaling 
ikke skal gjelde, jfr Hovedavtalen § 
10-10 Opparbeidelse av fridager

2015 et spennende år 
for Fellesforbundet
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Samarbeid om Akkordtariffkurs på 
Kongsberg 7. - 9. november 2014
TEKST: Jan Peter Lyngstad 
FOTO: Ken Gordon Solfjeld

Etter innspill fra klubben i NCC, valgte studieut-
valgene i Fellesforbundets avd. 601 og 603- hen-
holdsvis Tømrer og Byggfagsforeningen og Oslo 
Bygningsarbeiderforening å samarbeide om høs-
tens kurs i akkordtariffene. 

Quality Kongsberg hotell ble valgt som kurssted 

Det var folksomt på Quality Hotel Kongsberg da avdelingene 601 og 603 holdt felles tariffkurs. Børre Hagen foreleste om paragraf 4.

og 2 busser sørget for felles transport.  I alt 69 del-
takere fordelt på 8 bedrifter brukte denne helga 
til å oppdatere seg i akkordtariffene og Felleso-
verenskomsten for Byggfag.  Fordelinga mellom 
fagene var 25 tømrere, 5 taktekkere, 11 murere og 
28 betongarbeidere. I tillegg stilte de to avdelin-
gene med 3 kursholdere hver.  

Registrering, gjennomgang av program og prak-
tisk informasjon samt oppsummering foregikk i 
fellesskap. Fellesoverenskomsten ble gjennom-

gått foreningsvis, mens det var fagvis gjennom-
gang av tariffene.   Etter middag lørdag, var det 
duket for sosial sammenkomst med standup-
show spesielt bestilt for anledningen. 

Alt i alt en vellykket kurshelg og et heldig sam-
arbeid med svært god deltakelse som kursdelta-
kerne i fellesskap anbefalte til gjentakelse.

Har du fått avslag på dag-
penger ved permittering?
Har du fått avslag på søknad om dagpenger ved 
permittering kan du få vurdert saken på nytt hvis 
du oppfyller enkelte kriterier. 

Muligheten for en ny vurdering skyldes at NAV har kommet til at de har 
tolket vilkårene for rett til dagpenger for strengt, blant annet etter en 
avgjørelse i Høyesterett i mars 2014. 

Søknaden kan vurderes på nytt dersom:
• Du fikk avslag på søknaden din fordi grunnen til at du ble permittert  
 ikke var ekstraordinær, uventet eller uforutsigbar

• Du fikk avslag på søknaden din selv om du og arbeidsgiveren var enige  
 om at permittering var nødvendig

• Du fikk avslag på søknaden din fordi du ikke ville ta arbeid hvor som  
 helst i landet mens du var permittert

NAV har i høst sendt ut et brev til de som klagde på avslaget i perioden 
1. januar 2011 til 1. februar 2014, men muligheten til å be om en ny vurde-
ring er ikke begrenset til de som klagde eller til saker fra denne perioden.

Odd Magnar Solbakken
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Nå har Klubben og tømrerne 
i Peab fått nok!

TEKST OG FOTO: Ken Gordon Solfjeld

 

I årets  første nr av Bygningsarbeideren inter-
vjuet bygningsarbeiderens utsendte(BU) Peab 
tømrere som var utleid til JM og videre skulle ut 
i permittering samtidig med at det var satt bort 
arbeid i PEAB. I intervjuet presiserte tømrerne i 
Peab at de ville be klubben vurdere lovligheten 
med permitteringene og BU lovte å følge sakens 
utvikling.

I løpet av 2013 og frem til i dag har Peab satt ut 
tømrerarbeid til UE. Samtidig som dette har på-
gått, har Peab permittert egne tømrere. Klubbsty-
ret som mener de har strukket seg langt for å få 
til en løsning  uten at det har lykkes har sagt nok 
er nok. Dermed har det oppstått en tvist som er 
sendt over til LO for juridisk  behandling.  

I den forbindelse ble BU invitert til et klubbstyre-
møte for et intervju til Bygningsarbeideren.  

Harald fremhevet at klubben hadde strukket seg 
veldig langt for å få til en løsning, men sitter igjen 

med  inntrykk  at bedriften ikke har vist noe vil-
lighet til å løse dette uten at det går ut over de 
ansatte. For å presisere dette nærmere kunne han 
opplyse at fra 2005 var tømrer gruppa redusert 
med 50% fra 54 tømrere til 23 i november 2014. 

Totalt bemanning av timelønnede var redusert i 
samme periode fra 116 til 56.

Jukka med finske aner og som bas er opptatt av 
produktivitet og kvalitet synes det  er ekstra 
(för jäklig) at dette  vil bety at det er fagfolk som 
må gå på NAV mens det er ufaglærte som utfører  
jobben på «hans» byggeplasser.

Svein påpekte at det kan virke som det er arbeids-
tiden der det er mistanke om at UE jobber mange 
timer uten overtidsbetaling som er konkurranse- 
fortrinnet til UE. Dette tror han er en medvirkende 
årsak til at bedriften vil bruke UE frem for egne 
ansatte for å utføre jobben og lurer på om det  kan 
være lovlig. 

Einar som har jobbet så mange år i Peab er kjem-
peskuffet av bedriften og oppfatter dette som et 
kjempesvik og føler seg lite verdsatt.

Daniel som har gått hele læretida si i bedriften og 

var veldig fornøyd med den tiden, kan ikke forstå 
hvorfor bedriften ikke satser på egne krefter og 
fortsetter med bla. inntak av flere lærlinger for å 
utføre arbeidet.

BU: Med tanke på det med arbeidstida har vel 
klubben innsynsrett om det arbeides flere timer 
en det som er lovlig?

Harald: Hvis vi skal kunne kontrollere at alt fore-
går i lovlige former må vi være politi og oppsøke 
byggeplassen i helger og på kveldstid, noe vi ikke 
har utført foreløpig. Dette må vi kanskje gjøre i 
fremtiden hvis denne utviklingen fortsetter.

BU: Det skal mye til for å ta det skrittet å gå til sak 
mot bedriften, spesielt med tanke på hvor lang 
fartstid de fleste av dere har. Hva håper dere å 
oppnå med det? 

Harald presiserte på vegne av styret at de selv-
sagt håper at regelverket slår fast at bedriften 
ikke har lovlig anledning til å sette ut arbeid sam-
tidig med at de permitterer egne ansatte. Selv om 
styret oppfatter dette som ulovlig er de slettes 
ikke sikker på hva utfallet i rettsvesenet ville bli.

Harald avslutter intervjuet med et hjertesukk om 

Fra venstre: Tømrer Svein Erik Andersen Sekretær og HVO med fartstid 20 år i bedriften. Tømrer Einar Nordstoga Vara med fartstid 20 år i bedriften.
Forskalingssnekker Daniel Nesbakken styremedlem med 5 års fartstid i bedriften.Tømrer Jukka Siikaluoma nestleder med 18 års fartstid i bedriften
Jernbinder Harald Braathen klubbleder med 28 års fartstid i bedriften.

I årets  første nr av Bygningsarbeideren intervjuet bygningsarbeiderens utsendte(BU) Peabtømrere 
som var utleid til JM og videre skulle ut i permittering samtidig med at det var satt bort arbeid i 
PEAB. I intervjuet presiserte tømrerne i Peab at de ville be klubben vurdere lovligheten med 
permitteringene og BU lovte å følge sakens utvikling.
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hvor  frustrerende og slitsomt det har vært de par 
siste årene der han har gått fra møte til møte der 
tema er oppsigelser og permitteringer av egne 
ansatte. Så har de  neste møtene omhandlet bort-
setting av det samme arbeid til underentrepriser.
På tross av at saken virker så jævlig innlysende, 
var det med en viss skepsis til rettsvesenet at BU  
forlot Peabs hovedkontor på Hovseter.

Oppsummering fra BU.
I skrivende stund vet vi ikke om det har vært 
noen møte mellom LO og BNL , men det vi vet 
er  at det er blitt varslet flere permitteringer av 
Peabs tømrere samtidig med at UE er på deres 
byggeplasser.

Resultat av tvisten som klubben i Peab har frem-
met gjennom LO  vil kunne ha stor betydning om 
fremtidens arbeidsliv i vår bransje. Uansett utfal-
let håper vi at andre klubber og tillitsvalgte i be-
drifter vil være like modige som klubben i Peab 
og kjempe for at det ansettes egne handverkere 
fremfor at dette arbeid blir lagt ut til UE.

”Leverandører som inngår i lærlingeordning må 
ha tilgjengelige fagarbeidere og en grad av ordne-
de forhold for å følge opp lærlingene i virksomhe-
ten. Lærlingeordning kan således bidra ikke bare 
til å sikre yrkesopplæring og arbeidsmuligheter 
for den enkelte, men også til økt profesjonalitet, 
produktivitet og konkurranseevne i den enkelte 
virksomhet, i bransjen og i samfunnet som hel-
het”. Som vi skulle skrevet det selv!

På bakgrunn av dette vedtok kommunen i som-
mer nye kontraktsklausuler for bruk ved Oslo 
kommunes kontrakter, og vi har all grunn til å 
være fornøyd med det vedtaket. Ved nye oppdrag 
gjelder  fra nå av dette:

• Det skal benyttes et visst antall lærlinger på  
 prosjektet, i hele kontraktsperioden.

• Leverandøren skal dokumentere dette.
• Kravet gjelder hovedentreprenør så vel som   
 underentreprenør.
• Kravet gjelder også utenlandske leverandører.

• Oppdragsgiver skal følge opp at  lærlingen   
 får faglig utvikling og oppfølging.

• Dersom leverandøren ikke klarer å få tak i en  

Lærlingeklausul i Oslo kommune!
TEKST: Petter Vellesen

Oslo kommune har lenge hatt en såkalt ”lærlinge-
klausul” til bruk bl. a. ved bygging av kommunale 
bygninger. Bakgrunnen for det var at kommunen 
ville øke lærlingeantallet i bransjer der det var 
behov for det. Denne klausulen var imidlertid så 
uthula at den ikke tjente formålet. 

