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Lønnsoppgjøret er over for denne gang, og med-
lemmene er øyensynlig fornøyd. Uravstemminga 
i vårt område ga i hvert fall et resultat på 77%  ja-
stemmer med en stemmedeltakelse på 56 %. Hele 
landet sett under ett var det enda klarere. Der var 
deltakelsen på 64% og hele 83% stemte ja. Men in-
gen bør ta dette som et tegn på en massiv oppslut-
ning om forhandlingsresultatet. Det kan godt være 
at folk mente at alternativet – streik – var verre, 
og at dette var det beste man kunne oppnå uten 
konflikt.

Resultatet er slett ikke dårlig. Nok en gang foku-
serte vi på minstelønnsheving foran oppgjøret, og 
vi fikk da også til et bra løft på de laveste lønnin-
gene. Det er ingen tvil om at streiken i 2010 har 
vist arbeidsgiverne at vi har muskler og at vi kan 
bruke dem om vi vil. Men kravet vårt fra 2010 om 
at minstelønna skal være 85% av gjennomsnittet 
har vi ennå ikke nådd. Mens minstelønnshevinga 
i 2010 antakelig bare hadde betydning for et min-
dretall av medlemmene, var det i år mange som 
fikk et betydelig lønnsløft ved at minstelønnene 
gikk opp. Det er en betenkelig utvikling. Det betyr 
at flere og flere har bruk for minstelønnene ikke 
bare som et sikkerhetsnett, men som et viktig ledd 
i reallønnsutviklinga.

Dermed øker lønnsforskjellene på byggeplassene, 
og vi kan få en utvikling hvor de lokale lønnsfor-
handlingene ikke blir reelle, men hvor lønnsfast-
settelsen skjer sentralt, til tross for at vi har lokal 
forhandlingsrett. Hvis dette får fortsette vil det i 
lengden føre til lønnsnedslag for alle bygningsar-
beidere.

Men det er tre andre forhold i lønnsoppgjøret som 
ikke har fått like stor oppmerksomhet, men som 
over langen vil ha stor betydning. Det første er at 
vi fikk nye bestemmelser rundt arbeidstida. Det er 
nå slått fast at det er partene i bedriften som skal 
forhandle om arbeidstidas inndeling, og vi har fått 

nye bestemmelser som gjør at man kan praktisere 
fleksible arbeidstidsordninger både individuelt 
og kollektivt. Innenfor visse rammer, selvsagt, og 
uten at fleksibiliseringa ensidig vil være til fordel 
for arbeidsgiver.

Dessuten har vi fått gjennomslag for å drøfte 
problemstillingene rund kompetanseutviklinga i 
bedriftene og en aksept for at det skal legges til 
rette for at ufaglærte skal kunne ta fag- eller sven-
nebrev. Og til sist er det enighet om at arbeidsinn-
vandrere må få styrket sine norskkunnskaper.

Men alle disse tre forholdene er avhengig av par-
tenes medvirkning for å fungere. Det er nå helt 
maktpåliggende at det føres relle forhandlinger 
rundt disse sakene. De sentrale forhandlingene la 
rammeverket, nå er det opp til de lokale partene å 
fylle dette med et godt innhold.
 

Regulering av 
grunnbeløpet (G) 
fra 1. mai

Regjeringa og organisasjonene er eni-
ge om tallgrunnlaget for årets regule-
ring av folketrygdens grunnbeløp og 
pensjoner. Grunnbeløpet øker fra 85 
245 kroner til 88 370 kroner. Det er en 
økning på 3 125 kroner, tilsvarende 
3,67 prosent. 

Uførepensjonister og andre som får 
sin ytelse regulert gjennom grunnbe-
løpet får en inntektsøkning på 3,67. 
Alderspensjon under opptjening regu-
leres også med 3,67 prosent. Alders-
pensjonister får en økning i pensjonen 
på 2,89 prosent.-

Protokollprotest
I år som i fjor valgte Pensjonistforbun-
det å legge til en protokolltilførsel. Der 
står det at forbundet er motstander av 
at pensjoner skal underreguleres årlig 
med 0,75 prosent. 

Pensjonistforbundet sier følgende om 
oppgjøret: ”For første gang har vi sit-
tet rundt bordet med en minister vi 
vet er enig med oss i at avkortingen 
på 0,75 prosent på løpende pensjon 
bør fjernes. 

Robert Eriksson har fram til han ble 
arbeidsminister sagt tydelig at dette 
er en urettferdighet han ønsker å en-
dre på”.

Etter denne reguleringa blir maks 
ytelse (sjukepengegrunnlaget): 
6G = kr 530 220
Per uke: kr 10 196,54
Per time: kr 271,35

Lønnsoppgjøret – nå er det 
tid for lokale forhandlinger
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De nye satsene!

Minstefortjeneste § 2-1 - 2-4 (gjelder fra 1. april):      

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
      
Bastillegg § 2-10.1: Hvor arbeidslaget arbeider på eget ansvar skal 
lagbasen tilsettes av arbeidsgiver, i forståelse med akkordlaget og 
ha en godtgjørelse på minst kr 6,90 per time      
      
Overtidsbetaling § 2-7 og § 6-3 og bilag 20: Minimum 50 prosent av følgende grunnlag:  
kr 234,53 for voksne arbeidstakere (gjelder fra 7. mai 2014)     
 
Permisjon med rett til lønn, § 2-8 og bilag 10: For permisjon etter § 2-8, pkt 1 og 2 utbetales 
den enkelte arbeidstaker sin lønn. For akkordlønte og andre med varierende lønn benyttes 
den gjennomsnittlige timefortjenesten (sykelønnsgrunnlaget)     
 
Reise/gangtid, § 7-2, hvor nattopphold ikke er nødvendig (gjelder fra 7. mai 2014)  
Når arbeidstaker sørger for transport:      

7,5 - 15 km       kr 86,50

15 - 30 km       kr 143,30

30 - 45 km       kr 168,30

45 - 60 km       kr 192,70

Lærlinger:       85 %

Når arbeidsgiver holder transport:      

7,5 - 15 km       kr 52,80

15 - 30 km       kr 88,10

30 - 45 km       kr 105,30

45 -60 km       kr 123,00

Lærlinger       70 %
      
Mellom 60 - 80 km skal tillitsvalgt avtale ytterligere tillegg dersom overnatting 
ikke er mulig. Over 80 km: Overnatting/diettgodtgjørelse      
      
Helligdagsgodtgjørelse: Skal utbetales per time. 
Timelønn avtales i den enkelte bedrift i henhold til fagets fortjenestenivå   
      
Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. august 2014:    

Anleggsgartnerfaget      160 øre

Malerfaget       7,22 %

Murerfaget       7,22 %

Rørleggerfaget      3,30 %

Taktekkerfaget      33,09 %

Blikkenslagerfaget      80,29 %

Betongfagene       Minst kr 220,00

Tømrerfaget       Minst kr 184,54

Isolatørfaget       kr 188,58
      
Ferie og feriepenger:      
Tariffbedrifter   5 uker    12,0 %

Ikke tariffbedrifter  4 uker + 1 dag   10,2 %
      
«Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av året har krav på 1 ukes ekstra ferie og et tillegg på 2,3 
prosent i feriepenger.

Feriepenger under militærtjeneste betales av arbeidsgiver inntil 3 mnd per kalendeår. 
Feriepenger ved sjukefravær ut over arbeidsgiverperioden betales av NAV inntil 
48 sykepengedager per kalendeår og beregnes på grunnlag av utbetalte sjukepenger»  
     
      
      
      
      

I byggfagene var det litt over 64 prosent 
som avga stemme og 83,4 prosent stem-
te ja til det framforhandlede resultatet.

FELLESOVERENSKOMST FOR BYGGFAG
6. mai    Ja   Nei    Blanke   Avgitte
Tall 10 204 1 524 503 12 242
  %  83,4  12,4  4,1   64,4

Overbevisende 
ja-flertall i byggfag

Noen vil tydelig sine arbeidstakere alt 
godt og ønsker derfor at de skal ha den 
tryggheten det er å være organisert. Et 
firma i byggebransjen med ganske man-
ge, men bare utenlandske ansatte, var 
visst redd for at de ansatte var uorgani-
serte. 

Arbeidsgiveren sendte derfor ut en e-
post til de ansatte med spørsmål om de 
var organiserte, og ville ha svar i løpet av 
ei uke. Eller var hensikten en helt annen. 
Han hadde kanskje fått en mistanke om 
at det fantes organiserte folk i bedriften 
og ville ha en slutt på dette, og samtidig 
skremme de som ikke var organiserte til 
å forbli uorganiserte. Vi har en mistanke 
om at det siste er mest nærliggende å tro 
på.

Odd Magnar

Den omsorgsfulle 
arbeidsgiver, eller?

Tallet på medlemmer i landsomfattende 
arbeidstakerorganisasjoner utgjorde om 
lag 1 745 000 personer ved utgangen av 
2013. Det er 18 000 flere enn året før. De 
fire store hovedsammenslutningene LO, 
YS, Unio og Akademikerne organiserer 
om lag 93 prosent av alle medlemmene 
i arbeidstakerorganisasjoner.

På arbeidsgiversida er det små endrin-
ger i tallet på medlemsbedrifter med 
tariffavtale sammenliknet med året før.

Odd Magnar

Flere er organisert
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TEKST: Boye Ullmann

Det er danske, tyske og rumenske rørleggere som 
etter mye tvil etterhvert valgte å benytte retten til 
likebehandling etter §14.12 a og Bilag 14 i FOBen. 
Man løper en stor risiko å kjøre slike saker i et 
bemanningsbyrå fordi man rett og slett fort kan 
miste jobben. Arbeidsgiver kan rett slett hevde at 
vi mangler plutselig oppdrag for deg.

Innhenting av all dokumentasjon som lønnsslipper, 
arbeidskontrakter, fullmakter, bevis på ulike 
svennebrev og regler fra ulike land og ikke minst 
få innsyn og dokumentasjon fra innleiefirmaer er 
en stor og krevende oppgave for en fagforening. 
Likebehandling skulle være en enkel oppgave 
lovte AP-politikere Steinar Gulvåg og Anette Tret-
tebergstuen. Nå skulle innleide ha samme lønns- 
og arbeidsvilkår som om du hadde vært ansatt i 
innleiefirmaet. 

Men i praksis er dette et omfattende spørsmål. 
Hva med reisebestemmelser? Hva med godkjen-
ning av fagbrev? Rørleggerfagbrev i alle nordiske 
land har gjensidige godkjenninger etter avtale 
fra 1978 i motsetning til andre byggfag. Hva med 
tysk fagbrev og fagarbeiderlønn når rørleggeren 
driver avansert fagarbeid i teknisk rom? Like-
behandling er komplisert når arbeidsgiveren i 

rørleggerfirmaet legger opp til nye lave «lønns-
satser» for rørleggere uten godkjent fagbrev for å 
sette prisen på lønna til rørleggeren i leiefirmaet. 

Rørleggerlønn for tyske og danske rørleggere har 
vært faglært minstelønn i NH. De har hatt frie 
hjemreiser, diett og fri bolig. De første diskusjoner 
med Nordisk Håndverk viste at NH satte kr. 30 
pr time for bolig, t.o.m feriepenger(!) og diett inn 
i lønna. Verftsdommen viste at reise, kost og losji 
skulle holdes utenfor lønna. Dermed mener NH at 
de likebehandler sine rørleggere med de ansatte 
i rørleggerfirmaet siden rørleggerne har diett og 
bolig. Det er interessant at kun 6 av 15 rørlegger-
firmaer vi skal likebehandle med har tariffavtale. 
Altså, HELE 9 firmaer har ikke tariffavtale som de 
skal ha etter §14.12.2 i Arbeidsmiljøloven. Denne 
saken viser også andre forhold. 