Den gjaldt bare for prosjekter over EØS-terskel-
verdi (39 mill kr i 2014), den skulle bare gjelde 
for norske tilbydere og den skulle bare gjelde i 
bransjer der det var ”særskilt behov”. Den største 
svakheten var selvsagt at den bare stilte krav 
om at bedriften var tilknytta en lærlingeordning, 
ikke at det skulle være lærlinger på plassen.

Etter den siste tidas presseoppslag om stadig 
mer kriminalitet og useriøsitet i byggebransjen, 
og helt sikkert også på bakgrunn av egne dyre-
kjøpte erfaringer kom heldigvis kommunen på 
bedre tanker. Det å ha en strategi på dette om-
rådet ville ikke bare avhjelpe mangelen på lærlin-
geplasser – det ville også føre til mer seriøsitet i 
bransjen. Byrådet skriver: 

 lærling, skal kommunen hjelpe til med dette.  
 Kun hvis også kommunen mislykkes, 
 bortfaller kravet.

Det kommer til å bli retningslinjer for ”proporsjo-
naliteten” i kravet, altså i klartekst til oppdragets 
størrelse, varighet og hensiktsmessighet, men 
i utgangspunktet er kravet absolutt. Ved avvik  
skal ”følg eller forklar”-prinsippet gjelde. Det vil si 
at man må gi en skriftlig redegjørelse for hvorfor 
man finner det nødvendig å avvike fra regelen.

Det er for tidlig å evaluere dette tiltaket. Kommu-
nale anskaffelser tar tid, og denne klausulen kan 
bare gjelde der kravet var kjent i anbudsdoku-
mentet. Vi regner også med at det må lages egne 
ordninger for oppfølging av ordningen. Men dette 
er et langt skritt i riktig retning. Gjennomføres 
dette på en god måte vil fagopplæringen få et løft, 
vi vil fæ flere læreplasser til ungdommen og ikke 
minst vil vi kunne få en mer seriøs bransje.

Jukka med finske aner og som 
bas er opptatt av produktivitet 
og kvalitet synes det  er ekstra 
( för  jäklig ) at dette  vil bety 
at det er fagfolk som må gå 
på NAV mens det er ufaglærte 
som utfører jobben på «hans» 
byggeplasser.
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Revisormerknader
TEKST: Odd Magnar Solbakken

Det bygges skoler i høyt tempo i Oslo. I høst ble 
en barneskole delvis ferdig rehabilitert og bygd 
ny. Hovedentreprenør var et ganske stort entre-
prenørfirma uten tariffavtale. Av de litt over førti 
underentreprenørene tror jeg det var mulig å telle 
på ei hånd de firmaene som hadde tariffavtale. 

Vi har kikket litt på regnskapene og revisormerk-
nadene på det firmaet som hadde malerjobben. 
Firmaet var ukjent for oss, og man kan lure på 
hvorfor denne type firmaer kan utføre arbeid på 
offentlige byggeplasser. Firmaet har faktisk over-
levd i vel ti år.

Regnskap 2013: Skatt er ikke innsatt på egen 
konto eller ikke fullt innbetalt

Regnskap 2012: Ulovlig lån til aksjonær/ skat-
tetrekk er ikke innsatt på egen konto eller ikke 
fullt innbetalt/ årsoppgjøret er ikke avgitt innen 
lovens frist.

Regnskap 2011: Årsoppgjøret er ikke avgitt 
innen lovens frist/ skattetrekk er ikke innsatt på 
egen konto eller ikke fullt innbetalt

Regnskap 2010: Ingen revisormerknader

Regnskap 2009: Svakheter i selskapets rutiner/
internkontroll/dokumentasjon kan ha medført 
feil i regnskapet/ årsoppgjøret ikke avgitt innen 
lovens frist/ skattetrekk er ikke innsatt på egen 
konto eller ikke fullt innbetalt

Regnskap 2008: Årsoppgjøret er ikke avgitt 
innen lovens frist/ skattetrekk er ikke innsatt på 
egen konto eller ikke fullt innbetalt

Regnskap 2007: Årsoppgjøret er ikke avgitt innen 
lovens frist/ andre presiserende bemerkninger

Regnskap 2006: Årsregnskapet er ikke avgitt 
innen lovens frist

Regnskap 2005: Årsregnskapet er ikke avgitt 
innen lovens frist/ skattetrekk ikke behandlet i 
samsvar med bestemmelser.

Ja til tariffavtale i Risavika og 
nei til streikebryteri
TEKST: Ken Gordon Solfjeld
FOTO: Bjørn Andreas Christensen

Havnearbeiderne i Norge kjemper for tariffav-
tale på Risavika Terminal ved Stavanger. De har 
kjempet siden 1. november 2013. Siden desember 
2013 har havnearbeiderne i Tromsø og Mosjøen 
vært i sympatistreik for å prøve å legge større 
press bak kravet. Dette er ifølge stolte tradisjoner 
i norsk fagbevegelse og er en lovlig aksjonsform. 
Arbeidsgiverne har svart med å sette inn streike-
brytere på disse havnene.

Arbeidsgiverne som støttes av NHO, vil at skips-
mannskapet skal brukes ved lossing og lasting i 
norske havner. De vil ha bort den fortrinnsretten 
havnearbeiderne har ved lossing og lasting som 
er sikret gjennom ILO- konvensjon 137. ILO står 
for Internasjonal arbeidslivsorganisasjon som er 
en FN organisasjon som vedtok konvensjonen i 
1973. Norge ratifiserte konvensjonen som trådte 
i kraft i 1975. Selvsagt er grunnen til at NHO vil 
ha bort konvensjonen for å kunne bruke billigere 
arbeidskraft. Dette vil bety at fagfolk skal bort og 
sikkerheten i havnene undergraves. Det er det 
vi i fagbevegelsen (og alle de andre som forstår 
dette)kaller for sosial dumping.

Streikebryteriet undergraver det viktigste våpe-
net fagorganiserte arbeidsfolk har for å forsvare 
faglige rettigheter som tariffavtale og lønns- og 
arbeidsforhold. I Tromsø har Nor Lines  satt inn 
streikebrytere for å losse og laste skipene mens 
denne lovlige arbeidskampen pågår. Mot dette 
har fagforeningsaktivister vært med på flere blo-
kader mot streikebryteriet ved lossing og lasting 

av hurtigrutene på Tromsø havn. Dette har ar-
beidsgiverne satt inn politi mot og med det resul-
tat at 12. juni 2014 ble 41 aktivister fra hele landet 
arrestert.

Undertegnede har vært så heldig å være delaktig 
i flere blokader der vi og ble tauet av politiet men 
kunne registrert og ikke arrestert. Grunnen til 
dette var kanskje at dette var samme tidspunkt 
som rettsaken mot det nevnte 41 arresterte fra  
12. juni pågikk i Tromsø Tinghus. Øvrigheta be-
sinnet seg? 

Avslutningsvis vil undertegnede understreke at 
denne kampen er en kamp som gjelder for alle 
fagorganiserte i deres kamp for tariffavtaler, ord-
nede lønns og arbeidsvilkår og ikke minst mot 
sosial dumping.

Tilslutt vil jeg gi min beundring av havnearbei-
dernes kamp i de havner dette gjelder og spesielt 
til de i Tromsø. Jeg tar meg den friheten med bak-
grunn i de frodige språk i vårt lands nordlige del 
å skrive fy faen så modige dere er.

STØTT HAVNEARBEIDERNES KAMP MOT 
STREIKEBRYTERI I TROMSØ

STØTT HAVNEARBEIDERNES KAMP FOR 
TARIFFAVTALE I RISAVIKA

FOR MERE INFO: 
Følg dem på Facebook: fb.me/havnearbeiderne

Havnearbeidernes kamp har stor støtte i fagbevegelsen. Her fra en støtteaksjon i Oslo.
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Ansvarsløshet
Bruk av UE frem for egne ansatte betyr dårligere planlegging, 
ansvarsfraskrivelse og langt dårligere produktivitet.

TEKST OG FOTO: Ken Gordon Solfjeld

Har BNL våknet eller har de med viten og vilje 
latt utviklingen med mindre produktivitet på 
våre byggeplasser fått lov å fortsette? De ansvar-
lige entreprenørene har i all fall ikke» våknet» , de 
fortsetter å sette bort arbeid til underentrepriser 
fremfor å ansette egne håndverkere.

Nå er det slik at BNL hevder at produktiviteten 
ikke har blitt mindre de senere årene og da lurer 
en som kun har tømrerutdannelse på hvordan de 
måler produktivitet?  Det kan mistenkes at entre-
prenørenes målebarometer på produktivitet er 
dekningsgraden og  at alt fra 5% og over er bra?  
Og det uten å ta hensyn til forutsetningene av re-
sultatet .  Undertegnede påstår  at det er mangel-
full evaluering etter de fleste  avsluttede prosjek-
tene og totalt fraværende når dekningsgrad er 5% 
eller høyere. 

Hvis entreprenørene gjennomførte slike evalu-
eringer er vi overbevist at det kunne bidra til mer 
effektiv produksjon som kunne gitt dekningsgrad 
som var betydelig høyere.

For en tid tilbake var undertegnede i møte med 
en bedrift der de kunne informere om en jobb på 
ca 110 leiligheter  som var kalkulert med 27 000 
tømrertimer. Undertegnede opplyste at  en annen 
bedrift hadde kalkulert med 21 000 tømrertimer 
på et tilsvarende prosjekt med ca 115 leiligheter. 

Den første bedriften skulle sette ut jobben til en 
underentreprise med hovedbegrunnelse at deres 
egne ansatte var for dyre. Vi kunne da opplyse 
at den andre bedriften gjennomførte hele jobben 
med egne ansatte og bruk av akkordlønnsyste-

met  på  11000 - 12000 timer. Selv om vi i skrivende 
stund ikke vet hva  den første bedriftens resultat  
ble, der hoveddelen gjennomføres av underentre-
prenører, så behøver man ikke å være økonom 
for å skjønne hva som er mest lønnsomt av de to 
prosjektene. Tenk bare på hva man sparer i rigg 
og reisekostnader osv. når man halverer tiden for 
hvor lenge tømrerne er på plassen. Til opplysning 
vet undertegnede at den første bedriften har «ho-
det så vidt over vannet «mens den andre bedrif-
ten setter omsetnings- og resultatrekord hvert år.

De fleste i vår bransje vet at det er veldig få med 
fagutdanning og at det nesten uten unntak ikke 
finnes  lærlinger i bedriftene  hovedentreprenø-
rene bruker som UE. Da er det med  forundring 
at vi ser at denne form for produksjonen i bygge-
bransjen eskalerer.

Målekontoret Byggfag har tall som viser at pro-
duksjon med egne ansatte som arbeider etter ak-
kordtariffen har halve timeantall enn det som er 
kalkulert i anbudet. Vi forutsetter at entreprenø-
ren har de samme tallene, eller?

Er det en bevisst policy at ikke slike tall brukes av 
entreprenørene for å ansette folk?

Det er flere arbeidsgivere som bruker argumentet 
at det er så « komplisert  å si opp folk når det er 
mangel på arbeid «for å ikke ansette handverkere. 
Undertegnede kan ikke se at arbeidsmiljøloven  
legger noen hindringer for å si opp folk når det er 
mangel på arbeid.

Den eneste begrensningen er at ansettelser og 
oppsigelser skal planlegges, men det er kanskje 
det  som er det største problemet for dagens En-
treprenører og dermed settes det bort?

Da tømrerne kom tilbake fra ferie så det slik ut der de skulle sette opp vegger. Byggeplassledelsen hadde gitt 
rørleggerne tillatelse å forsere sin fremdrift i ferien.

Det ble 400 flere helt arbeidsløse i okto-
ber, i følge sesongjusterte tall fra Nav. 

Økningen er størst innen ingeniør- og 
ikt-fag, der særlig etterspørselen etter ar-
beidskraft til oljesektoren har minka. 

Ved utgangen av oktober var 72 100 
registrert som helt arbeidsløse hos Nav. 

Det er en økning på 4 100 personer , eller 
6 prosent, sammenliknet med oktober 
i fjor. Arbeidsløsheten er nå på 2,7 pro-
sent, mot 2,5 prosent på samme tid i fjor.
Summen av helt arbeidsløse og arbeids-
søkere på tiltak var 82 700.

Arbeidsløsheten innen bygg og anlegg 
er nå på 4,1 prosent

Det ble 400 flere helt 
arbeidsløse i oktober

Norge er et av de ti landene i verden hvor 
det er lettest å drive en virksomhet, i føl-
ge Verdensbanken. Det kommer fram i 
bankens årlige rapport ”doing business”, 
som ble utgitt i slutten av oktober. Rap-
porten setter søkelys på hvor bedrifter 
blir best hjulpet, og minst hindret av 
regjeringa. Singapore, New Zealand og 
Hong Kong topper listen. På topp ti står 
også Danmark, Sør-Korea, USA, Storbri-
tannia, Finland og Australia.

Lett å drive bedrift i 
Norge

”Bevis at I betaler dansk løn til jeres 
chauffører. Ellers bliver I fyret i næste 
uge”. Slik var beskjeden PostNord til 
transportfirmaene Kim Johansen og 
DSV. Firmaene kjører post for PostNord 
i Danmark og Sverige. Firmaene benyt-
ter rumenske og bulgarske sjåfører og 
i sommer ble det avslørt at de kjører på 
østeuropeiske lønninger. PostNord for-
langer at all transport med post skal skje 
til danske lønninger uansett om sjåfø-
rene er polske, rumenske eller bulgar-
ske. Posten Norge har tidligere sagt opp 
transportavtalen med Kim Johansen In-
ternational Transport as. Postens krav til 
etisk standard ble brutt, og Kim Johan-
sen ønsket ikke å endre praksis 

(kilde: Fagbladet 3F, november 2014 og 
tungt.no, 06.11.14).

Odd Magnar Solbakken

PostNord i Danmark 
kaster ut to transport-
firmaer
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Tado Shkelzen Kopiliqi er et firma fra Larvik 
med følgende formål: ”Godstransport på vei. 
Rutebiltransport. Bygg og anlegg, murring, stein 
belegging og pussing. Kjøp og salg av fartøy. 
Bilforhandler og vedlikehold av kjøretøy”. Med 
slik omfattende aktivitet kan det vel fort bli litt 
murring

LBL Naturstein as er et firma fra Oslo og har 
tenkt å drive med følgende aktivitet: ”Byggevirk-
somhet, utomhusentreprenør, gulventreprenør, 
anleggsgartnerentreprenør og annet som natur-
lig 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. Selskapet vil i 
tillegg drive restaurant virksomhet”. Restauran-
tentreprenør kanskje?

Alexandra Perez-Seoane er et enkeltpersons-
foretak fra Oslo med følgende formål: ”Han-
del: Degodetingilivet.no ;nettbutikkhandel av 
interiørartikler, gaveartikler, økologiske oljer 
HR: TechUnited ; Global recruitment Offshore 
& Maritim engineering Heavy Lifting & Trans-
port Offshore Subsea Shipbuilding Energy High 
Tech”. Jøss, akkurat ja!

BK Byggservice as er registrert i Sandvika og 
har følgende formål: ”Byggevirksomhet, opp-
føring av bygninger, snekring, maling, flisleg-
ging, rehabilitering, møbelsnekring, rengjøring, 
utearbeid, hagearbeid samt handel innen dette 
og dertil tilhørende virksomhet. Kjøp og salg. 
Verdiskaping. Levere god kvalitet på tjenestene 

og realisere klientenes behov og ønsker. Kjøp 
eller salg av aksjer, eller på annen måte gjøre 
seg interessert i andre foretagender”. Duverden. 
Både verdiskaping og god kvalitet

Malergutta og Frøken Perstuen as er et 
firma fra Eidsvoll og har følgende formål: ”Salg 
av maling og malerutstyr samt malertjenester 
og andre produkter/tjenester som naturlig hører 
sammen med dette, samt annen aktivitet av øko-
nomisk interesse”. Her falt jeg for navnet da

Six X-Clear AG er et norskregistrert utenlandsk 
foretak hvis morselskap holder til i Sveits, og har 
vel ingen forbindelse til byggebransjen. Firmaet 
har følgende formål: ”Tilby clearingtjenester, 
dvs. å prosessere, holde og verdsette posisjoner, 
samt å motregne krav i penger og verdipapirer 
som oppstår i forbindelse med kunders hand-
ler på en regulert markedsplass og/eller andre 
handelsplattformer og systemer for matching, 
samtidig som det kreves inn sikkerhetsstillelse”.  
Det samme har jeg vurdert, men det ble med 
tanken…

BHS as er et firma fra Vinterbro og har følgende 
forretningsidé: ”Selskapets virksomhet baserer 
seg på utleie av arbeidskraft ved etterspørsel 
av dette, gjennom vikar virksomhet, utleie av 
personale for avvikling av prosjekter og annet 
som naturlig faller sammen med dette, herunder 
å delta i andre selskapet med lignende virksom-
het, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte 
gjøre seg interessert i andre foretagender”. Ja, 
det må vel være etterspørsel først…

Team Mikkelsen as er et foretak fra Halden 
som ikke har noe med byggebransjen å gjøre, 
men heller i retning orddelingsbransjen. Firmaet 
har følgende formål: ”Montere, lagre og videre 
sende spesial sykler”.

E&E Company as er et Sarpsborgfirma med 
følgende hensikter: ”Entreprenørvirksomhet 
innen bygg- og anlegg, samt drive egen avdeling 
og butikk innen frisøryrket. Samt tilby tjenester 
som naturlig faller sammen med virksomheten, 
herunder å delta i andre selskaper med lignende 
virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på an-
nen måte gjøre seg interessert i andre foretagen-
der”.

FP Bygg as holder til i Gvarv kommune i Sau-
herad og har følgende formål: ”Snekkerarbeider, 
overall kostruksjon. Fjellhytter og elementhus 
konstruksjon”

Lojalitet as er et firma fra Hammerfest og har 
følgende tanker om framtida: ”Markedsføring av 
internasjonal lojalitet og annet som naturlig faller 
sammen med dette. Selskapet kan delta i andre 
selskaper med mål om økonomisk avkastning”.

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

Odd Magnar Solbakken

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

Mange slags firma med mange slags formål

En arbeidskontrakt kan være så mangt
TEKST: Odd Magnar Solbakken

På Arbeidstilsynets nettsider kan du laste ned en 
standard arbeidskontrakt. Men vi ser veldig ofte 
at mange arbeidsgivere bruker sine egne kon-
trakter. Mer eller mindre kreative, og mange er på 
flere sider og ofte ganske vanskelige å forstå. 

Her er et par eksempler på kontrakter hvor den 
ene antakelig er for å unngå allmenngjøringsfor-
skriften, samt å slippe å permittere eller si opp 
dersom det blir lite arbeid. Deler av den andre 
kontrakten er vi vel ikke i stand til å tolke innhol-
det av..

Kontrakt A. 
Avtale om tilkalt hjelp: ”Avtalen innebærer at 
bedriften kan ta kontakt med arbeidstaker ved 
behov for dekning av kortvarig fravær. Denne 
avtalen medfører ikke en plikt for arbeidstake-
ren til å utføre arbeid i bedriften. Arbeidstakeren 
kan takke nei til bedriftens henvendelse uten at 
dette får noen konsekvenser. Arbeidstakeren er 
kjent med at bedriften kan inngå tilsvarende av-
taler om tilkallingshjelp med andre arbeidstake-
re, og at bedriften fritt kan velge hvilken/hvilke 
arbeidstaker(e) som skal kontaktes i hvert enkelt 
tilfelle”.

Arbeidstaker er ansatt som vaktmester, mens fir-
maet er oppført med næringskoden ”oppføring av 
bygninger”, og arbeidstaker jobber i virkeligheten 
som bygningsarbeider på forskjellige prosjekter 
med i all hovedsak rivearbeid. Vedkommende har 
også blitt tilbydt jobb mer eller mindre sammen-
hengende i over to og et halv år, og han er slett 
ikke vikar for noen andre arbeidstakere i firmaet..

Kontrakt B. 
Her er det faktisk benyttet en standard arbeids-
avtale, uten at punkt seks i avtalen gjør oss så 
veldig mye klokere.