Flere rørleggere får vite på tirsdag at på torsdag 
har du ikke jobb. Her betales ikke for permitterte 
eller oppsigelsestid. Slik opptrer bemanningsfore-
tak med regime «Ikke lønn mellom oppdrag» som 
gir bemanningsbransjen et uakseptabelt regime 
som undergraver fullstendig den norske modell 
med stillingsvern og betalingsforhold for permit-
teringer og betaling i oppsigelsestiden. 

Fagbevegelsen og Fellesforbundet krevde en rek-
ke tiltak mot sosial dumping mellom 2005 og 2013. 
Det var mye motstand mot EUs vikarbyrådirektiv. 

LO HAR SENDT STEVNING PÅ LIKE-
BEHANDLING AV 21 RØRLEGGERE 
FRA NORDISK HANDVERK (NH).
Rørleggernes Fagforening avd 605 startet en prosess for likebehandling av 21 rørleggere i 
Nordisk Handverk i mai i 2013. 

Ikke rart etter at bemanningsbransjen dvs leiefir-
maene har mer og mer dominert byggebransjen. 
De Facto-rapport fra 2011 viste at de seks største 
bemanningsselskaper var mer enn dobbelt så 
store som de seks største entreprenører. En rask 
telling av store bemanningsfirmaer viser at de 
til sammen har økt siden 2011. Liberaliseringen 
fra 2000 og deretter Øst-utvidelsen i 2004 viser at 
bemanningsselskapene har økt dramatisk. Dette 
undergraver målet om faste ansettelser og ikke 
minst fagopplæring med inntak av lærlinger. Hel-
digvis er det ganske bra på rørleggersiden i mot-
setning til andre byggfag som har sunket altfor 
mye. Erfaringen til nå er at likebehandling er en 
mye tyngre sak enn forventet fordi det er fagbe-
vegelsen som har bevisbyrden. Enkelte arbeids-
givere motarbeider likebehandling med ube-
grenset fantasi. Her blir voksenlærlinglønn eller 
ansatt sommervikar brukt som lønn rørleggere i 
leiefirmaene skal sammenlikne seg med.  

LO, Fellesforbundet og Rørleggernes fagforening 
har brukt mye ressurser på likebehandlingssa-
ken med Nordisk Handverk. Lang saksbehand-
ling setter tålmodigheten hardt på prøve for de 
rørleggere dette angår. Saken kommer trolig ikke 
opp før 2015 i tingretten og da har dette pågått 
1,5 år. Men denne saken har stor prinsipiell betyd-
ning. Vi tar av oss hatten for de rørleggere som 
tar en stor risiko og kjøre en viktig sak der de kan 
risikere både jobb og inntekt.

TEKST: Odd Magnar Solbakken

Utenlandske arbeidstakere utsettes for større ri-
siko på arbeidsplassen enn sine norske kolleger. 
Det viser en ny undersøkelse blant inspektører 
som jobber med sosial dumping i Arbeidstilsynet. 
Undersøkelsen kom ut i en rapport i mai.

Undersøkelsen viser også at utenlandske arbeids-
takere mangler opplæring. De mangler nødven-
dig verneutstyr, og språk og kommunikasjons-
problemer utgjør en reell risiko. Risikofylte jobber, 
språkproblemer, dårlig opplæring og mangel på 
verneutstyr er en farlig kombinasjon. 

Konsekvensen er at disse arbeidstakerne verken 
klarer å ivareta sin egen eller andres sikkerhet. 
Dette må de som ansetter eller leier inn uten-
landsk arbeidskraft ta inn over seg. 

Arbeidsgiverne må bli mye mer bevisst på hvilke 
farer de utenlandske arbeidstakerne utsettes for 
på arbeidsplassen, og de må bli bedre til å fore-
bygge og redusere risiko. 

I rapporten dokumenteres viktige erfaringer fra 
bygg, renhold og overnatting og servering. Ar-
beidstilsynet erfarer at sosial dumping brer om 
seg i stadig nye deler av norsk arbeidsliv. Under-
søkelsen viser at nye virkemidler som allmenn-
gjøring av lønn, regionale verneombud og ID-kort 
har vært viktig. Likevel er problemet økende. 

Dette skyldes at myndighetene står overfor en ny 
type aktører i norsk arbeidsliv. Aktører som be-
visst bryter lovverket for å skaffe oppdrag. Krimi-
nelle aktører som ikke bare bryter arbeidsmiljøre-
gelverket, men også regelverk knyttet til skatter 
og avgifter, regnskap og arbeids- og oppholdstil-
latelse.

Utenlandske arbeidere 
utsettes for større risiko

illustrasjonsfoto
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TEKST: Boye Ullmann
FOTO: Odd Magnar Solbakken

Torsdag 19. juni samlet det seg fagforeninger 
med faner fra hele landet på Youngstorget på 
rekordtid med rekordantall faner – 75 i alt. Dette 
vitner om kampvilje fra fagbevegelsen fra dag en. 
Her stillte fem LO forbund med talere i tillegg til 
UNIO representert med Norsk Sykepleierforbund.

Onsdag 11. juni slapp Robert Eriksson (FrP) den 
svarte katta ut av sekken. Nå har storangrepet 
starta mot arbeidsfolk i Norge for å omgjøre ar-
beidslivet til løsarbeidersamfunnet framfor faste 
ansettelser. 

Nå skal loven (§14.9 i Arbeidsmiljøloven) om be-
grensninger av midlertidige ansatte oppheves til 
fordel for midlertidige ansettelser i 12 måneder 
gjennomføres. I tillegg skal mulighetene åpnes 
for lengre arbeidstid, mer overtid og ikke minst 
søndagsarbeid. Her skal gjennomsnittsberegnin-

ger utvides som igjen undergraver overtidsbe-
taling. Dette framstilles som valgfrihet, men for 
hvem? Ikke for familier der to jobber som skal få 
hverdagen til å gå opp med barn på skoler og med 
fritidssysler.  Her sitter «familepartiet» KrF i posi-
sjon sammen med de rød-grønne som kan stoppe 
dette i Stortinget. FrP og Høyre viser seg her som 
et parti for arbeidsgivere som undergraver nor-
malarbeidsdagen for folk flest.
 
Vi vil se flere demonstrasjoner, aksjoner og po-
litisk streik mot Høyre/FrP forslaget. Vi krever 
i stedet at Arbeidsmiljøloven håndheves! Ikke 
minst slå tilbake bemanningsbransjens stygge 
ansettelsesform som er «fast ansettelse – men 
ikke lønn mellom oppdrag». Dette betyr at du får 
vite på mandag at i morra er det ikke jobb til deg. 
Du kan risikere å vente en uke, tre uker eller 28 
uker på jobb dvs heller ikke lønn mellom oppdrag. 

Dette er verste form for ansettelse som må 
slås tilbake!

KAMP MOT NY ARBEIDSMILJØLOV 
– STANS ROBERT ERIKSSON!

Fanemarkering på Youngstorget

Nå har storangrepet 
starta mot arbeids-
folk i Norge for å 
omgjøre arbeidslivet 
til løsarbeidersamfun-
net framfor faste 
ansettelser.
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Hvor ble det av Oslos teglindustri?

TEKST: Claes Lampi
FOTO: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

 

Fra tidlig på 1800-tallet og frem til 1970 hadde 
Oslo en omfattende teglverksindustri. Mellom 
30 og 40 teglverk var i drift i perioden – med en 
kapasitet på nær 20 prosent av den totale norske 
teglproduksjonen.

De største verkene ble etablert i 1880 og 1890 
årene, som en følge av høykonjunktur og hektisk 
byggeaktivitet. Hundre år senere var alle teglver-
kene borte. Det har vært en gjengs oppfatning at 
nedturen skyldtes konkurranse fra alternative 
bygningsmaterialer. Det er også riktig, men det er 
bare en halv sannhet. Min påstand er at interne 
forhold i bransjen også var avgjørende for at det 
gikk som det gikk med Osloverkene og norsk teg-
lindustri.

Før vi går nærmere inn på årsakene til teglverks-
døden etter andre verdenskrig, la oss ta et lite his-
torisk tilbakeblikk.

Oslos teglhistorie
Teglbrenning i Oslo kan spores tilbake til mid-
delalderen. På slutten av 1200-tallet bygde kong 
Håkon Magnusson en teglovn ved utløpet av Al-
naelven for å skaffe teglstein til utvidelsen av Ma-
riakirken. På denne tiden ble teglverkene bygget 
for å dekke kongens eller kirkens behov. Senere 
ble teglbrenning mer allment utbredt. På 1700-tal-
let oppsto det et marked for teglstein, og flere går-
der begynte å brenne tegl som en binæring til 
jordbruket. I Oslo finner vi denne type tegldrift 
på enkelte gårder i Maridalen. Senere, som en 
følge av industrialiseringen og byenes fremvekst, 
forsvant de fleste av disse gårdsteglverkene på 
1800-tallet.

Parallelt med at gårdsteglverkene forsvinner 
etableres det større teglverk i og rundt byene. 
De største verkene i Oslo lå langs Alnaelven der 
det var rikelig med gode leirforekomster. Det var 
teglverk som Aker, Alna, Bryn, Hovin, Høyenhall, 
Kristiania og Nygaard. Men også andre steder 
i byen hadde det vært teglverksdrift fra tidlig 
1800-tallet.

Men i 1970 var det slutt. Aker Teglverk var det 
siste som ble nedlagt. Alna Teglverk nedla sin 
virksomhet i Oslo i 1966, men fortsatte på Nes i 
Akershus frem til 1990.

Så hvordan kunne alle teglverkene forsvinne i 
hurtig tempo etter andre verdenskrig? Råvaren 
var det i utgangspunktet ikke mangel på. Den 
dag i dag ligger det prima leire i Oslo, noe dagens 
utbyggere i Bjørvika har fått erfare. Markedet er 
heller ikke opphørt. Teglprodukter har hele tiden 
vært aktuelt i byggebransjen, både takstein og 
murstein. Hva skjedde? Jeg vil nedenfor peke på 
en håndfull årsaker til at det gikk som det gikk.

Markedet endret seg
La oss begynne med markedsituasjonen. Oslover-
kenes hovedprodukt var bakmurstein. Det vil si 
murstein som primært var til bruk som bærende 
bygningsmaterialer og bak puss. Få av verkene 
hadde kapasitet eller teknologi til å produsere fa-
sadestein. Grunnen til det er at de aldri ble byg-
get med dette for øye. Utstyr for utgraving, for-
ming og tørking var aldri på høyde med det beste 

Den første fagforening for teglverksarbeidere i 
Kristiania ble stiftet i 1886 av Olaf Strøm, som 
siden ble formann i Arbeidsmandsforbundet. 

Den levde ikke lenge, men i 1894 ble det gjort 
et nytt forsøk, og da fikk de i hvert fall fane.
Teksten på fanen var: «Ved brugen af spaden 
og hakken bringes kapital ud af bakken»

Teglverksarbeidernes Forening, Oslo ble stif-
tet 10. juli 1924 som avdeling 78 av Norsk Byg-
ningsarbeiderforbund. Foreningen hadde da 
278 medlemmer. Allerede første året var det 
streik, da arbeiderne forkastet et forslag til 
overenskomst.

Foreningen ble nedlagt 31/12 1965 og med-
lemmene ble overført til Oslo Stein-, Jord og 
Sementarbeideres forening.

Hovin teglverk august 1957. Bildetekst: Opp til 40 teglverk har vært i drift i Oslo samtidig. Nå er det ingen igjen.Hovin teglverk ble nedlagt i 1967.
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i Europa. Brenningen, derimot, foregikk med da-
tidens teknologiske nyvinning - ringovnen.  Pro-
duktene ble dermed brent godt og holdt høy tek-
nisk kvalitet. Men kvaliteten på form og utseende 
var kritikkverdig. Derfor har de fleste murgårder 
fra denne perioden pussede fasader. 

Det finnes unntak, bl.a. er Oslo Rådhus et godt 
eksempel på spesiallaget fasadestein fra Hovin 
Teglverk – som lå et steinkast fra dagens T-bane-
stasjon på Hasle.

At de fleste teglverk produserte bakmurstein var 
i utgangspunktet uproblematisk. De fikk jo solgt 
steinen. Men etter andre verdenskrig endret etter-
spørselen seg betydelig. Teglverkenes hovedpro-
dukt, bakmurstein, kunne ikke konkurrere mot 
betong og blokker. Kun to teglprodukter kunne 
ha vært konkurransedyktige; fasadetegl og lett-
tegl (teglblokker). Problemet var at nesten ingen 
produserte dette. Med unntak av Alna Teglverk, 
som flyttet til Nes i Akershus i 1966, la ingen av 
Osloverkene om produksjonen i tide til å overleve.
Hvorfor gjorde de ikke det? Hvorfor la ikke tegl-
verkene om produksjonen slik at de kunne imøte-
komme markedets etterspørsel etter fasadestein 
eller lett-tegl? Var de ukjent med at markedet en-
dret seg? Motsatte de seg endring? Eller var det 
andre årsaker til at det gikk som det gikk?

Mangel på kapital
Teglbransjen, inkludert Osloverkene, må tidlig ha 
vist at markedet kom til å endre seg. Allerede på 
begynnelsen 1900-tallet begynte sement å bre 
seg i markedet. I Teknisk Ukeblad ser vi dette 
tydelig i perioden 1890-1910. Under kategorien 
«Bygningsmaterialer» omtales tegl sjeldnere og 
sjeldnere, mens sement og etter hvert betong og 
«jernbetong» øker i omtale. Fra 1912 skrives det 
intet om tegl, mens det diskuteres og forskes på 
betong i mange år fremover.

Det samme ser vi i Sverige. I jubileumsskriftet til 
Tegelmästareskolan i 1915 diskuteres det hvor-
dan teglindustrien kan møte de nye bygningsma-
terialene. Og i Tyskland hadde de for lengst lagt 
om til ulike varianter av lett-tegl og fasadestein 
for å imøtegå den stadig voksende konkurranse 
fra de såkalte kunstige byggematerialers side.

Man skulle derfor tro at Osloverkene hadde kunn-
skap og mulighet til å tilpasse seg allerede tidlig 
på 1900-tallet. Men de gjorde det ikke. En forkla-
ring kan vi finne i bladet Teglverksindustri nr. 10, 
1930 som skriver: «Forbedringer koster penger, 
så mange penger at mange overhodet ikke kan 
tenke på det. Disse verk må drives videre som de 
er, så langt det overhodet går.» Mangel på kapital 
var dermed en viktig årsak til at man ikke moder-
niserte.

Men selv om de ikke hadde råd til å modernisere, 
så var det også økende etterspørsel etter tradi-
sjonell håndbanket fasadestein. Men de norske 
teglverkene gikk heller ikke tilbake til tradisjo-
nelle formingsmetoder for å møte markedet. Det 
var derimot en ganske utbredt oppfatning blant 
teglverkene at man skulle drive slik man alltid 
har drevet. En viktig grunn til denne tenkningen 
hang sammen med kompetansen, både hos arbei-
derne og hos eierne.

Mangel på kompetanse, forskning  
og utvikling 

Mens Sverige, Danmark og ikke minst de store 
landene i Europa satset på utdanning og opp-
læring av teglmestere og teglarbeidere, hadde 
man i Norge en ganske uopplyst og lite kom-
petent teglbransje. Bakgrunnen er trolig at vi i 
Norge tradisjonelt og kulturelt har brukt treverk 

i bygninger. Dette ble allerede observert i 1898, 
der norsk teglindustri ble sammenlignet med in-
dustrien i Danmark og Tyskland: «Grunden til, at 
Norge i denne retning ligger tilbage, må vel først 
og fremst søges i den omstændighet, at man 
hidtil har havt tilstrækkelig naturligt byggema-
teriale forhånden og således ikke udelukkende 
har været henvist til kunstproduktet, mursten» 
(Teknisk Ugeblad, 15-1898).

At Norge aldri ble et «mur-land», slik som for ek-
sempel Danmark, førte i neste omgang til at det 
var lite yrkesstolthet og lav status rundt tegl-
verksdrift. Teglproduksjon ble heller aldri noe 
anerkjent håndverk i Norge. Mursteinshus i Norge 
er primært et byfenomen, og i stor grad et resultat 
av murtvang fra 1800-tallet.

Men mangel på modernisering skyldes ikke bare 
norsk byggeskikk. Teglverkseierne selv har også 
ansvar for denne utviklingen. Disse var sjelden 
fagfolk, og de var ofte mer opptatt av kortsiktig 
avkastning enn modernisering og utvikling. Ei-
erne var for eksempel skeptisk til fagutdanning 
fordi de var redd for at arbeiderne skulle organi-
sere seg å kreve høyere lønn. Og arbeiderne for-
ble ufaglærte.

Det fantes unntak, og Gunnar Knutsen, som sene-
re ble statsminister, var en av dem. Han etablerte 
Borgestad Teglverk i Skien i 1887, et verk som alle-
rede da var mer moderne enn et vanlig norsk tegl-
verk femti år senere. Blant annet ble verket byg-
get for helårsdrift, og han oppfant og tok patent 
på den såkalte «Fredrikstadstenen». Interessant å 
se er at Knutsen så utfordringene i teglbransjen 
allerede i 1912 og la om driften til ildfaste produk-
ter. Borgestad Fabrikker er som kjent fremdeles 
en vital bedrift.

Men få andre var så fremsynte som Knutsen, selv 
om de tidlig ble advart. Allerede i 1908 beskriver 
forretningsmannen Carl O. Nilsen norske teglpro-
dukter slik: «Det forholder sig desværre saa, at en 
sammenligning mellem vore hjemlige teglverk-
sprodukter og de udenlandske falder uheldig du 
for de førstnevnte, og man maa faa indtryk af, at 
den norske teglverksindustri ligger adskillig til-
bage for udlandets». Og videre skriver han «Kva-
liteten er i almindelighed god … men den er ofte 
saa raat formet, ujevnt brændt, slet sorteret og 
fremfor alt saa kautstødt og mishandlet, førend 
den naar frem til byggepladsen». Nilsen, Carl O. 
(1908). Teknisk Ugeblad, nr. 20.

Det var altså ikke bare markedet som ga døds-
støtet til norsk teglverksindustri. Teglindustriens 
lave status, mangel på kompetanse og ønske om 
kortsiktig avkastning var karakteristiske trekk fra 
1890-tallet og fremover. Med få unntak resulterte 
det at de fleste teglverk ikke tilpasset seg marke-
det. De fortsatte i den samme «tralten» både i mel-
lomkrigstiden og etter andre verdenskrig. Mye av 
den rådende teknologien ute i Europa nådde aldri 
frem til Norge. Verken kompetanse eller kapital 
var tilstede for å ta i bruk alternative og moderne 
formingsmaskiner, tørkesystemer, brenningstek-
nologier eller sorteringsmaskiner.

Omleggingen som burde ha kommet allerede 
i 1920 kom ikke i gang før etter 1950. Men da lå 
teglindustrien så langt akterut at modernisering 
ble for kostbar, og teglverkene ble avviklet i tur og 
orden frem til 1970.

Claes Lampi er administrasjonssjef ved fors-
kningsstiftelsen NIFU. Han er også initiativtager 
til teglverk.no og  rådgiver for bevaring av tegltak.

Hovin teglverk 1953 ringovn: Teglverkene i Oslo vegret seg for å ta i bruk moderne teknologi, 
selv om Hovin teglverk  bygde ny ringovn etter 2. verdenskrig.
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Private yrkesskoler - nei takk!

TEKST OG FOTO: Petter Vellesen

Solbergregjeringen har som uttalt mål i Sund-
voldenerklæringen å «åpne for at flere kan drive 
offentlig finansierte friskoler...» og dette er tyde-
ligvis en så viktig sak at kunnskapsminister Røe 
Isaksen hastet gjennom en høring om ny lov, og 
allerede i april vedtok regjeringen å myke opp lo-
ven. Dette  til tross for stor motstand mot hørings-
notatet fra flere tunge høringsinstanser som LO, 
Unio og Utdanningsforbundet. Siden en ny privat-
skolelov - eller «friskolelov» som tilhengerne liker 
å kalle det - ikke kan bli virkelighet før tidligst i 
2015 vil regjeringen gi dispensasjoner allerede 
nå.

Kjerna i de nye reglene er at privatskolene ikke 
lenger skal behøve å ha noe spesielt grunnlag, 
som religion, pedagogisk retning eller liknende 
for å bli godkjent. Det skal holde med krav til «inn-
hold og kvalitet», som det heter. I høringsnotatet 
nevnes spesielt private realfagsgymnas og en-
kelte yrkesfagskoler. Dermed er denne endringen 
av særskilt interesse for  alle som er opptatt av yr-
kesfagene i den norske skolen. Regelverket åpner 
for at man kan etablere helt vanlige yrkesfaglige 
skoler, men med kommersielle eiere. Dette har vi 
ikke bruk for i det norske skoleverket.

Selv om flere av arbeidsgiverorganisasjonene har 
vært positive til høringsnotatet er flere bransje-
organisasjoner skeptiske. «Sterke fagmiljø som 

gjennom mange år er bygd opp rundt om i landet 
vil stå i fare for å forvitre og over tid bli borte,» 
sier Fagrådet for elektrofag i sin høringsuttalelse, 
og Jørgen Leegaard, kompetansedirektør i Byg-
genæringens Landsforening sier til avisa Klas-
sekampen at han ikke har noen tro på å åpne 
opp for flere private. - Det er bedre om ansvaret 
for den videregående utdanninga ligger under  
fylkeskommunen slik det gjør i dag, sier han.

Allikevel er det nok flere bransjer som kunne 
tenke seg å «ta over» enkelte yrkesfag og tilby en 
«bedre» utdanning enn det fylkeskommunen kan. 

Men dette vil uansett bare kunne dreie seg om de 
aller største fagene, og «tilbudet» vil bare finnes i 
de største byene. Det vil også kunne føre til at det 
offentlige mister kontrollen over innholdet i yrkes-
utdanninga. «Videregående opplæring må også 
bygge på skolens brede samfunnsmandat, og 
ikke bare på bransjenes nåværende behov,» sier 
Utdanningsforbundet i sin høringsuttalelse. «Ge-
nerelt vil en ekstra elevplass i privatskole måtte 
bety en elevplass mindre i den offentlige skolen, 
og en nyetablert privatskole bety at en offentlig 
skole må legge ned,» sier LO i sitt samfunnsnotat 
Gambling med fellesskolen. «De offentlige sko-
lene må ventes...å tilpasse seg den markedstenk-
ningen som legges til grunn i private skoler.»

Tenkninga og ideene rundt privatskolene er i stor 
grad henta fra Sverige, hvor privatskolereformen 
ble innført alt tidlig på 90-tallet. Det har ført til 
at 47% av de videregående skolene i Sverige er 

private, med et elevtall på 90 000, det vil si 24%. 
Dette har ikke ført til noen bedre skole, tvert i 
mot. «I internationella jämförelser utmärker sig 
Sverige som ett land där både kunskapsresultat 
och likvärdighet försämrats under 2000-talet,» 
sier Skolverket i en rapport. Derimot har utviklin-
gen ført til en enorm fortjeneste for noen få «sko-
leentreprenører». Privatskolemarkedet i Sverige 
domineres av fem store aktører som i 2009 hadde 
en samlet profitt på over 400 millioner kroner. 

Yrkesfag har vært forsømt i alle år og under for-
skjellige regjeringer. De trenger å styrkes ved 
styrket økonomi og andre modeller for organise-
ring, ikke ved å bli bransjeskoler. Regjeringen vil 
gi godkjenning til skoler som er «nyskapende». 