Punkt 6. Ansettelsesforholdets varighet 
og arbeidstid
Ansatt fra 02.06.2014
Ukentlig arbeidstid (lengde/plassering): 12
Daglig arbeidstid (lengde/plassering): 8
Eventuelt særlig arbeidstidsordning: 
Ringevikar etter behov 40 timer i uken

Lønna er faktisk avtalt å være kr 180,00 per time, men 
i følge lønnsslippene er den ikke det i virkeligheten. 
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Priseksempel Boliglån: E� . rente fra 3,04 %, 2 mill o/25 år, totalt 2.844.661,-, kostnad pr måned 9.481,-. 

Boliglån for unge: 2,95 %

BSU: Boligsparing for Ungdom.
Dobbelt rente første året: 9,35 %

LOfavør UNG
for deg mellom 18 og 34 år

Spesialtilbud til fagorganisert ungdom

Avtal et 
møte med en 

av våre rådgivere. 
Send 

LOfavør UNG 
til 07040. 
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TEKST OG FOTO: Petter Vellesen

Vi traff Adam på Ing. G. M. Backes byggeplass på 
Steen & Strøm, hvor hele det ærverdige handels-
huset gjennomgår en total make-over. Adam er 
riggbas og verneombud på prosjektet, og at det er 
en travel og ansvarsfull jobb er det liten tvil om. 
Telefonen rnger i hvert fall til stadighet under in-
tervjuet.

- Jeg har jobbet i bygningsbransjen i 25 år, sier 
Adam. - Først i Polen, hvor jeg både har treårig 
videregående skole og treårig teknisk utdanning, 
og siden har jeg jobbet mye utenlands, for eksem-
pel i Tsjekkia, Tyskland og Israel. Jeg kom faktisk 
til Norge før EUs østutvidelse, høsten 2003. Jeg 
jobbet først hos Adecco og der var jeg blant annet 
på oppdrag i Bodø i åtte måneder. Siden jobbet 
jeg blant annet forErgane, som den gangen var et 
rent bemanningsbyrå. 

-Hvordan kom du i kontakt med fagforeningen?

-Jeg kjenner godt til hva fagforeningene står for, 
og har vært medlem overalt hvor jeg har jobbet. 
Den første tida i Norge var det imidlertid ikke så 
lett. Det var ingen andre organiserte, og det var 
ikke så lett når du sto aleine. I Adecco var det 
ikke noe særlig fagforeningsstruktur, men jeg var 
bekymret for arbeidssituasjonen min, så jeg tenk-
te mye på å organisere meg. Ledelsen var ikke 
særlig begeistret for fagorganisering. Vi hadde 
for eksempel dårlig arbeidstøy, og jeg stilte krav 
om at vi måtte få noe bedre. ”Hvis ikke går jeg 
til fagforeningen,” sa jeg. ”Din første dag i fagfore-
ningen blir din siste i vårt firma!” svarte personal-
konsulenten da.

- En rein trussel, altså!

- Ja, men vi tok det ikke så alvorlig. Det var mange 
som hadde tenkt som meg, så en dag tok jeg og 
to kamerater kontakt med foreningen. Vi møtte 
Ela, som jobbet i Oslo Bygningsarbeiderforening 
på den tida, på Oslo S og der fylte vi ut innmel-
dingsblankettene. Fra da av var vi medlemmer! 
Nå er det jo blitt god orden på fagforeningsorgani-

Adam har travle dager som riggbas og verneombud på Steen & Strøm. Adam Janikowski har vært medlem i Oslo Bygningsarbeiderforening siden 2004.

seringen i Adecco, og det er jo mange organiserte 
i Ergane også, så det går framover.

Adam snakker varmt om fagorganisering uten at 
vi behøver å spørre noe særlig om det.

- Hvis du er aleine går det ikke særlig bra, men 
hvis det er mange som er med i fagforeningen blir 
det bedre arbeidsmiljø og sikkerhet og ordnede 
forhold, sier han. –Jeg holder kontakten med pol-
ske kolleger, og snakker alltid om behovet for 
fagorganisering. Mange østeuropeere sier at fag-
foreningen ikke hjelper deg, men da svarer jeg at 
først må du jo bli medlem. Først da kan du be om 
hjelp. Men vi har mange eksempler på at de som 
er medlemmer, virkelig får hjelp. 

- Hvor lenge har du jobbet i G. M. Backe?

- Siden 2008. Etter å ha jobbet i bemanningsbran-
sjen noen år fant jeg ut at jeg måtte bytte jobb 
for å få stabile forhold for meg selv og familien, 
så da fikk jeg jobb hos GMB som tømrerbas. Her 
trives jeg kjempebra! Det er stabilt og veldig godt 

For ti år siden åpnet utvidet åpnet EU grensene mot medlemsstatene i østeuropa og arbeidsinn-
vandringen fra disse landene skjøt fart. På samme tid begynte fagforeningene å få de første hen-
vendelsene fra polske bygningsarbeidere. Adam Janikowski meldte seg inn i Oslo Bygningsarbei-
derforening i august 2004, og er fortsatt medlem.

”Din første dag i fagforeningen blir din siste i bedriften!”
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arbeidsmiljø. Alle i firmaet er som en stor familie! 

-Du har bestemt deg for å slå deg ned i Norge for 
godt?

-Ja. Jeg har eget hus på Bekkestua og bor der 
med kona. Jeg har tvillinger som kom hit når de 
var ni år, og nå har de fått utdannelse og fast jobb. 
Det er jeg stolt av.

-Du har jo tatt litt utdannelse selv også?

-Når jeg bestemte meg for å bli i Norge for alltid, 
bestemte jeg meg for å ta norsk svennebrev også. 
Jeg har jo en fagutdanning fra Polen, men jeg vil-
le ikke at det skulle være noen tvil. Fagforeningen 
og bedriften hjalp meg med formalitetene så jeg 
fikk tatt prøven, så nå er jeg utlært tømrersvenn! 

”Din første dag i fagforeningen blir din siste i bedriften!”
Dessuten er det veldig viktig med språket. Hvis 
du kommer hit uten språk må du enten begynne 
i et bemanningsbyrå eller et lite firma. Alle som 
vil videre må investere i å lære språket, og du må 
lære hele livet.

-Det er mange polske som ikke vil bli medlemmer. 
Hva er grunnen til det, tror du?

-Jeg tror det er to årsaker: Det ene er at de me-
ner det er for høy kontingent. De mener de kan 
spare pengene og eventuelt bruke dem på privat 
rettshjelp. ”Alle medlemmene i fagforeningen har 
egen advokat,” pleier jeg å si da. Den andre årsa-
ken er at de som jobber i små bedrifter blir pressa 
av ledelsen, som ikke vil innfri kravene, det være 
seg lønnskrav eller krav om arbeidsforhold, eller 
for eksempel krav om HMS-kurs, anhukerkurs og 

liknende. Disse utgiftene vil ikke de små arbeids-
giverne betale. 

Men det ligger litt skyld på begge sider. Alle som 
vil, kan bli medlem. I alle firmaene jeg har vært 
i har det blitt bedre når man har organisert seg, 
og det gjelder både for arbeidsgiverne og arbeids-
takerne. Arbeidsgiverne får en fornøyd, stabil og 
kompetent arbeidsstokk, og for arbeiderne blir ar-
beidsdagen tryggere og mer stabil.

Og til slutt vil jeg si at det er viktig å være medlem 
selv om man aldri har problemer. Vi vet historisk 
at bare det å være mange og å stå sammen sørger 
for at det blir mer ordnete forhold!

Konkurstallene i byggenæringa har økt 
kraftig i de tre første kvartalene i år

TEKST: Odd Magnar Solbakken

I de tre første kvartalene i år har det vært en kraf-
tig økning i antall konkursåpninger. 

I Østlandsområdet, det vil si i fylkene Oppland, 
Hedmark, Akershus, Oslo, Vestfold, Østfold, Bus-
kerud og Telemark har det vært en økning på 123 
konkurser, eller 23,8 prosent, sammenliknet med 
samme perioden året før. Av konkursåpninger i 
hele landet, uansett næring, så var 290 konkurser 
personlige konkurser eller enkeltpersonsforetak. 

30 prosent av disse konkursene drev innen bygg- 
og anleggsvirksomhet. Tallet på konkurser innen 
denne næringa, for hele landet, gikk opp med 42 
prosent fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal i år. 

2003 695 475 351

2004 503 058 431

2005 425 730 716

2006 355 676 710

2007 258 189 176

2008 468 315 884

2009 923 133 324

2010 658 711 000

2011 723 145 000

2012 798 000 000

2013 820 000 000

2014 375 000 000

Utbetalinger fra NAV lønnsgaranti. 
Gjelder alle bransjer (mill.kroner)
(tallene for 2014 gjelder 1. halvår)

Konkurser i byggenæringa i Østlandsområdet til og med 3. kvartal

Produksjons-   Enkeltpersons-
bedrifter AS foretak NUF DA ANS Totalt

2014 322 272 40 5 1 640

2013 227 213 73 3 1 517

2012 187 162 61 2 0 412

2011 191 172 67 1 2 433

Leiefirma      

2014 20 2 3 0 0 25

2013 23 1 1 0 0 25

2012 18 1 3 0 0 22

2011 32 5 5 0 0 42

Mange bedrifter med 
utenlandske arbeidere 
sliter med sikkerheten

Flere utenlandske arbeidere ved Nordfjord Kjøtt i 
Loen mener det er kritikkverdige forhold ved be-
driften. Arbeidstilsynet sier på generelt grunnlag 
at mange bedrifter møter problemer når arbeids-
takerne kommer fra utlandet.

Dette skaper utfordringer når det gjelder språk 
og kultur, og at en har samme forståelse for hva 
som er HMS og hva som ligger i det, både for den 
enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver. Det sier til-
synsleder Rune Ravnestad, i Arbeistilsynet 

(kilde: nrk Sogn og Fjordane, 14.10.2014).
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Vi skal forsvare arbeidsmiljøloven!

TEKST: Petter Vellesen
Foto: Bjørn Christensen, Bård Bjerkeli, 
Julia Maliszewska og Boye Ullmann

Helt i tråd med egne valgløfter (eller -trusler, om 
man vil) varte det ikke lenge før Høyre/Frp-re-
gjeringen gikk til angrep på rettighetene til «folk 
flest». Regjeringa viser tydelig hvilken klasse den 
representerer i statsbudsjettet, hvor gjennom-
gangsmelodien har vært å ta hardt tiltrengte go-
der fra svake grupper som har lite fra før for å gi 
skattelette til de aller rikeste. De som knapt klarer 
seg skal altså finansiere fråtseriet til dem som har 
nok fra før.

Men angrepet på arbeidsfolk begynte lenge før 
statsbudsjettet ble lagt fram. Den første prøve-
steinen skulle - ikke uventa - bli arbeidsmiljølo-
ven. Under dekke av positivt ladde ord som fleksi-
bilisering, oppmykning og fornying har de blå-blå 
tenkt å reversere rettigheter fagbevegelsen alltid 

har kjempa for. Før ferien la de fram sine forslag 
til høring.

I denne omgang er det to frontavsnitt de konser-
vative rykker fram på: For det første vil de myke 
opp adgangen til midlertidige ansettelser - ja, de 
vil gi en generell adgang til å ansette midlertidig, 
om enn tidsbegrensa. I følge høyresidas ideologer 
vil dette føre til flere arbeidsplasser for unge og 
utsatte grupper. I følge alle faglige eksperter og 
alle erfaringer fra de siste års arbeidsliv i Europa 
vil ikke dette føre fram. Tvert om vil det føre oss i 
retning av et lausarbeidersamfunn og bort fra det 
som det er tverrpolitisk enighet om i Norge - at 
hovedregelen er faste ansettelser.

Den andre fronten er på arbeidstida. Regjeringen 
vil utvide adgangen til «ekstreme» arbeidstids-
ordninger og de vil flytte forhandlingsretten om 
ordninger som avviker fra normalarbeidsdagen 
vekk fra fagorganisasjonene og de tillitsvalgte, 
helst helt ned på individnivå. Dette kaller de «fri-
het», som om «den enkelte» og bedriften stiller i 
samme vektklasse. De vil avskaffe vetoretten til 

fagorganisasjonene. Denne «vetoretten» er ikke 
annet enn forhandlingsretten. Alternativet er ar-
beidsgivernes uinnskrenkede styringsrett. 

Gjennomgangsmelodien i alle forslagene fra re-
gjeringen er at de vil skyve makt fra arbeiderne 
og fagbevegelsen til arbeidsgiverne. Dette kan vi 
ikke godta! Nettopp derfor er raseriet i fagbeve-
gelsen for tida stort. Hele rørsla er enige i at dette 
må møtes med kamp! De lokale LO-ene tok initia-
tiv til en nasjonal aksjonsdag 23. september, og 
over hele landet fant fagforeningene fanene fram. 
I Oslo og Trondheim manifesterte dette seg i en 
politisk streik og folkemøte, mens man fant egne 
måter andre steder i landet. Bildene her er fra fol-
kemøtet på Youngstorget.

Kampen er imidlertid ikke over med dette. Den 
er bare så vidt i gang!  Vi kan aldri godta at disse 
angrepene på våre rettigheter gjennomføres. Vi 
kan love at vi skal forsvare oss og at en samlet 
fagbevegelse vil slåss mot regjeringens usosiale 
forslag.
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Vi skal forsvare arbeidsmiljøloven!

Dette kaller de «frihet», som om 
«den enkelte» og bedriften 
stiller i samme vektklasse.
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Danmark: Stadig flere 
jobber går til uten-
landsk arbeidskraft

Faste ansettelser og et 
organisert arbeidsliv

I Norge har vi klart å koble faste anset-
telser og gode lønns- og arbeidsvilkår 
med høy produktivitet og fleksibilitet, 
skriver Fellesforbundet i et nytt hefte 
om den norske modellen. I stedet for å 
bli med på en lavlønnskonkurranse vi 
ikke kan «vinne», har vi satset på fag-
utdanning, kompetanseheving og vide-
reutdanning, og bygd opp et arbeidsliv 
preget av demokrati og medbestem-
melse.

På den måten har vi utviklet selvdrev-
ne arbeidstakere som samarbeider på 
tvers av fag- og utdanningsgrupper. 
Det gir bedriftene fleksibilitet og om-
stillingsevne, og en evne til å finne de 
smarteste løsningene.

Odd Magnar Solbakken

Utenlandske arbeidere 
står for hele veksten i 
sysselsettingen

Det blir stadig flere jobber her i landet. 
Likevel har andelen av befolkningen 
som er i arbeid gått ned med tre prosent-
poeng. Årsaken til dette er en massiv til-
strømming av utenlandsk arbeidskraft.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at 
fra 2008 til 2013 gikk antall norskfødte 
sysselsatte ned med 22 900, mens antall 
utlendinger sysselsatt i Norge økte med 
126 800. Dette vil også føre til et kraftig 
press mot lønnsdannelsen.

Innenfor landbruk, reingjøring, hotell 
og restaurant, samt transport blir dan-
skene i økende grad erstattet av utlen-
dinger. Det viser et nytt notat fra den 
danske sentrum-venstre tenketanken 
Cevea. Samtidig er det et skifte fra orga-
nisert til uorganisert arbeidskraft.

Cevea mener disse næringene går på et 
farlig kappløp mot bunnen med hensyn 
til lønn og arbeidsvilkår 

(kilde: ugebreveta4.dk)

Fortsatt kamp mot endringer 
i arbeidsmiljøloven
(Uttalelse fra Landskonferansen for 
mur og betong 2014)

Regjeringas forslag til endringer i arbeidsmiljølo-
ven virker i retning av å utvide arbeidsgivernes 
styringsrett på bekostning av de ansattes og til-
litsvalgtes innflytelse. Dessuten viser både be-
handlingsmåten av forslagene og andre deler av 
regjeringas politikk at de ønsker å tone ned og 
delvis legge til side trepartssamarbeidet. Vi har 
ennå en sterk fagbevegelse her i landet. Nå må vi 
bruke styrken vår til å kjempe mot denne utvik-
lingen. Markeringene rundt i landet mot hørings-
forslaget den 23. september var en vellykket start.

Dersom det kommende lovforslaget blir i overens-
stemmelse med høringsforslaget, må hele LO mo-

bilisere til en politisk generalstreik for å markere 
alvoret i situasjonen. For at streiken skal få størst 
mulig oppslutning må alle organisasjonsledd dri-
ve aktivt opplysningsarbeid blant medlemmene 
og offentligheten så alle får vite hva som står på 
spill.

Også andre sider av den blå regjeringens politikk 
har negative konsekvenser for våre medlemmer, 
må møtes aktivt. Ingen skal være i tvil om hvilke 
samfunnsinteresser denne regjeringen tjener. 

Slik kan vi drive den lange valgkampen fram 
mot de kommende valgene i 2015 og 2017. La oss 
sørge for at den mørkeblå regjeringa får så kort 
levetid som mulig!

(Uttalelse fra Landskonferansen for 
mur og betong 2014)

For å kunne fortsette veksten og utviklingen vi 
har i Norge i dag må vi ivareta og bygge videre 
på den fagkompetanse vi allerede har. Fagkom-
petanse tar tid å bygge opp, men vil forsvinne 
på kort tid. Samtidig synker antallet søkere til yr-
kesfaglig utdanning. I media refereres det ofte til 
yrkesfaglig utdanning som lavere utdanning. Det 
snakkes om de mindre skoleflinke og høyt frafall. 
Dette bidrar ikke til å heve statusen til yrkesfa-
gene slik at rekrutteringen økes. 

Det offentlige må gå inn sterkere politisk for å snu 
denne trenden. Politikerne har de siste årene blitt 
flinke til å snakke frem yrkesfag og viktigheten 
av dette, men det er ikke nok. Det må på offentlige 
anbud etterspørres kompetanse og fagbrev blant 
de utførende i alle ledd. Bedrifter som har faste 
ansatte og bruker ressurser på å heve kompetan-
sen blant sine ansatte må foretrekkes. Offentlige 
anbud må ikke bare konkurrere på pris, men også 
på utvikling av bransjen, effektivisering av byg-

geprosessen og den totale driftskostnaden på det 
ferdige bygget. Det må ved offentlige anbud stil-
les krav til at bedrifter er aktive lærebedrifter og 
fortrinnsvis har lærlinger på oppdraget.

Det offentlige er i dag byggherre på ca. halvpar-
ten av alle byggprosjekter i Norge. Om det offent-
lige går inn for å kreve kompetanse og utvikling 
fra bransjen vil dette føre til at en så stor andel 
av det totale markedet krever dette, at bransjen 
vil bli tvunget til å følge etter. Etterspørsel etter 
og fokus på viktigheten av fagkompetanse vil 
øke statusen til yrkesfagene. Forhåpentligvis fø-
rer dette til økt rekrutering av ungdom til fagene. 
Dette vil igjen sikre at vi ivaretar og utvikler den 
fagkompetansen vi har i dag.

Bransjen har også en jobb å gjøre. Vi må ta tilba-
ke yrkesstoltheten og jobbe sammen for å gjøre 
bransjen til et sted det kjennes trygt og attraktivt 
å søke seg til. Vi må aldri glemme at vi gjør en 
viktig jobb for samfunnet. Verden ville tross alt 
ramlet sammen uten oss!
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Kampen om arbeidstida
TEKST: Petter Vellesen og LO

I Regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov leg-
ges det opp til en ganske omfattende «oppmyk-
ning» av arbeidstidsbestemmelsene. Først og 
fremst vil departementet åpne for lettere adgang 
til ordninger som avviker fra normalarbeidsda-
gen. Det skal altså bli enklere å ta i bruk «ekstre-
me» arbeidstidsordninger hvor man kan jobbe 
lenge i perioder mot å få fri i andre perioder. Gjen-
nomgående blir dette begrunnet i behovet for 
fleksibilitet. Men samtidig sies det i høringsutkas-
tet at en tredjedel av alle arbeidstakere jobber på 
ordninger utenom normalarbeidsdagen – innen-
for dagens regelverk. Det skulle tyde på at dagens 
regelverk er fleksibelt nok.