Det eneste som er nyskapende i dette forslaget er 
at det er en ny måte å tilrane seg fellesskapets 
midler på. Det er ikke sikkert at de seriøse bran-
sjene vil ha privatskoler, men det står nok av  ak-
tører i kø som ikke har andre interesser enn de 
kommersielle og som ikke sier nei takk til å tjene 
seg søkkrike.

Les også: 
Gambling med fellesskolen? 
LOs Samfunnsnotat nr 4/2014

Kommersielle skoler i Norge. For velferdsstaten, 
Notat nr 1/2014

Leke butikk. Når skoler og barnehager drives som 
bedrifter. Pamflett fra Manifest, 2013

De rødgrønne strammet i sin tid inn på adgangen til å etablere private skoler, 
men dette falt høyresida tungt for brystet 

Vi trenger ikke private yrkesskoler, men styrking av den offentlige fagutdanninga!
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Oslo Håndverks- og Industriforening har lansert 
noe de kaller ”Vardeprosjekt”. Bakgrunnen er den 
synkende rekrutteringen til håndverksfagene, 
og formålet er å heve statusen til yrkesfagene, 
framheve betydningen av godt håndverk og å 
stimulere til inntak av lærlinger. Et Vardeprosjekt 
er kort sagt et større nybygg eller rehabilitering 
i offentlig regi, hvor alle lærefag i prosjektet skal 
delta med minst en lærling. Vardeprosjektet skal 
også være selvsagte arenaer for utplassering av 
elever fra ungdomsskole, videregående, fagskole 
og høyskole. 

I et Vardeprosjekt skal det legges til rette for tverr-
faglig samhandling ved å bygge nettverk mellom 
fagene. Alle leverandørene må vise en plan for 
hvordan lærlingene skal samarbeide med lærlin-
ger i de andre fagene for å få størst mulig utbytte. 

Det skal også avholdes fellesmøter for lærlinger 
(elevråd) minst en gang i måneden. I det hele tatt 

går hele prosjektet ut på å skape et godt miljø for 
læring og verdiskapning, og hvor fokuset vil være 
på kvalitet, både i arbeidet og i opplæringen.

Håndverks- og Industriforeningen har foreslått 
at minst ett statlig byggeprosjekt i året får status 
som Vardeprosjekt, og foreslår selv restaurerin-
gen av Nationalteateret og gjenoppbyggingen av 
regjeringskvartalet. De peker på at det ved byg-
gingen av Oslo Rådhus ble satset stort på lærlin-
ger i alle fag – den tidas Vardeprosjekt.

I Oslo er det bestemt at byggingen av Haugen-
stua ungdomsskole skal være et Vardeprosjekt. Et 
av anbudskriteriene er at entreprenørene må del-
ta i Vardeprosjektet. De første lærlingene er sann-
synligvis på plass til høsten. Dessuten jobbes det 
aktivt med at flere signalbygg i Oslo – som f. eks. 
nye Deichmann eller Lambda – skal bli Vardepro-
sjekter.  Kommer vi dit har vi tatt et langt skritt 
fram når det gjelder fagutdanning. 

Vi støtter helhjertet opp om dette prosjektet, og 
Oslo Bygningsarbeiderforening er representert i 
styringsgruppa.

Sats på Vardeprosjekt!
HVORFOR VARDEPROSJEKT?

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

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

For håndverksfag og håndverksbedrifter
• Konkurransefortrinn å være lærebedrift
• Markedsfører verdien av godt håndverk
• Fremmer rekruttering til håndverksfag

TEKST: Petter Vellesen

Det offentlige er Norges største byggherre og 
mye av nøkkelen til kampen mot sosial dumping 
ligger i innkjøpspolitikken til statlige etater, fyl-
kene og ikke minst kommunene. 

Dessverre har det lenge vært slik at man kon-
sekvent har valgt det anbudet med lavest pris i 
anbudsprossessen, og dermed har man fått leve-
randører (entreprenører og andre håndverkere) 
som har vunnet fram i konkurransen fordi de 
har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn vanlig. 
På den måten har vi fått en situasjon hvor sosial 
dumping har kunnet trives og vinne fram i det 
offentlige byggemarkedet.

I de siste åra har som vi kjenner til situasjonen 
forandret seg fra å være ”bare” sosial dumping 
til også å omfatte rein kriminalitet: svart arbeid, 
momssvindel og sogar menneskehandel. Det 
har fått kommunene til å åpne øynene og foran-
dre innkjøpspolitikken sin. Fellesforbundet og 
mange enkeltavdelinger har vært pådrivere her 
og flere av endringene har kommet takket være 
et langvarig press og påvirkning fra disse. Skien 
kommune bør dras fram som et godt eksempel. 

Der har man vedtatt et nytt regelverk til bruk ved 
offentlige anbud som skal forhindre sosial dum-
ping. Hovedpunktene i regelverket er at arbeidet 
skal utføres av tilbyderen og dennes ansatte, at 
majoriteten av de ansatte skal være fagarbeidere, 
at underentreprise med enkeltforetak og bruk av 

innleie krever skriftlig begrunnelse, at det bare 
skal være ett ledd i kontraktskjeden og at bedrif-
tene som engasjeres skal være godkjente og ak-
tive lærlingebedrifter.

Men også andre steder i landet skjer det ting. Det 
arbeides aktivt med disse saken i Trondheim og 
i Østfold, og under en høring i finanskomiteen i 
Oslo bystyre nylig offentliggjorde byrådet en til-
takspakke mot arbeidslivskriminalitet og sosial 
dumping som vi har stor tro på. 

Dette er de viktigste tiltakene:
*  Maks to underleverandører, avvik må 
 begrunnes skriftlig og få godkjenning.

*  Alle underleverandører skal eksplisitt 
 godkjennes av kommunen.

*  Kommunen skal ha mannskapslister over alle  
 som jobber på kontrakten.

*  Alle skal arbeidere lønnes etter landsomfattende  
 tariffavtale, også der hvor tariffavtalen ikke er  
 allmenngjort.

*  Kontrakten kan heves hvis det oppdages sosial  
 dumping.
I tillegg har kommunen vedtatt en plan for å øke 
lærlingeantallet i Oslo. Bare det å prioritere dette 
såpass høyt innebærer en ny satsing på yrkesfag 
som vi ønsker hjertelig velkommen. 

Men byrådet ser ikke bare på satsingen på lærlin-
ger som et tiltak for å møte det økende behovet 

for fagarbeidere, satsingen er også ment å bidra 
til å motvirke sosial dumping. Dette er sitert fra 
byrådets innstilling: ”Leverandører som inngår i 
lærlingeordning må ha tilgjengelige fagarbeide-
re og en grad av ordnede forhold for å følge opp 
lærlingene i virksomheten. Lærlingeordning kan 
således bidra ikke bare til å sikre yrkesopplæring 
og arbeidsmuligheter for den enkelte, men også 
til økt profesjonalitet, produktivitet og konkurran-
seevne i den enkelte virksomhet, i bransjen og i 
samfunnet som helhet. 

Krav til lærlingordning og bruk av lærlinger kan 
også av ovennevnte årsak bidra til å motvirke so-
sial dumping i bransjer som i økende grad synes å 
være utsatt for dette.” Nesten så vi skulle ha sagt 
det sjøl…

Men det er ikke nok med lærlingeklausul og krav 
til lærlingeordning. For at dette skal fungere må 
det være lærlinger i aktivt arbeid på de enkelte 
prosjektene. Byrådet er tydeligvis klar over det, 
og vil ”stille skjerpede og mer konkrete krav til 
bruk av et konkret antall lærlinger ved utførelse 
av oppdrag for Oslo kommune.” De vil også ha be-
stemmelser for etterlevelse av kravene. 

Disse bestemmelsene bryter så til de grader med 
praksisen til leiefirmaene og enkelte av underen-
treprenørene at disse allerede ligger i startgropa 
for å omgås kravene. Der må de forhindres for en-
hver pris!
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Vi er på Vats i Vindafjord kommune utanfor  
Haugesund. Her ligg AF Miljøbase, og her held AF 
Decom Offshore til. I denne bedrifta arbeider no-
kon-og-tretti folk, og så godt som alle er organiserte 
i Oslo Bygningsarbeiderforening. AF Miljøbase er 
eit moderne anlegg spesialbygd for å handtera 
mellom anna utrangerte offshore-installasjonar. 
Her er tre kaier, verksted, lagerhallar, brakkerigg, 
servicebygg og framfor alt nokon grove gigantar 
av nokon kraner og maskiner. Våre folk driv altså 
med å demontera gamle oljeplattformar, laste-
bøyer og andre installasjonar som har vore brukt 
i Nordsjøen. 

I og med at anlegget ligg litt utanfor allfarvei, så 
og seie, har karane aldri møtt fagforeiningsleia-
ren sin andlet til andlet. Dette måtte vi retta opp 
i, så ein vakker solskinnsdag i april drog vi ut til 
Vats, hovudtillitsvald i AF, Arne Sveen, Helge Lar-
sen frå Fellesforbundet Rogaland og eg. Det fyste 

me får auge på er to enorme konstruksjonar av 
rustne jarnrøyr.

 - Dette er understellet - eller «jacketane» - til platt-
formar frå Nordsjøen, forklarar Hans Mellemsdok-
ken, som er hovudtillitsvald på anlegget, og som 
samstundes er ein av dei som handterar skjere-
brennaren. - Nærare bestemt kjem dei frå Cod- og 
Albueskjellfelta. For å demontera desse må vi 
skjera dei ned bit for bit, og det må vi gjera medan 
vi heng i ei krankorg. Nokre av røyra er mantla 
med betong, og det er nytteslaust å klippa dei ned 
med ei kransaks. 

- I dag er det finver, men når vinden står på inn 
her er det ikkje noko kjære mor å driva oppe i kor-
ga, seier Hans føre kranførar Karl Johan Skorpe 
lyfter han og Roger Bøe til vers.

Josef Blikra er han som handsamer den store 
saksa som er montert på ei gravemaskin, og som 
klipper ned stål og jarn som om det var papir. Han 
driv på med ein av modulane som har vore mon-
tert på toppen til plattforma. 

Vi må ta vare på den kompetansen vi har bygd opp, seier Josef Blikra til hovudtillisvald Arne Sveen

-Først gjeng me inn og plukkar ut alt innvendig, 
som elektrisk utstyr og motorar. Noko kan bru-
kast opp att og seljast, turbinane til dømes, men 
det er og farleg avfall her. I denne modulen var 
det ein del asbest som måtte sanerast på ein for-
svarleg måte. Josef kjem ut av maskina si og for-
klarar prosessen for oss. Det er klårt og tydeleg at 
han er stolt av yrket sitt.

- Så kan eg gå i gang med å klippa ned modulen. 
Maskina rekk ikkje heilt opp, så eg byrjar i andre 
høgda. Eg klippar ned det meste, men let det stå 
att nokre berande konstruksjonar. Når eg tek dei 
frå kvarandre på rette måten, så sig tredje høgda 
ned av seg sjøl.

-Men er ikkje dette livsfarleg?

-Nei, eg veit korleis modulen heng saman, så det 
skjer ikkje ulukker, men om uhellet først skulle 
vera ute har eg stilt opp maskina slik at han står 
trygt. 98 prosent av plattforma blir gjenvunne, og 
eg sorterer metallet i forskjellige kategoriar etter 
kvart. Når det gjeld flyten av stål og det å riva har 

- Eg har vore  med heilt frå starten av og sett utviklinga av dette anlegget. Eg synes det er for gale 
at vi skal gje alt dette på båten. Vi må ta vare på den kompetansen vi har bygd opp, og når det 
snur til neste vår er det viktig at vi har fullt mannskap på anlegget her, seier Josef Blikra.



BYGNINGSARBEIDEREN 2-2014 11

vi vorte ganske gode, tykkjer eg, seier Josef. 

- Jobbpakkane vert utarbeida inne i Oslo, men vi 
har kome med innspill som vert høyrd på, og med 
hjelp av erfaringa vår har me vorte betre.