Det høres sikkert forlokkende ut med fleksible 
ordninger hvor man kan jobbe mye i perioder for 
å få mye tid med familien i andre perioder. For 
pendlere er det helt nødvendig med slike ordnin-
ger for i det hele tatt å få et noenlunde normalt 
familieliv. Men vi har ganske liberale bestem-
melser på dette området i dag. Det er alminnelig 
akseptert at lange arbeidsdager og -uker fører til 
helseskader og større risiko for ulykker. Arbeids-
miljølovens bestemmelser skal være et vern mot 
urimelige belastninger, og dagens lov er bygd på 
det man mener er forsvarlig. 

Det er gjennomført en del forskning på arbeids-
tid og ulike helse- og risikofaktorer knyttet til det. 
En del av bildet er at det er relativt lite systema-
tisk kunnskap om hvordan ulike ordninger virker 
over tid. En kort oppsummering av virkningen 
av lange arbeidsdager og natt- og skiftarbeid i to 

litteraturstudier fra Statens arbeidsmiljøinstitutt 
viser følgende: 

• Psykiske plager: Det er klare indikasjoner 
på at det er negative psykiske effekter knyttet til 
lange arbeidsdager eller uker. For natt- og skift-
arbeid er sammenhengen med lettere psykiske 
plager godt dokumentert.

• Funksjon: Gradvis redusert funksjon ved lan-
ge arbeidsøkter, særlig for arbeidsoppgaver som 
krever stor oppmerksomhet. Betydelig nedsatt 
funksjon ved nattarbeid.

• Sikkerhet: Lang daglig arbeidstid og overtids-
belastning over tid gir en relativt klar overhyppig-
het av ulykker. Flere undersøkelse viser vesentlig 
økning i ulykkesrisiko etter 8 timer (50 % økning) 
og dobling av risiko utover 12 timers arbeid og at 
en arbeidstid på mellom 31- 40 timer gir færrest 
skader på jobben.  Sikkerhet har mye med søvn 
og funksjon å gjøre.  Lange arbeidsdager er ofte 
en «søvntyv». Flere undersøkelser viser at natte-
søvn under 7 timer gir økt risiko for skader på job-
ben. Det er betydelig økt ulykkesrisiko ved nattar-
beid og roterende skift.

• Hjerte-karsykdommer: Lange arbeidsøkter 
gir økt risiko for hjerte-karsykdommer, og økt 
dødelighet av slike sykdommer. Jevnlig bruk av 
overtid øker risikoen. Økt risiko for hjerte-karsyk-
dommer ved natt- og skiftarbeid. Sterkest sam-
menheng hvis skift/nattarbeid kombineres med 
usunn livsstil. Økende fare for hjerneslag med 
økende antall år med roterende nattskift.

Regjeringen og arbeidsminister Robert Eriksson 
prøver å innbille oss at den fleksibiliseringen som 

dette forslaget innebærer vil være til gode for oss 
som arbeidstakere. Et gjennomgående trekk ved 
alle de nye forslagene er at lokale tillitsvalgte og 
forbund fratas innflytelse. Dette vil nok ikke bety 
at den enkelte arbeider står «friere». Det som skjer 
er at arbeidsgiver gis større beordringsrett og at 
han kan påberope seg styringsretten i mye større 
grad enn i dag.  Høringsutkastet slår da også fast 
at arbeidstakere kan føle seg presset til å inngå 
avtaler og at det ikke er noen reell avtalefrihet. 

Men departementet mener allikevel at økt avta-
leadgang vil ”oppfattes som et gode for mange 
arbeidstakere.” Dette viser i beste fall en naiv for-
ståelse for og kjennskap til virkeligheten.

Forslaget må sees på som et dristig eksperiment. 
Høringsforslaget slår for eksempel fast at det kan 
være en fare for at for eksempel personer med hel-
seproblemer og eldre arbeidstakere vil stå kortere 
i arbeid dersom ordninger med lange vakter får 
stor utbredelse.” Derfor er det viktig å ”følge utvik-
lingen på dette punktet.” Det er ikke nødvendig å 
forske så mye på dette. Vi vet resultatet: Vernet 
arbeidstakeren har vil bli satt flere tiår tilbake.

Arbeidstidsordninger utover normalarbeidsda-
gen, som for eksempel gjennomsnittsberegning 
fører til at arbeidsgivere får lengre driftstid uten 
å måtte lønnskompensere for dette. Dette er et 
svært konkurransevridende moment. I bygge-
bransjen ser vi at gjennomsnittsberegning med 
opp til 54 timers arbeidsuke er blitt vanlig, og at 
bedrifter som praktiserer slike arbeidstider vin-
ner fram i konkurransene. Med den foreslåtte 
liberaliseringen vil det ikke vare lenge før dette 
blir normalarbeidsdagen.

Midlertidige ansettelser er en 
hengemyr, ikke et springbrett!

TEKST: Petter Vellesen og NJFMagasinet

«Faste ansettelser skal være hovedregelen,» dette 
er det tverrpolitisk enighet om i Norge, og det er 
også slått fast i regjeringserklæringen. Likevel 
går nå regjeringen med stor iver inn for å gi en 
generell adgang til å ansette midlertidig i en pe-
riode på ni eller tolv måneder. Dette har lenge 
vært et ønske fra arbeidsgiverne. ”Det vil gjøre 
det mye enklere for arbeidsgiver å planlegge og 
justere driften i tråd med de behovene som sta-
dig oppstår”, sier arbeidsgiverorganisasjonen 
Virke. I høringsutkastet til loven bygger da også 
regjeringen sin begrunnelse først og fremst på 
arbeidsgivers behov: [Endringene] ”vil kunne gi 
nyetablerte og andre virksomheter lavere risiko 
ved nyansettelser”, ”bidra til å redusere arbeidsgi-
vers risiko”, ”en enkel og forutsigbar regel for virk-
somhetene”, ”arbeidsgiver er bekymret for kost-
nadene ved eventuell feilansettelse og eventuell 
oppsigelse”. Alt er sitater fra høringsutkastet.

Men i agitasjonen utad skyver regjeringen de 
svake gruppene foran seg. Hovedargumentet 

er at midlertidige ansettelser vil virke som ”et 
springbrett inn i arbeidslivet”. Dette er en myte! 
Mange sterke faginstanser hevder det motsatte i 
sine høringssvar. Arbeidstilsynet advarer for ek-
sempel på det mot en sånn liberalisering og det 
samme gjør NAV, Økokrim, Statens Arbeidsmiljø-
institutt og Kripos for å nevne noen. Og ikke alle 
arbeidsgiverne er for heller. BNL, vår «motpart», 
går i mot. Regjeringen har ikke de som de angir 
å ville forsvare med seg heller. Funksjonshemme-
des Forbund er en av de argeste motstanderne.

OECDs analyser i Employ Outlook 2013 støtter 
ikke regjeringens argument at «en oppmykning» 
av stillingsvernet og flere midlertidig ansatte vil 
gi arbeidsledige og svake grupper bedre mulig-
heter til å skaffe seg jobb, slik arbeidsminister Ro-
bert Eriksson hevder. LO oppsummerer OECDs 
erfaringer i et notat fra 2013. OECDs omfattende 
studie av ni europeiske land viste blant annet at 
når muligheten for å ansette midlertidig øker, re-
duseres antallet faste stillinger. Samlet sysselset-
ting påvirkes ikke.

Polen og Spania er på topp i OECD når det gjelder 
antallet midlertidig ansatte med henholdsvis 27 
og 24 prosent.

Hvis Eriksson hadde rett i at midlertidige stil-
linger hjelper arbeidsledige, burde Sverige vært 
et foregangsland. Etter mange år med borgerlig 
styre, er andelen midlertidig ansatte oppe i 16 
prosent, dobbelt så høy som i Norge. Likevel viser 
en nordisk studie at ledige i Norge har mye større 
sjanse for å få jobb enn ledige i Sverige, og tallene 
er fra før finanskrisen. I Norge går ledige i stor 
grad til faste jobber, i Sverige til midlertidige stil-
linger. Og det er vanskeligere å gå fra midlertidig 
til fast jobb i Sverige enn i Norge. Også Finland 
har liberal bruk av midlertidige stillinger, og ten-
densen er den samme som i Sverige.

Når myndighetene åpner for mer midlertidighet, 
utlyser arbeidsgiverne tidligere faste stillinger 
som midlertidige, viser studien. Midlertidige 
jobber er langt mer utrygge enn fast ansettelse. 
Studien viser at i Norden er det rundt fem ganger 
større risiko for midlertidig ansatte å bli arbeids-
ledige enn det er for fast ansatte i løpet av et år.

Midlertidig ansatte har svakere posisjon overfor 
arbeidsgivere enn fast ansatte. De har ikke sam-
me vern mot vilkårlige oppsigelser og rettigheter 
ved nedbemanning.

Midlertidig ansatte har vanskeligheter med å 
oppta lån og kjøpe bolig. De vil som oftest ikke 
tjene opp tjenestepensjon. De vil vanskeligere 
opptjene grunnlag for sykelønn, fødselspermi-
sjon og dagpenger. De vil i mindre grad få tilbud 
om opplæring.
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Mesterplikten for fall?
TEKST OG FOTO: Petter Vellesen

I Tyskland er det fortsatt slik at man må ha mes-
terbrev for å drive selvstendig innen en del hånd-
verksyrker, særlig innenfor bygningshåndverket. 
Mesterplikten, eller mestertvangen om man vil, 
gikk gjennom en grundig reform i 2004, og ble 
kraftig liberalisert, men for EU er ikke dette nok. 
EU-kommisjonen spør nå Tyskland om hvorfor 
det er slik at man i visse yrker trenger mesterbrev.

Brüssel vil riktignok ikke avskaffe mesterordnin-
gen, men de vil ha mer konkurranse i den tjenes-
teytende sektor. Tyskland blir derfor bedt om å 
granske hvorfor det er nødvendig å være hånd-
verksmester for å drive bedrift i det angjeldende 
yrket.

Da  den daværende rødgrønne regjeringen libera-
liserte håndverkslovgivningen i 2004 satte man 
visse kriterier for hvilke håndverk som fortsatt 
skulle beskyttes. Om utøvelsen av yrket var til 
fare for ”tredjemann” var et slikt kriterium, hvor 
mange som tok utdanning innen yrket var et an-
net, men grensene er utydelige. En kokk behøver 
for eksempel ikke mesterbrev, men en baker må 
ha det. 

Flisleggerfaget – eget håndverk i Tyskland – ble 
for eksempel unntatt for mesterplikten. Det har 
ført til at antallet flisleggerbedrifter har økt med 
3,5 ganger i delstaten Baden-Württemberg, men 
bare to prosent av de såkalte gründerne hadde 
mesterbrev. Fagutdanningen til yrket har stoppet 
opp. 

En av grunnene til det er manglende faglig og be-
driftsøkonomisk kunnskap. Årlig går 15 prosent 
av flisbedriftene konkurs. For ti år siden var tallet 
fem prosent. ”Det holder ikke å kunne stave fliser 
for å lykkes med å drive en håndverksbedrift”, 
sier lederen for bygghåndverkerforeningen i del-
staten.
 
Kunden sitter selvsagt igjen med risikoen når en 
bedrift forsvinner, men denne situasjonen har 
også gått utover fagopplæringen. Riktignok er 

det slik at rekrutteringen til yrkesfagene er sterkt 
fallende i Tyskland også, men den er merkbart 
større i de ”mesterfrie” yrkene.

Foreløpig støtter myndighetene opp om mes-
terordningen. Finansminister Nils Schmid har 
agitert for systemet i Brüssel og sier at det er 
nødvendig å ”opprettholde mesterplikten for å 
beholde yrkesutdanningen og kvaliteten i hånd-
verksbransjen”. Han peker på at kommisjonen har 
holdt fram Tysklands utdanningssystem som et 
forbilde og sier at mesterbrevet er en nødvendig 
del av dette. Men skeptikerne er ikke beroliget. 
De frykter at mesterplikten i byggebransjen blir 
et offer for en politisk hestehandel i EU.

Kilde: Stuttgarter Nachrichten

Züblin & Co: 
BYGGEBEDRAGERI I LØPEMETER
Egentlig er bygningsarbeiderne blant de best be-
skyttede arbeidstakerne. I hvert fall når det dreier 
seg om lønnsdumping. Egentlig. Thomas Breuer, 
fagforeningssekretær i IG BAU i Kaiserslautern, 
forteller fra virkeligheten: «Det kommer stadig 
kolleger som er blitt lurt for lønn til oss. Bedrage-
riet foregår på to måter. Man benytter seg av en 
falsk arbeidsavtale. 

De som kommer hit har underskrevet den, men 
den har ikke stort med virkeligheten å gjøre. På 
papiret jobber nemlig arbeiderne f. eks. fire eller 
seks timer for en ukelønn på 180 eller 200 eller 
250 Euro. På den måten ligger timelønna over 
tariffens minstenivå. På papiret, som sagt. Men 
i virkeligheten jobber folka åtte, ti eller 12 timer, 
uten å få en cent mer av den grunn. Dermed faller 
naturligvis timelønna klart under minstelønna.»

I løpet av de to siste åra  har tallet på Minijobber 
steget med temmelig nøyaktig samme antall som 
nedgangen i heltidsarbeidsplasser, følge IG BAU. 
«Folk skriver under slike falske arbeidskontrakter 
for i det hele tatt å få jobb,» sier Thomas Breuer. 
«Når de forstår at de blir kraftig utnyttet vil de 
sette seg til motverge. Det er ekstremt vanskelig. 
Arbeidsgiveren viser ganske enkelt til den under-
skrevne arbeidsavtalen, og ferdig med det. 

Hvis en ansatt skal lykkes med å få utbetalt lønna 
trengs det grundig bevisførsel, f. eks. nøyaktige 
timelister. De fleste vet at hvis de gjør dette så er 
det slutt. Da får de ikke jobb i bransjen mer. Til 

tross for dette vil mange arbeidere at vi skal hjel-
pe dem. Noen ganger lykkes vi, for noen under-
leverandører etterbetaler «frivillig» for å unngå 
rettssak.»

I følge IG BAU prøver mange arbeidsgivere i byg-
gebransjen sogar å gjøre ansatte om til (falske) 
selvstendig næringsdrivende. I Meklenburg-Vor-
pommern,  for eksempel, foreslo et byggefirma at 
alle skulle registrere seg som selvstendige, men 
fortsette å jobbe for dem. Firmaets skatterådgiver 
hjalp gjerne til.

«Det fins en annen form for lønnsbedrageri også,» 
i følge Thomas Breuer. «Bedriftene som vil utnytte 
arbeidsfolka sine på den måten er kriminelle og 
lar bare være å betale for de to - tre siste arbeids-
ukene. Dette dreier seg om underentreprenører 
som blir brukt av de store byggefirmaene. Züblin, 
Hochtief, Bilfinger-Berger og de andre store byg-
gekonsernene benytter seg av sånne underleve-
randører. 

De blir betalt i avdrag og på etterskudd, og når 
det siste avdraget, som de skulle ha betalt folka 
sine med, blir overført, stikker de av. De tømmer 
bedriften for verdier og åpner på nytt under et an-
net navn. De ansatte står tomhendt igjen.

Byggefirmaene kjenner selvsagt til dette spillet, 
ja, de presser det til og med fram. For med de pri-
sene de forlanger av disse underentreprenørene 
er det ikke mulig å betale tarifflønn eller minste-

lønn, ikke en gang en halvveis anstendig time-
lønn. Arbeiderne må nøye seg med en timelønn 
på tre, fire eller fem Euro.»

Men Züblin og de andre toer sine hender og viser 
til avtaler som forplikter underentreprenørene til 
å holde seg til tariffavtalen. Naturligvis er dette 
løgn, men konsernene får man ikke tatt. Dessuten 
er det jo et stort problem at byggebransjen har 
gjort det som mange andre bransjer formodentlig 
snart vil ta dem etter, å skille på minstelønna for 
innen- og utenlandske arbeidere.

Men det går ikke alltid like glatt. I 2012 fikk bygge-
konsernet Bilfinger-Berger skikkelige problemer i 
Sveits. I to år fikk de ikke ta oppdrag fordi retten 
fant det bevist at de hadde drevet med lønnsdum-
ping. En smertefull straff som vi anbefaler også 
for Tyskland i slike tilfeller.

Fra boka Günter Wallraff (Hg.) 
Die Lastenträger, Ki-wi Verlag 2014
Oversatt av Petter Vellesen
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TEKST: Harald Berntsen

Menstad-slaget i 1931er en av de mest dramatiske 
og sagnomsuste hendingene i norsk arbeiderhis-
torie. Den 8. juni 1931 blei Statspoliti-styrker som 
var utkommandert av Justisdepartementet i den 
sittende Bondeparti-regjeringa for å beskytte de 
Hydro-ansatte kontraktarbeiderne på Menstad-
kaia, jaga på flukt av massen av demonstrerende 
arbeidsfolk fra hele Skiensfjorden. 

Bakgrunnen var arbeidsgivernes storlockout ved 
tariffoppgjøret, som stengte 60 000 arbeidere ute 
fra bedriftene. Hydro unntok kontraktørene på 
Menstad fra lockouten og lot dem fortsette å tøm-
me salpeterlagrene midt under storkonflikten. 
Det dreia seg om ei gruppe stor sett uorganiserte 
arbeidere som sia 1924 hadde jobba på kaia på 
individuelle kontrakter, såkalte enkeltmannskon-
trakter, med tre måneders oppsigelse. 

De øvrige Hydro-arbeiderne og andre arbeidere 
i distriktet som var omfatta av lockout, sympa-
tistreik og sympatilockout, så på det fortsatte 
kontraktarbeidet som i praksis og moralsk sett 
streikebryteri.  3. juni blei formannen i Herøya Ar-
beiderforening (H.A.F.), Arthur Berby, arrestert for 
å ha vært med på et demonstrasjonstog til Men-
stad, og dagen etter samla det seg mer enn 4 000 
på et protestmøte i Porsgrunn mot arrestasjonen. 
Einar Gerhardsen fra Ap sentralt og de to kom-
munistene Godtfred Lundin fra Skien og Olav H. 
Heldal fra H.A.F. vare talere. Møtedeltakerne gikk 
videre til Menstad og jaga bort kontraktørene fra 

TO MENSTAD-SLAG                                                                                   

Menstad. Bildetekst: Fra Menstadkonflikten. På jakt etter streikebrytere. 
(Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek)

arbeidsplassen, men neste dag tok de under be-
skyttelse av statspoliti  opp igjen arbeidet. Det 
som seinere er kalt Menstad-slaget, sto tre dager 
etter, 8. juni. Statspolitiet væpna med vannkano-
ner blei overmanna og jaga på flukt, og arbeidet 
stoppa igjen.
 
Regjeringa med forsvarsminister Quisling som 
ansvarlig statsråd klarte deretter å få slutt på 
aksjonene ved å sende mer statspoliti, foruten et 
krigsskip og et gardekompani av utvalgte pålite-
lige soldater i fullt feltutstyr til Grenland for å be-
skytte streikebryteriet. Først etter at storkonflik-
ten var løst og den spente situasjonen hadde falt 
til ro, avvikla Hydro kontraktsystemet på Men-
stad. Klassekampen skulle nå avløses av sam-
arbeid og Hovedavtale mellom LO og arbeidsgi-
verne. Men det hindra ikke at de 28 mest aktive 
arbeiderlederne etterpå blei straffeforfulgt. For-
svarerne – Viggo Hansteen for de tiltalte kom-
munistene, LOs daværende juridiske konsulent 
Trygve Lie for de andre – klarte ikke å hindre at 
de blei dømt for brudd på straffeloven, kommunis-
tene Gotfred Lundin og Johan Strand Johansen 
til ti måneders fengsel.
           
Men sammenstøtet 8. juni 1931 var bare det an-
dre Menstad-slaget. Det første fant sted under 
havne- og transportarbeiderkonflikten som utvi-
kla seg våren 1924 i kjølvannet av den pågående 
ulovlige jernstreiken. Etter at den nye og utvida 

faglige samorganisasjonen i Skiensfjorden hadde 
blokkert alt losse- og lastearbeid under A/S Ski-
enfjordens Stuerkontor, overførte skipsmeklerne 
blokkert last til arbeid av ”frivillig” i Porsgrunn. 