Det er denne erfaringa og kompetansen til dei 
som står på golvet Josef og Hans er så opptatt 
av å ta vare på. Det er nemleg lite å gjera på  
anlegget her på Vats. 

- Det har vore ei oppdragstørke her, seier Hans.  

- Sjølv om marknaden er stor og veksande tek det 
ikkje skikkeleg av før om eit års tid. Mellombels 
må vi ha andre bein å stå på. Vi driv ein del med 
«klassing» av installasjonar, og då er det aktivitet 
her inne, men til det treng vi og mykje spesial-
kompetanse som vi må leige inn, så det bergar 
oss ikkje. («Klassing» er omtrent det same som 
å ta EU-kontroll på ein bil, blir eg forklara, men  
uendeleg meir omfattande så klart.)

- Det går føre seg ei nedtrapping, seier Arne Sveen, 

men eg meiner det går ryddig føre seg. Nokre 
oppsigelser har det vore, men dei har stort sett 
følgd ansienniteten. Men me er alle opptekne av 
å verja om den kompetansen som fins her. Vi må 
ikkje bli tekne på senga når det snur att, slik att 
me må leige inn arbeidskraft og kunnskap. Difor 
er det så viktig at me ikkje må seie opp folk, men 
heller omplassera dei, overføra dei mellombels til 
bygg eller anlegg og i alle fall syte for at dei blir 
i bedrifta. Desse folka sit på kunnskap som ikkje 
kan verdsettast høgt nok.

Etter dagen på anlegget i Vats har fagforeinings-
leiaren lært mykje om drifta her inne, og sett at 
det finst andre verksemder i foreininga enn berre 
byggjeverksemda. Men samstundes har me fått 
stadfesta at arbeidsfolk er opptekne av det same, 
om dei arbeidar med å byggja ting eller å rive 
dei ned. Praten gjekk om bonusar, ansiennitet,  
fortrinnsrett og løn. Nett som på ein fabrikk eller 
på ein byggjeplass. 

Det var triveleg å vitja Vats. Eg trur ikkje det 
er så lenge før vi kjem att. 

Hans Mellemsdokken gjer seg klar til å bli heist opp i korga av kranførar Karl Johan Skorpe.

No har desse understella gjort jobben sin
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TEKST: Petter Vellesen

Da Fellesoverenskomsten for byggfag ble all-
menngjort i 2007 ble det snart klart at det treng-
tes verktøy til å sikre at bestemmelsene ble etter-
levd. Et av disse verktøyene var ordningen med 
solidaransvar for lønn, som byggfagforeningene i 
Oslo-området var svært aktive for å få innført. Et-
ter en vellykket kampanje fra vår side trådte ord-
ningen med solidaransvar i kraft 1. januar 2010. 
Nå foreligger det en Fafo-rapport som oppsumme-
rer erfaringene med solidaransvar. Et av funnene 
er at ordningen er svært lite brukt. Hvorfor?

Fafo-forskerne har intervjuet en rekke av Felles-
forbundets avdelinger, og til nå er det bare en av-
deling som har brukt ordningen i stor grad, og det 

er Oslo Bygningsarbeiderforening. Her var det 
rundt 20 slike saker mens en avdeling hadde fire, 
tre hadde to saker og en avdeling hadde hatt en 
sak. Bortsett fra dette: Nada! LOs juridiske er lite 
involvert i slike saker, i likhet med arbeidsgiver-
organisasjonene, og verken rettshjelpstiltak eller 
frittstående advokater benytter seg noe særlig av 
solidaransvar.

Det er ingen tvil om at ordningen er godt kjent. 
Allerede to måneder etter at bestemmelsen ble 
innført viser undersøkelsen at 67 prosent av de 
tillitsvalgte og 83 prosent av lederne hadde hørt 
om ordningen. Men mens fagbevegelsen gikk 
i bresjen for solidaransvar, var arbeidsgiverne 
svært skeptiske. De mente tiltaket ville virke kon-
kurransevridende, hemme verdiskapning og at 
bedriftene ble pålagt for mange byrder. 

I dag har pipen fått en annen lyd, og både arbeids-

taker- og arbeidsgiversida er stort sett positive, i 
hvert fall i byggebransjen.

Det er heller ingen tvil om at ordningen er effek-
tiv. For det første korter den ned saksbehandlin-
gen med mange ledd. For det andre fører den ofte 
til at lønnskravet faktisk blir utbetalt, og det uten 
særlig opphold. Hovedbedriftene vil gjerne frem-
stå som seriøse, og de er bekymret for omdøm-
met sitt. De sikrer seg som regel med motregning 
overfor «synderen». Rapporten peker også på at 
ordningen har en preventiv effekt fordi hoveden-
treprenørene skaffer seg bedre oversikt over kon-
traktskjeden. De mest useriøse befinner seg som 
regel langt ute i kjeden, og det er jo det som har 
fått Veivesenet, Statsbygg og flere andre til å be-
grense kontraktsleddene.

Det er klart at solidaransvarsforskriften har svak-
heter. Vi har hele tida hevdet at byggherren burde 
vært omfattet av solidaransvar og at foreldelses-
fristen på tre måneder er for kort. Disse forholde-
ne  peker også Faforapporten på. 

Dette i seg selv kan imidlertid ikke være grunn 
nok til at Fellesforbundets avdelinger ikke har 
tatt i bruk ordningen mer enn det de har. Vi tvi-
ler også sterkt på utsagn som at det ikke foregår 
underbetaling, og hvis det virkelig er avdelinger 
som ikke har lønnskravssaker i det hele tatt er det 
sannelig store regionale forskjeller på arbeidsli-
vet her til lands. 

Mye tyder på at det er stor forskjell i saksbehand-
lingen fra avdeling til avdeling, og kanskje burde 
Fellesforbundet kjøre en skoleringsrunde i hvor-
dan behandle lønnskravsaker over det ganske 
land.

Kristin Alsos og Line Eldring:
Solidaransvar for lønn
Faforapport 2014:15
www.fafo.no

Solidaransvar – lite, men godt?

Kravet om solidaransvar sto sterkt hos bygningsarbeiderne Foto: Trond Isaksen/LO

Hva er solidaransvar?

Solidaransvar betyr at en oppdragsgiver 
er ansvarlig for at de han gir oppdraget 
til betaler riktig lønn, overtidsgodtgjø-
relse og feriepenger til sine ansatte. 

Hvis en arbeidstaker lengst ned i kjeden 
ikke får utbetalt allmenngjort lønn fra 
sin arbeidsgiver kan han altså kreve 
denne lønna fra hvilket som helst ledd 
over, som regel direkte til hovedentre-
prenør.

Byggherren er ikke omfattet av ordningen.
Det er de allmenngjorte minstesatsene 
som er omfattet av solidaransvaret.

Arbeidstaker må fremme skriftlig krav 
innen tre måneder, og kravet må 
dokumenteres.

Kilde: Arbeidstilsynet
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Co to znaczy Solidarna 
odpowiedzialnosc za 
wynagrodzenie?
To znaczy ze zleceniodawca jest odpowiedzi-
alny za to zeby podwykonawcy placili swoim 
pracownikom odpowiednia pensjie. Jesli 
Twoj pracodawca nie wyplaci Ci pensji jaka 
Ci sie nalerzy, mozesz domagac sie jej u zle-
ceniodawcy. Solidarna odpowiedzialnosc za 
pensjie obejmoje minimalna stawke, nadgod-
ziny i pieniadze urlopowe. Trzeba sie doma-
gac pensji pisemnie w ciagu trzech miesiecy I 
roszczenie musi byc udokumentowane. 

MAJETIC RØR – Et mareritt 
for bosniske rørleggere

TEKST: Boye Ullmann

Majetic Rør hadde et prosjekt på Sørmarka i 2012. 
Jeg tok kontakt med Sørmarka og firmaet siden 
de ikke hadde tariffavtale. Det kom på plass etter 
et møte hos Majetic på Høvik. De hadde polske 
og bosniske ansatte. Etter prosjektet på Sørmar-
ka, meldte alle seg ut. Jeg tok kontakt med daglig 
leder  som var veldig avvisende. Jeg lyktes ikke i 
å komme i kontakt med rørleggerne.

Rett før jul hadde vår leder Vebjørn møte med 
rørleggerne. Han var sjokkert over hva han hørte.  
De bosniske medlemmene hadde ca Kr.28 000 i 
brutto, men all netto over Kr. 16 000,- skulle beta-
les til sjefen hevdet de. I tillegg måtte de betale 
ulike private regninger til eieren. Alt ble gjort un-
der press og trusler var påstanden.

Leder i avdeling 614 i Drammen, Helge Breistein 
hadde også medlemmer. Han tok seg av det før-
ste møtet med firmaet angående oppsigelsessak. 
Både Rørleggernes Fagforening avd. 605 og Avd. 
614 i Drammen har hatt jamnlige møter og send-
te lønnskrav på manglende betaling for timer og 
overtid. Fellesforbundet er også involvert. Saken 

ble vist på dagsrevyen rett før påske. Våre medlem-
mer ble sladdet siden de var redd for represalier.

Denne saken viser et arbeidsliv som vi påstår er 
arbeidsmarkedskriminalitet.  

Våre medlemmer påstod at de måtte ta imot store 
kontantbeløp i Bosnia fra daglig leder som en for-
utsetning for å få arbeid i Norge.  Suljiman Majetic 
har boliger i Bosnia og Kroatia. Helge Breistein og 
jeg har gått inn i saken og mener dette bør være 
en politisak. Våre medlemmer har sendt større 
beløp til ulike kontoer. 

Vi mener dette er i strid med Arbeidsmiljølovens 
bestemmelser om «trekk» i lønn. Gutta hevder at 
de har sendt over penger under utilbørlig press. 
Etter vi sendte lønnskrav til Majetic Rør, ble be-
driften styrt mot konkurs. Parallelt startet de opp 
Majetic Rør og Bygg med ny adresse i Lier kom-
mune. Vi har varslet kemneren i Bærum og Lier. 
Konkurssaken viser at «firma»hytte på fjellet på 
140 kvm og en rekke firmabiler ble ført over til det 
nye firmaet før konkurs ble åpnet. I forhandlings-
møte med Majetic Rør tok Majetic på seg «ansva-
ret» for både lønn og feriepenger etter krav fra 
oss. Ikke rart siden firmaet helt åpent sier at dette 
gjør ingenting for dem siden det er NAV lønnsga-
ranti som vil betale. 

Det betyr at det er skattepengene våre som blir 
brukt der konkursryttere sørger for å sende reg-
ninger til det offentlige. Majetic Rør-saken er kre-
vende og viser et totalt uakseptabelt arbeidsliv 
vi håper både politi og skattemyndigheter invol-
verer seg i konkret. Dette er noe riksadvokat Tor 
Aksel Bush mener politiet skal prioritere.

Danmark er det EU-landet hvor det er 
best å arbeide. Hele 94 prosent er av 
den oppfatning, mens ikke helt overras-
kende er Hellas på sisteplass, hvor bare 
38 prosent av de som arbeider synes at 
arbeidsforholdene er gode. Finner trives 
også godt på jobben, mens svenskene er 
noe mindre fornøyd (kilde: europa.eu).

Det er best å arbeide i 
Danmark

Manglende opplæring og feil bruk av 
utstyr er ofte årsaken til fallulykker på-
peker landssjef i Skydda Norge, Vegard 
Aune. Risikoen ved å jobbe i høyden er 
stor. I Sverige er hver tredje arbeidsu-
lykke en fallulykke og i Norge er fall 
hovedårsaken til til personskader i ar-
beidslivet. Lover og forskrifter pålegger 
arbeidsgivere å sørge for sikkerhetsut-
styr og opplæring til sine ansatte. Men 
da fallsikringsprodusenten spurte ansat-
te i industri- og byggesektoren i Sverige 
om sikkerhet på arbeidsplassen, svarte 
en av tre at de veldig sjelden eller aldri 
har fått informasjon om risikoen ved å ar-
beide i høyden (kilde: bygg.no, 21.05.14).