Mens Porsgrunn Stuer og Laerforening, som ennå 
ikke var tilslutta LO, vedtok å holde seg unna det-
te arbeidet, danna streikebrytere et Porsgrunn 
Stuerlag og fikk avtale om å ta over arbeidet. Hy-
dro og Arbeidsgiverforeninga skal ha stått bak, 
Hydro fordi de hadde mye å vinne på ikke å unngå 
vårutskipinga. Stuerlaget besto av funksjonærer 
og uorganiserte og vekte sterke reaksjoner blant 
arbeiderne i form av aksjoner og demonstrasjoner 
for å få slutt på streikebryteriet. 6. april blei det 
arrangert to svære demonstrasjonstog fra Skien 
på begge sider av elva. som endte i et massemøte 
på Rådhusplassen i Porsgrunn med 5 000 men-
nesker til stede. 

Dette var det første Menstad-slaget. På østsida 
blei følgende parole bært foran i toget: ”En blod-
igle er vakrere enn en streikebryter”. Først utpå 
høsten kom ordinære arbeidsforhold igjen i stand 
i elva, bortsett fra at Hydro forberedte seg på sei-
nere eventuelle storkonflikter med å skifte ut en 
stor del av de organiserte havnearbeiderne på 
Menstad med de tre måneders enkeltmannskon-
traktørene som ved å fortsette arbeidet under 
storlockouten i 1931 blei årsak til det andre Men-
stad-slaget 8. juni det året.       

 

 

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.



BYGNINGSARBEIDEREN 3-2014 19
Én av fire føler seg 
stresset

Luto Norge as

Lietuvių pasibendravimo vakaras

TEKST OG FOTO: Andrius Imbrasas

Gražų spalio 10-osios vakarų Drammen – Bærum 
statybininkų profesinų sųjunga sukvietų visus šios 
sųjungos narius- lietuvius bei jų antrųsias puses 
linksmam ir jaukiam pasibendravimuj. 

Vakaro metu skambųjo gyva lietuviška muzika, 
dalyviai mųgavosi  karštais ir šaltais patiekalais, 
gaiveisiais gųrimais ir desertais.  Ant vaišių stalo 
puikavosi tradicinis lietuvių pyragas „šakotis“. 

Susitikimo metu netrųko lietuviškos nuotai-
kos-  skambųjo lietuviškos dainos kurios ne vienų 
išjudino smagiam šokiuj ir privertų atitolti nuo 
kasdieninių darbų bei problemų. 

Šio renginio tikslas suburti ir sustiprinti lietuvių  
profesinų bendruomenų, skatinant  bųti aktivi-
ais šios sųjungos nariais.  Nes juk daugiau rankų 
didesnų akmenų išjudinti gali!

Už šų jaukų, smagų ir nemokamų renginų vakaro da-
lyviai nuoširdžiai dųkoja organizatoriams - Dram-
men – Bærum statybininkų profesinei sųjungai

Alle de litauiske medlemmene i Byggfag Drammen - Bærum var invitert til en gratis hyggekveld med mat, 
drikke og dans.

Høy intensitet, stramme tidsfrister, vold 
og trakassering er noen av årsakene til 
at arbeidstakere i Europa føler seg stres-
set. 25 prosent sier også at arbeidet har 
en negativ påvirkning på helsa. 

Dette kommer fram i en ny europeisk 
rapport (kilde:arbeidslivet.no)

Luto Norge as er et relativt nytt beman-
ningsforetak i Norge og presenterer seg 
blant annet på følgende måte: ”Selv om 
vi bruker slovakisk arbeidskraft følger 
vi norske lover og regler for ansettelse, 
men vi kan tilby en bedre pris fordi noe 
av administrasjonen foregår i Slovakia. 

En annen stor fordel med våre arbeidere 
er at de reiser til Norge for å tjene bedre 
penger og har derfor god arbeidsmoral 
og er villige til å jobbe hvor mye som 
trengs. Som et norsk datterselskap av et 
slovakisk firma har vi en bedre forstå-
else for hvordan arbeiderne er og vi er 
tilgjengelig til en hver tid for å danne en 
bro mellom arbeider og kunde”.

Men det er fortsatt ikke lov å jobbe hvor 
mye som helst da (vår kommentar).

Odd Magnar Solbakken

Nytt allmenngjø-
ringsvedtak i bygg
Tariffnemnda har vedtatt å forlenge allmenngjørin-
gen i byggebransjen fram til 2016. Allmenngjørings-
forskriften gjelder for faglærte og ufaglærte arbeids-
takere. Det vil si at alle som jobber på byggeplasser 
i Norge skal minst ha en lønn per time på:

• Fagarbeidere: kr 182,50

• Ufaglært med minimum 1 års praksis: kr 171,00

• Ufaglært under 1 års praksis: kr 164,00

• Unge arbeidstakere under 18 år: kr 110,00

Allmenngjøringsforskriften er fastsatt på grunn-
lag av Fellesoverenskomst for byggfag 2014-2016.
For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor 
hjemmet er nødvendig, skal det være avtalt ord-
ninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal 
som hovedregel sørge for kost og losji, men fast 
diettsats, betaling etter regning, eller lignende 
kan avtales. 

Arbeidsgiver skal også etter nærmere avtale 
dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsopp-
dragets begynnelse og slutt. Arbeidsgiver holder 
nødvendig arbeidstøy og vernefottøy tilpasset 
årstiden og arbeidsplassen.

De nye lønnssatsene gjelder fra 27. november 2014.

Nowe postanowienie o ogólno-
krajowym zastosowaniu umowy 
taryfowej w budownictwie
Komisja taryfowa postanowiła przedluųyų okres 
ogólnokrajowego zastosowania umowy taryfo-
wej w branųy budowlanej do 2016 roku.

Ogólnokrajowe przepisy dotyczų zarówno wyk-
walifikowanych jak i niewykwalifikowanych   
pracowników. To znaczy, ųe wszystkim, którzy 
pracujų na placach budowy w Norwegii, naleųy sių 
co najmniej nastųpujųca stawka godzinna:

• Pracownik wykwalifikowany: kr 182,50
• Pracownik niewykwalifikowany z minimum  
 rocznym staųem pracy: kr 171,00
• Pracownik niewykwalifikowany z mniejszym  
 nių roczny staų pracy: kr 164,00
• Młodzi pracownicy poniųej 18 lat: kr 110,00

Przepis o ogólnokrajowym zastosowaniu umowy 
taryfowej został ustalony na bazie Ogólnokrajo-
wego porozumienia dla branųy budowlanej 2014-
2016.

W przypadku zlecenia pracy, gdzie nocowanie 
poza domem jest konieczne, powinien byų usta-
lony system dotyczųcy mieszkania i wyųywienia. 
Zazwyczaj za mieszkanie i wyųywienie odpowied-
zialny jest pracodawca, ale moųna  takųe umówių 
sių na ustalone diety, zapłate, rachunek bųdų inne 
postanowienia. Pracodawca, po bliųszym uzgod-
nieniu, jest zobowiųzany do pokrycia niezbųdnych 
kosztów przejazdu na poczųtku i na koųcu zlece-
nia. Pracodawca jest takųe odpowiedzialny za 
odzieų i obuwie ochronne dostosowane do pory 
roku i miejsca pracy. 

Nowe stawki obowiųzujų od 27. Listopada 2014.

Sigalioja naujas norminis aktas 
dųl minimalaus darbo užmokesųio

Valstybųs komitetas dųl darbo užmokesųio ųkainių 
paskyrimo nusprendų pratųsti norminio akto dųl 
minimalaus darbo užmokesųio statybos sektoriuje 
galiojimo laikų iki 2016 m.

Šis norminis aktas taikomas kvalifikuotiems bei 
nekvalifikuotiems darbuotojams. Tai reiškia, kad 
visi, dirbantys statybos sektoriuje Norvegijoje, 
turi teisų gauti tokų valandinų darbo užmokestų:

• Kvalifikuoti darbuotojai - 182,50 NOK
• Nekvalifikuoti darbuotojai, turintys mažiausiai  
 vienų metų darbo patirt statybose - 171,00 NOK
•  Nekvalifikuoti darbuotojai, neturintys jokios   
 darbo patirties statybose - 164,00 NOK
•  Jaunesni nei 18 metų darbuotojai - 110,00 NOK

Norminis aktas dųl minimalaus darbo užmokesųio 
ųkainių sudaromas remiantis Statybos sektoriaus 
kolektyvinųs sutarties nuostatomis dųl minima-
laus darbo užmokesųio 2014-2016 m.m. 

Atliekant darbines užduotis toli nuo namų ir 
nakvojant ne namuose reikia iš anksto su-
sitarti dųl apgyvendinimo bei maitinimo išlaidų 
apmokųjimo. Paprastai darbdavys turųtų pasirųpinti 
apgyvendimu bei maistu, bet galima su juo iš 
anksto susitarti dųl tam tikros sumos dienpinigių 
arba dųl apmokųjimo pagal pateiktus kvitus, ar 
dųl tokių išlaidų padengimo kitu bųdu. Darbdavys 
taip pat pagal susitarimų turųtų dengti atvykimo/
išvykimo išlaidas ų darbo vietų darbo paskyrimo 
pradžioje ir pabaigoje. Darbdavys turi aprųpinti 
darbo ųrankiais bei darbiniais rųbais priklausomai 
nuo darbo vietos ir metų laiko.

Nauji minimalaus darbo užmokesųio ųkainiai tai-
komi nuo 2014 m. Lapkvicio 27 d. 



BYGNINGSARBEIDEREN 3-201420

Arbeidsløs jul  
Vi som er dømt til livet 
i gråbeingårdenes by 
feirer i dag en solfest 

for ham, som er født på ny. 

Vi har fått tyve kroner 
å feire hans komme med! 

For dem har vi kjøpt en julegran 
og en hel sekk ved. 

For dem har vi kjøpt en bayer 
og et stykke hestekjøtt. 

Det siste skal minne om stallen 
hvor frelseren blev født. 

 
De fattiges herre og mester! 
Det var ikke godt for ham. 

Han hengtes til slutt på korset 
midt mellom synd og skam. 

Godt det er bare en skrøne 
at Kristus er kommet påny. 
Så blir det en fattig mindre 
å nagle på kors i vår by. 

Vi i de mørke gater 
feirer i dag en fest. 

Til jul får vi tyve kroner, 
til påske: Korsfest! Korsfest! 

Rudolf Nilsen