Liten kunnskap om 
risiko ved arbeid i 
høyden

Arbeidstilsynets inspektører har blitt 
truet med motorsag og opplevd trusler 
mot familemedlemmer. Økningen i ar-
beidsinnvandring og sosial dumping 
fører til at Arbeidstilsynet står overfor 
en situasjon hvor de fører tilsyn med et 
kriminelt belastet miljø. Intervjuer med 
over 70 inspektører i Arbeidstilsynet 
viser at 33 prosent har opplevd trusler 
under tilsyn. Tilsynsleder i Arbeidstil-
synet i Stavanger, Gro Ellingsen, sier at 
arbeidshverdagen til inspektørene har 
endret seg ganske dramatisk de siste 
årene og at de har sett seg nødt til å an-
melde flere tilfeller av trusler mot sine 
ansatte. Arbeidstilsynet fører rett og 
slett tilsyn med kriminelle arbeidsgivere 
og kanskje også kriminelle arbeidstake-
re. Arbeidstilsynet jobber derfor tett med 
politiet og tar mange forholdsregler på 
jobb(kilde:nrk.no).

Odd Magnar

Én av tre inspektører i 
Arbeidstilsynet trues
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Regjeringa ønsker å innføre 
unntak for likebehandling av 
vikarer

TEKST: Odd Magnar Solbakken

Vikarer kan med dette ende opp med å få lavere 
lønn enn bedriftens egne ansatte. Næringslivet 
har dermed fått gehør for sitt krav om unntak fra li-
kebehandlingsprinsippet i EUs vikarbyrådirektiv. 

Arbeidsminister Robert Eriksson mener vel da at 
stabilt dårlig lønn ned mot den garanterte min-
stelønna er best for utleide arbeidstakere. I følge 
Dagens Næringsliv sier arbeidsministeren: ”både 
bemanningsbransjen og de som er ansatt i vikar-
byråene vil få mer forutsigbarhet fordi de kan ha 

en fast lønn å forholde seg til. I dag vil lønnen til 
en som er utleid kunne svinge fra oppdrag til opp-
drag”.

Så arbeidsministeren mener at ansatte i beman-
ningsbransjen vil få det problematisk med livet 
sitt dersom de plutselig i en periode skulle få høy-
ere lønn enn den garanterte minstelønna. 

Eriksson mener tydelig at det beste for løsarbei-
derne i bemanningsbransjen er å ha en jevnt dår-
lig lønn hele tida. Jaggu er Fremskrittspartiet par-
tiet som tenker på arbeidsfolk i alle situasjoner. 

Byggenæringen 
omsatte for 370 
milliarder 
kroner
Den totale omsetningen i bygge- og anleggsvirk-
somheten var på 370 milliarder kroner i 2013. Det 
er en økning på 6,3 prosent sammenliknet med 
2012. Den største næringshovedgruppen, oppfø-
ring av bygninger, hadde en omsetning på 149 
milliarder kroner i 2013, og utgjorde dermed 40,2 
prosent av den totale bygge- og anleggsvirksom-
heten. Økningen fra 2012 var på 6,5 prosent.

Omsetningen i anleggsvirksomheten var 44 mil-
liarder kroner i 2013. Det er 6,4 prosent mer enn 
året før. Anleggsbedriftene utgjorde 11,8 prosent 
av hele bygg og anlegg.

Innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksom-
het var omsetningen 177 milliarder kroner i 2013, 
en økning på 6,0 prosent fra 2012.

I 2013 var det bygge- og anleggbedriftene i Akers-
hus som hadde den største omsetningsveksten, 
med en økning på 12,9 prosent fra 2012 
(kilde: SSB).
 

Faglig tillitsvalgt 1 omhandler lover, avtaler og organisasjonskunnskap.

Deltakerne skal få en god oversikt over aktuelt lov- og avtaleverk og kunne bruke dette aktivt i tillits-
valgtarbeidet. Kunne sette opp og avholde et årsmøte i henhold til forbundets vedtekter. Ivareta 
medlemsdemokratiet og sørge for at alle vedtak blir dokumentert gjennom skriftlighet.

Det bestrebes å gi deltakerne handlingskompetanse til aktivt å jobbe som 
tillitsvalgt og ikke bare ha et verv i navnet.

Målgruppe:
Medlemmer og tillitsvalgte i klubber og avdelinger som har gjennomgått
grunnopplæringen

Kursstart:
Fredag 5. september kl. 18.00

Kursavslutning:
Tirsdag 9. september kl. 13.00

Kurssted:
Sørmarka kurs og konferansesenter, Siggerud

Reise og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter AOFs satser.

Påmelding innen 30. juli til:
AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold
ST. Mariegt 47
1706 SARPSBORG

Eller på mail: trine.jorgensen@aof.no
Telefon: 915 89 814 kan du få ytterligere informasjon

Fellesforbundet ADK Øst inviterer medlemmer og tilitsvalgte til kurs

Faglig tillitsvalgt 1
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Representantskapet i Fellesforbundet er sterkt 
urolig over hva Høyre/Frp-regjeringa vil gjøre 
med Norge. Vi ser nå i flere saker at regjeringa 
fører og forbereder en politikk som vil forandre 
samfunnet. I sum rokker disse endringen ganske 
grunnleggende vår samfunnsmodell ved at det 
overfører større makt til arbeidsgivere og priva-
te kapitaleiere, det svekker arbeidsmarkedet og 
vanskeliggjør arbeidet for full sysselsetting og 
arbeid til alle. Endringene fører til mer bruk av 
midlertidig ansatte og innleie. 

Dette vil kunne sette trepartssamarbeidet og det 
inntektspolitiske samarbeidet i spill. Det vil svekke 
fagkompetanse og skaper et arbeidsliv som vil leg-
ge mindre vekt på fagopplæring og produktivitet.

De viktigste eksemplene på dette er:
-   Regjeringas varslede endringer av arbeids-  
 miljøloven. Med endringene overføres makt   
 over arbeidstid fra partene og tillitsvalgte over  
 til arbeidsgiverne. Det vil gi mer bruk av   
 overtid og arbeid på ugunstige tider. Det vil   
 bli flere midlertidig ansatte og ikke flere 
 arbeidsplasser. Land som har gått i en slik 
 retning har opplevd at dårligere lønns- og   
 arbeidsvilkår for arbeidstakerne.

-  Regjeringa sitt forslag om å anbudsutsette   
 store deler av attføringstiltakene. Det vil   
 kunne føre til en kommersialisering av 
 attføringssektoren, slik vi har sett det i 
 andre land. Det vil kunne føre til at det blir   
 vanskeligere for de som står lengst fra 
 arbeidsmarkedet å komme på tiltak. 
 Attføringsfeltet må i stedet styrkes ved å satse  
 på ikke-kommersielle tiltaksarrangører og   
 bruk av ordinært arbeidsliv.

- Regjeringas endring av permitterings-
 instituttet. I stedet for å bruke permittering   
 vil bedriftene nå i større grad bruke oppsigelser,  
 innleie og midlertidig ansatte.

- Regjeringa sitt forslag om nedsalg av 
 statlige eierandeler i næringslivet. Det vil føre  
 til økte utenlandske eierandeler og flere 
 ansiktsløse eiere gjennom selskapskonstruk-  
 sjoner som er lite vanlig i Norge. Samtidig vil   
 det føre til økte utbytter til private i stedet for  
 penger som kan brukes til å styrke disse   
 bedriftene og til fellesskapets beste.

-  Store skattelettelser til de som har mest vil   
 forrykke utjamning og likhet i det norske   
 samfunnet, og svekke fellesskapets muligheter  
 for satsing på velferd og infrastruktur.

Vi lever i ei tid med store utfordringer. Globalise-
ring gir utfordringer, men gir også muligheter. 
Den beste måten å møte dette på er å styrke den 
norske modellen og det organiserte arbeidslivet  
-  ikke svekke det. 

Vi trenger mer samarbeid mellom partene i 
arbeidslivet og myndighetene, mer aktiv næ-
ringspolitikk, mer samarbeid mellom offentlig 
og privat kapital og sterke fellesskapsløsninger. 
Representantskapet i Fellesforbundet ber om at 
forbundsstyret og forbundets ledelse i tida fram-
over arbeider aktivt og konstruktivt for å hindre 
at det norske samfunnet ikke omformes i en 
retning som svekker arbeidstakerne og arbeidets 
betydning.

Støtte til havnearbeiderne
Representantskapet støtter havnearbeidernes 
streik for tariffavtale i Risavika og lovlige aksjo-
ner for å stanse streikebrytere. Representantska-
pet tar avstand fra politiets aksjoner mot fagor-
ganiserte i en lovlig konflikt slik det skjedde ved 
Trømsø havn 12. juni. Vi ber om en snarlig avkla-
ring i Arbeidsretten om streikebryteri i havnene. 

Fellesforbundet gir støtte til havnearbeidernes kamp. Både Rørleggernes Fagforening og Oslo Bygningsarbeiderfore-
ning har vært i Tromsø for å støtte aksjonene i Tromsø havn. Foto: Boye Ullmann   

EU-kommisjonen har presenter med-
lemslandenes økonomiske vårmelding. 
Med Europas djupe krise velger kommi-
sjonen å se sommeren i møte med posi-
tivt blikk. Europeisk fagbevegelse ber 
om mer handling framfor analyser.

Veronica Nilsson i European Trade Uni-
on Confederation kommenterte presen-
tasjonen slik: «Det kan være tegn til be-
dring, men den europeiske økonomien er 
langt fra sunn. Dagens prognoser viser 
ingen signifikant nedgang i ledigheten 
med dagens 26 millioner arbeidsledige, 
og anslaget med at arbeidsledigheten vil 
gå ned fra 10,5 prosent i år til 10,1 prosent 
neste år, er det vanskelig å se at dette 
er en reell bedring. Nivåene av arbeids-
ledighet, fattigdom og ulikhet i EU i dag 
er en skam og bør bekymre Europakom-
misjonen mye mer enn de gir uttrykk for» 

(kilde: lo.no/brusselkontoret).

EU-kommisjonen 
tolker utviklingen 
som positiv

I følge en fersk Fafo-rapport er det ulik-
het og ikke innvandring som truer den 
nordiske arbeidsmarkedsmodellen.
Mangelen på integrering av innvandrere 
i arbeidsmarkedet kan få store konse-
kvenser for den framtidige velferden. 
Voksende forskjeller i de nordiske lan-
dene kan true både den politiske og den 
økonomiske bærekraften i den nordiske 
modellen (med velutbygget universell 
velferd og organisert arbeidsliv). 

Økt fattigdom fører til mindre penger 
til velferdsbudsjettene, og den politiske 
oppslutningen om universell, skattefi-
nansiert velferd kan synke dersom mid-
delklassen synes velferdsstaten blir 
irrelevant og altfor dyr for dem. Dette 
er blant hovedkonklusjonene i en Fafo-
rapport om innvandring og integrering i 
arbeidsmarkedet. Rapporten finner liten 
eller ingen støtte for at etnisk mangfold 
som sådan er noen trussel mot arbeids-
markedsmodellen. Forskningsleder ved 
Fafo, Anne Britt Djuve, sier at større for-
skjeller gir mindre støtte til sterke, kol-
lektive velferdsordninger.

Odd Magnar Solbakken

Ulikhet truer nordisk 
modell
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Heder til Osvaldgruppa

TEKST: Petter Vellesen
FOTO: Knut Viggen, Fri Fagbevegelse

Natt til 21. august 1942 plasserte fem sabotører 
fra Osvaldgruppa en sprengladning i Statspoliti-
ets hovedkvarter i Henrik Ibsensgate i en av de 
dristigste og mest kjente sabotasjeaksjonene un-
der krigen. Tre av de fem var bygningsarbeidere. 
Det er kanskje ikke tilfeldig, for bygningen som 
ble sprengt var det nesten nybygde Bygningsar-
beidernes Hus, som bare hadde rukket å bli brukt 
av Bygningsarbeiderforbundet i knapt et år før 
nazistene overtok.

Det var i det hele tatt mange bygningsarbeidere 
involvert i Osvaldgruppa og gruppas aksjoner. 
En av de mest kjente er Johan Petter Bruun, 
alias «Trond», alias «Edgar». Han var opprinne-
lig sjømann, men arbeidet i den siste tid før kri-
gen i bygningsfaget og var medlem i Oslo Stein-, 
Jord- og Sementarbeideres Forening. Vi lar hans 
egen forening fortelle historien: «Under dekknav-
net «Trond» arbeidet han sammen med «Osvald»  
(Asbjørn Sunde). Tyskerne satte som kjent ut en 
belønning på kr. 100 000,00 på disse to - kr. 50 
000,00 på hver. 

Deres navn og bilder stod i alle landets aviser og 
store plakater var slått opp på lysstolper, jernba-
nestasjoner og overalt hvor det fantes plass for 
den slags oppslag. Lenge gikk det bra, men til 
slutt ble Bruun, på grunn av angiveri, overrasket 
på Golia i Østre Aker. Det var den 23. april 1943. 
Under arrestasjonen ble han truffet av 7 skudd 
og kom på Ullevål sykehus. Imidlertid påsto tys-

kerne at han simulerte og fikk ham flyttet over 
til Sinsen krigslasarett. Fra lasarettet kom han 
til Grini, hvor han kom i forhør julaften 1943. Fra 
Grini ble han sendt til Akershus. Han ble skutt 2. 
mars 1944 sammen med Haakon Sunde - en bror 
av Osvald.» «Angiveren sitter nå arrestert», sies 
det en annen plass. 

Vi bygningsarbeidere  føler at vi har en spesiell 
tilknytning til Osvaldgruppa.

Osvaldgruppa var blant de første som gikk til 
aktiv motstand mot nazistenes okkupasjon, og 
gruppa sto bak over 200 aksjoner. De så på sin 
innsats som en del av den internasjonale kampen 
mot fascismen. Allikevel har Osvaldgruppa aldri 
fått den anerkjennelsen de fortjener. Den eneste 
utmerkelsen de har fått er en liten minnetavle 
inne i gamle Østbanehallen, reist i 1994, etter ini-
tiativ fra blant annet fagbevegelsen i Oslo. 

Etter etter terroranslaget mot Regjeringskvar-
talet og AUFs sommerleir på Utøya 22. juli skjøt 
arbeidet med å reise et større og verdigere mo-
nument over sabotørene, fart. Det ble satt ned en 
komite for å reise et minnesmerke, og bevilgnin-
gene begynte å komme inn. LO Kongressen i fjor 
bevilget 500.000 kroner, Fagforbundet fulgte opp 
med en like stor bevilgning. I tillegg har flere an-
dre forbund og avdelinger bidratt. Oslo Bygnings-
arbeiderforening bevilget i fjor 20 000,- kr, og i juni 
i år bevilget Fellesforbundet 100 000,-.

Nå har det vært avholdt konkurranse om monu-
mentet, og vinnerutkastet er kåret. Kunstneren 
som fikk oppdraget heter Bjørn Mellbye Gullik-
sen og monumentet viser en slegge som knuser 

et hakekors mot norsk grunnfjell. Det skal plas-
seres på Jernbanetorget, ved inngangen til Øst-
banehallen. Dette er et passende sted, for mange 
av aksjonene til Osvald-gruppa var rettet mot 
jernbanen og et av Osvald-gruppas største an-
slag mot nazistene skjedde nettopp mot Øst- og 
Vestbanestasjonen 1. februar 1942.  Endelig har 
Osvaldgruppa fått den oppmerksomheten den 
fortjener.
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NEI til sveitsisk minstelønn

TEKST OG FOTO: Petter Vellesen

Spørsmålet om minstelønn er blitt et virkelig 
hett debattema i europeisk fagbevegelse etter 
at Tyskland vedtok å gradvis innføre lovbestemt 
minstelønn i fjor. Det sier vel litt om hvor svekka 
fagbevegelsen er når man i  land etter land frasier 
seg ansvaret for lønnsfastsettelsen til politikerne. 

I Europa er det nå bare de nordiske landene og 
delvis Italia som er i mot lovbestemt minstelønn. 
I Sveits har fagbevegelsen inntil nylig inntatt 
samme posisjon, men etter en del tilfeller av so-
sial dumping og stadig økende lønnsforskjeller 
går fagforeningene nå inn for lovbestemt minste-
lønn også i alpelandet. -Samfunnsøkonomisk er 
problemet med lavtlønn så lite at det kan løses.

Men for de det angår er det fryktelig å bli sittende 
fast i lavtlønnsproblemet. For disse  vil minste-
lønn være en kjempeforbedring, sier Daniel Lam-
pard, sjefsøkonom i fagorganisasjonen SGB. De 
fleste lavtlønte i Sveits jobber i varehandelen og 
i serviceyrkene. Organisasjonsgraden i landet er 
ca 50%, men lavere for disse yrkene. 

Lampard avviser at en slik minstelønn vil føre til 

arbeidsløshet eller trangere inngangsport til ar-
beidslivet. -Butikkjeder som allerede har innført 
tariffesta minstelønner har ikke sagt opp folk, 
sier Lampard, -men de store kjedene har ikke latt 
arbeidstakerne ta del i produktivitetsgevinsten. 
Det er fryktelig når eierne av de store kjedene har 
milliardformuer, mens de betaler sine ansatte lav-
lønner.

Som vanlig der i landet skulle sveitserne avgjøre 
saken gjennom folkeavstemning og gikk til ur-
nene 18. mai. Fagbevegelsen led knusende ned-
erlag, og over 76% stemte mot lovbestemt min-
stelønn. Det hører med til historien at nivået var 
tenkt å ligge på 22 sveitserfranc (nesten 150 kr)  i 
timen, noe som ville vært verdens høyeste min-
stelønn med god margin. Den tyske minstelønna 
er på 8,50 € (ca 70 kr).

Dette var tredje gangen på halvannet år at sveit-
serne har stemt over spørsmål som gjelder lønns-
fastsettelse. I februar i fjor stemte de for å begren-
se lederbonusene, men i november ble et forslag 
om at de høyeste lønningene bare kunne være 
tolv ganger de laveste, avvist.

Kilder: Handelszeitung Zürich, BBC News.

TEKST OG FOTO: Petter Vellesen

Rett ved Hauptbahnhof i Zürich bygger den 
spanske klesgiganten Zara en ny filial - en såkalt 
«flagship-store». For å være helt korrekt totalre-
noverer de en stor bygård. For å utføre arbeidet 
bruker Zara spanske bedrifter og spanske byg-
ningsarbeidere. Disse, viser det seg, har blitt 
grovt underbetalt.

Det jobbet mer enn 100 spanske bygningsarbei-
dere - malere, gipsmontører og stålkonstruktører 
- på plassen og i januar oppdaget det sveitsiske 
arbeidstilsynet den grove underbetalingen. Det 
viste seg da at de spanske arbeiderne fikk må-
nedslønner på mellom 900 og 2000 € i måneden, 
altså fra  6 300 til 14 000 kr. Selv den høyeste må-
nedslønna ligger langt under halvparten av den 
sveitsiske minstelønna. Arbeidstida var på opptil 
60 timer i uka.

Det sveitsiske fagforbundet Unia, som organise-
rer bygningsarbeiderne i landet, blokkerte byg-
geplassen i februar. «I bransjer med tariffavtale 
må man betale sveitsiske lønninger,» sier Lorenz 
Keller i Unia. Etter to ukers blokade ble det enig-
het mellom partene, med seier til Unia. En spansk 
entreprenør overtar arbeidsgiveransvaret og alle 
manglende lønner blir etterbetalt. Det dreier seg 
om millioner av kroner. I tillegg blir det betalt inn 
150 000 sveitserfranc til et solidaritetsfond.

Denne saken har fått Unia til å sette kampen mot 
sosial dumping høyt på dagsorden i Sveits og i 
kantonen Zürich, og forbundet vil ta initiativ til 
en nasjonal satsing mot lønnsdumping. Det hø-
rer med til historien at eieren av Zara-konsernet, 
Amancio Ortega, er Europas rikeste mann og er 
god for 26,5 milliarder $.

Kilder: Neue Zürcher Zeitung og unia.ch
 

Zara dumper 
lønninger i 
Sveits

Det foregår grov lønnsdumping også i Sveits. (Bygge-
plassen på bildet har ikke noe med artikkelen å gjøre)

Sveitsisk fagbevegelse er opptatt av spørsmålet om minstelønn
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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

Fram til 1905 var prinsippet om folkesuverenite-
ten, om alle folks rett til å bestemme over seg sjøl 
og dermed ikke over andre, et urealisert prinsipp 
i Grunnloven. Det var ikke folket her i landet, men 
de seirende stormaktene som i 1814 bestemte at 
Norge skulle tas fra Danmark, som hadde stått på 
Napoleons side, og gis i belønning til Sverige for 
innsatsen mot Napoleon. Først da folket i ei fol-
keavstemning i august 1905 fikk ta stilling til om 
det ville fortsette å være i union med Sverige el-
ler ikke, blei den nasjonale sjølråderetten innfridd 
her i landet.  
 
Fra det første femåret av 1900-tallet førte ei ny 
tung industrialisering til sterkt akselererende 
vekst i den organiserte arbeiderbevegelsen i Nor-
ge. Fra 1900 til 1905 dobla LO medlemstallet fra 5 
000 til 10 000, for deretter å firedoble det videre til 
40 000 på de to neste åra til 1907. I 1905 ga Høyre 
opp kampen for fortsatt union for å prioritere bor-
gerlig samling med unionsmotstanderen Venstre, 
mot den eksploderende arbeiderbevegelsen. 

Kuvendinga bidro til et nesten hundre prosent 
flertall på 368 208 stemmer for å tre ut av unionen, 

100 år sia utbruddet av 1. verdenskrig:                                                                                   
ARBEIDERBEVEGELSEN FRA DEN FINESTE 
TIL DEN VERSTE STUNDA

1905: Arbeiderbevegelsen kjempet for fred og åtte timers arbeidsdag 
(Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek)

mot 184 nei. Den unisone nasjonale enigheten var 
viktig for at unionen lot seg oppløse på fredelig 
vis. Et ytterligere kanskje avgjørende bidrag var 
den holdninga som svensk arbeider bevegelse 
viste. Unionskampen var en strid om demokrati 
både i Norge og I Sverige. Det konservative sven-
ske majoritetspartiet brukte forsvaret av unionen 
til på nasjonalsjåvinistisk grunnlag å mobilisere 
mot de liberale og arbeiderbevegelsen, som krev-
de utvidelse av stemmeretten der i landet. Det 
blei også kjent at kretser rundt kongemakta og i 
generalstaben tumla med planer om å gå til krig 
for å opprettholde unionen og bruke krigen som 
påskudd til å opprette militærdiktatur i hele unionen. 

Både de svenske liberale og sosialdemokratene 
var tilhengere av at unionen skulle fortsette, med 
likestilling mellom de to landa. De ville ha hjelp 
fra de sterke venstrekreftene i Norge i kampen for 
demokratiske og sosiale reformer i Sverige. Men 
som konsekvente demokrater holdt de strengt 
fast på at Norge, hvis det ville, hadde rett til å tre 
ut av en union som nasjonen ikke sjøl hadde valgt.  

I 1905 kom ”the finest hour” – den fineste stunda 
– i historia til såvel det svenske sosialdemokratiet 
som hele den internasjonale arbeiderbevegelsen. 
For å stanse de storsvenske planene om å opp-
rettholde unionen med makt, erklærte de svenske 
sosialdemokratene at i tilfelle krig ville de gjøre 

felles sak med Norge ved å gå til generalstreik og 
rette våpnene mot egne herskere. Over hele Sve-
rige demonstrerte arbeidere og sosialliberale mot 
det høysvenske borgerskapet for Norges rett til 
å tre ut av unionen. Protestene skapte frykt hos 
storsvenskene for at ei krigserklæring kunne ut-
løse en revolusjonær oppstand, og bidro til at uni-
onsstriden fikk en fredelig utgang som fremma 
folkestyret i begge landa.

Ni år etter, for hundre år sia, kom ”the worst hour” 
– den verste stunda – i den internasjonale arbei-
derbevegelsens historie. Fram mot 1914 trua den 
økende rivaliseringa mellom de kapitalistiske 
stormaktene om verdens ressurser og markeder 
mer og mer med å ende i en storkrig. Tyskland 
hadde for eksempel bare fått noen små biter av 
Afrika som Storbritannia, Frankrike, Belgia og an-
dre hadde delt seg imellom ved hjelp av å bruke 
lineal på kartet. For å hindre katastrofen var med-
lemspartia i den 2. arbeiderinternasjonalen, med 
det store tyske sosialdemokratiet i spissen, i ferd 
med å bli enige om å gå til generalstreik mot sine 
respektive regjeringer hvis de erklærte krig mot 
hverandre. 

I juli-august 1914 utløste skuddet i Sarajevo den 
ene krigserklæringa etter den andre. I alle land, 
utenom sosialistpartia i Italia og Serbia og bolsje-
vikene i Russland, stemte arbeiderpartia for krigs-
bevilgningene, alle med like edle begrunnelser. 
Det britiske Labour ville kjempe for demokratiet 
mot den tyske keiserstaten, det tyske sosialdemo-
kratiet for sivilisasjonen mot det tsaristiske bar-
bariet i Russland, og så videre. Arbeiderpartia i 
den 2. internasjonalen hadde verdens skjebne i 
sin hule hånd, og ga den til sine egne utbyttere 
som de slakta hverandre ned for, i stedet for sjøl å 
ta styringa. Resultatet var det som den engelske 
historikeren Eric Hobsbawm har kalt katastro-
fens tidsalder fra 1914 til 1945.  
 
Mye skiller 2014 fra 1914, men den internasjonale 
rivaliseringa, en svak internasjonal arbeiderbeve-
gelse og den øvrige førkrigsstemninga er felles. 
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Utviklingen i bygge-
bransjen går ikke 
fremover, tvert imot?

TEKST OG FOTO: Ken Gordon Solfjeld

Her om dagen var undertegnede på vei ut til 
hytta etter en vanlig arbeidsdag som besto i mø-
ter med flere bygningsarbeidere som ikke hadde 
mottatt lønn eller manglet deler av lønnen.

På vei bort Oslogata kjørte jeg  forbi Oslo Hospi-
tal og til  rundkjøringen der Konows gate går til 
venstre og Kongsveien rett frem. Rett frem ligger 
et stort nybygg som Reinertsen AS bygger og der 
ser jeg at det står en arbeider på gardintrapp og 
fester en svill til betongtaket i tredje etasje? Vel 
og merke hadde han sele eller som det heter på 
fagspråket «fallsikring». På grunn av trafikken 
hadde jeg ikke mulighet til å stoppe. 

Da jeg kom tilbake noen dager senere for å ta bil-
de ,var man i gang med å sette opp stillas.  Som 
dere ser på bildet driver fremdeles håndverkerne 
flere etasjer over stillas og fester bindingsverket. 
Det er vanskelig å beskrive hva jeg tenkte i det 
øyeblikket, men at det gikk mange tanker gjen-
nom mitt hode er ikke overdrevet.

Beskrivelse av mine tanker/mistanker:
Først er det slik at jeg oppfatter arbeidsmiljølo-
vens forskrifter om utførelse av arbeid §17-33 at 
det er kun der det ikke vil være hensiktsmessig å 
bruke annet og sikrere arbeidsutstyr at man kan 
bruke eksempelvis sele. Så tenkte jeg da jeg be-
gynte i læra i 1973 var det aldri aktuelt å utsette 
seg for slike farer for utførelse av det samme ar-
beid, vi krevde stillas.

Er det slik entreprenører opererer for å kunne 
vinne anbudene i dette markedet? Bruk av billig 
utenlandsk arbeidskraft som godtar  dårligere ar-

beidsvilkår enn andre og utsetter seg for fare ved 
utførelse av arbeidet fordi de ikke vet om HMS ar-
beid og er glad for å ha jobb?

Reinertsen er en av to store «Trønderbedrifter» 
som har etablert seg i Oslo/Akershus området 
uten egne ansatte håndverkere og opererer med 
UE der tariffavtaler er mangelvare og der det bru-
kes mye utenlandsk arbeidskraft  som sjeldent 
har mere en tariffens minstelønn. 

For at jeg ikke skal oppfattes som «trønderfiendt-
lig» så fritar jeg ingen av entreprenørene for å 
drive på samme vis, de fleste entreprenørene har 
færre ansatte enn før og setter ut arbeid til billigst 
pris i stort omfang.

Det har kommet frem i media de siste dagene at 
antallet ulykker i bygg og anlegg har økt betrak-
telig. Det burde vært færre ulykker og da kan i alle 
fall jeg konkludere med at det overstående kan 
være årsaken til denne utviklingen.

Selv om jeg har den innstilling at verden går frem-
over så kan jeg ikke si det samme om «min» bransje. 

Rørleggernes Fagforening har krevd 
likebehandling for polske rørleggere i 
Adecco. Vår erfaring er at polske rørleg-
gere diskrimineres. På den ene siden 
mangler de norsk fagbrev, men de har 
nå i flere år jobbet på store prosjekter. 
Polske rørleggere i Adecco har hatt 
ufaglært minstelønn på Kr. 163,20 og 
betaler kr. 5000 i husleie. Rett før Påske 
økte Adecco lønna til kr. 180,-. Det var 
gledelig.

Svenske, danske og tyske rørleggere 
har i hovedsak hatt fra kr. 180,- og opp 
til kr. 215 pr. time og ingen husleie.  Pol-
ske rørleggere i Interpersonel har hatt 
kr. 163,20, gratis hjemreiser og ingen 
husleie. De fikk litt økning i lønn til kr. 
170,- og fra i fjor høst husleie på kr. 4000,- 
som nå er økt til kr. 6000,-.  Dette viser 
at bemanningsforetak benytter dyr hus-
leie for å kompensere for lønn. Vi mener 
at de polske rørleggere nå med erfaring 
minst må opp på 90% av faglært lønn 
dvs. i overkant av kr. 200 pr. time.

Rørleggernes Fagforening og Felles-
forbundet hadde møte med BNL og 
Adecco i medium mai og kom fram til 
et kompromiss. Polske rørleggere som 
er medlemmer i Fellesforbundet skulle 
få etterbetalt i hele 2013 i forhold til kr. 
180,-. Det var et stykke unna kravet men 
likevel et skritt i riktig retning.

Det vi ikke liker er at Adecco heller 
ikke betaler lønn mellom oppdrag. Til-
litsvalgt i Adecco har ventet flere uker 
på jobb etter han stod fram i media om 
polakkenes situasjon. Dette er uaksep-
tabelt som viser at «ansatte» i beman-
ningsbransjen har «Ikke lønn mellom 
oppdrag» i sine kontrakter har et an-
settelsesforhold som tilhører slutten av 
1800-tallet.

Boye Ullmann

ADECCO – FORLIK

Høring om fortsatt 
allmenngjøring

Den 26. juni sendte Tariffnemnda ut på 
høring forslag om fortsatt allmenngjø-
ring av tariffavtale for byggeplasser i 
Norge. Høringsfristen er 19.09.2014. Inn-
til et eventuelt nytt vedtak om fortsatt 
allmenngjøring blir fattet til høsten en 
gang, så vil de gamle satsene fra mel-
lomoppgjøret i 2013 gjelde.

Odd Magnar
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Begge Tjenester Zuchowicz er et enkelt-
personsforetak fra Sør-Fron med følgende 
formål: ”Snekker, forskaling, maling og flisleg-
ging”. Men dette er jo fire tjenester.

Ingeniør og Bygg Service Oslo Mindau-
gas Samaitis er et enkeltpersonsforetak fra 
Oslo og har følgende formål: ”Entreprenør in 
an Ingeniøring, bygg og andre tjenester som 
naturlig faller saman med dette”. Lurer litt på 
hva in an Ingeniøring er for noe?

Entreprenør en av de bedre as holder til 
på Ryen i Oslo og har kort og godt tenkt å 
holde på med: ”Bygg og anlegg, oppfølging 
av bygninger og garasjer og diverse nærings-
bygg”. Trodde oppføring av bygninger var 
det en entreprenør holdt på med. Spesielt når 
man er en av de bedre

Quality Edyta Beata Rachwal-Kij er et 
firma fra Spikkestad og har følgende formål: 
”Byggetjenester, rehabilitering ledighet, 
maling og vasking”. Hvorfor rehabilitere til 
ledighet?

Tesa Adebygg Oslo Gashi er et enkeltper-
sonsforetak fra Oslo som kort og greit skal 
drive med: ”Molerijobb och bygg”.

Begeistringsetaten as er et firma fra Ski 
og har ikke tenkt å drive i byggebransjen, 
men har helt andre interesser: ”Styrke felles-
skapet, tilhørighetsfølelsen, begeistringa og 
engasjementet i landets lokalsamfunn. Vi 
skal igjennom vår virksomhet bevisstgjøre, 
engasjere og inspirere innbyggere og aktører 
på en slik måte at det utløser handlekraft og va-
rige positive ringvirkninger i lokalsamfunnet”.

Interimax International SP. Z.O.O.S.K.A. 
er et norskregistrert utenlandsk foretak hvis 
morselskap holder til i Krakow og har følgende 
formål: ”Midlertidig vikarbyrå. Tilbyr 
effektiv og fleksibel HR løsninger til kunder 
fra forskjellige industrier (spesielt stålin-
dustri, bygningsindustri, matforedling, meka-
nisk arbeid). Vi tilbyr følgende HR løsninger; 
1. Utleie. 2. Midlertidig arbeidskraft, erstat-
ningspersonell. 3. Utleie av prosessledelse. 
4. Administrasjon av lønn, kompensasjon og 
fordeler”. Midlertidig vikarbyrå?

Villtotningen as er et firma fra Bøverbru 
med følgende formål: ”Produksjon og salg av 
alkoholholdige drikker inntil 4,5 %, samt hva 
dermed står i forbindelse”. Jeg trodde alle tot-
ninger holder på med dette, uten å registrere 
det i Brønnøysund.

Glassets betydning Anders Ulsbøl er et 
enkeltpersonsfirma fra Drammen med følgen-
de formål: ”Foredrag om glass og krystall”.

Darija Construction as er et Tønsberg-
firma og har følgende hensikter: ”Håndverker, 
vedlikehold, snekring, murmester, flislegging, 
gravearbeid, utleie av arbeidskraft, import 
av varer og renhold”. Å ha som formål å være 
murmester? Jeg trodde det var noe du enten 
var eller ikke var.

Raimond Ekstrem Oppussing as er et 
Drammensfirma som har tenkt å drive med 
noe småtterier: ”Drive byggearbeid, entre-
prenørvirksomhet, håndverktjenester, snek-
kerarbeid, murerarbeid, oppussing av bygg, 
rengjøring og vedlikehold av bygninger, 
feiing av pipe, tekking av tak/terasser, her-
under kjøp og salg av tjenester og varer samt 
hva som står i denne forbindelse. Selskapet 
vil drive med import av nisjeprodukter fra 
Øst-Europa og eksport av nisjeprodukter til 
Øst-Europa”. Puhhh…Og hva er det som står i 
den forbindelse?

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


