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Høsten og høstens valg er over og fagbevegelsen 
og medlemmer går inn i en spennende og usikker 
framtid. De fleste av byggfagmiljøene har hatt en 
aktiv ettersommer og høst med tarifforberedelser 
og valgkamp. 

Norge har forholdsvis gode lover og avtaler som 
skal opprettholde levelige lønns- og arbeidsvilkår. 
Noen liker å kalle dette den Norske modellen. Vi 
har Arbeidsmiljøloven, tariffavtaler og i de senere 
årene har vi fått allmenngjøringsloven på norske 
byggeplasser med solidaransvar, det siste var  
likebehandlingsprinsippet som ble innført 2013. I 
vår bransje har vi et forholdsvis godt apparat med 
tillitsvalgte i bedriftene, lokale avdelinger og et 
fellesforbund innenfor LO systemet. Vi kan også 
hevde at de fleste av bedriftstillitsvalgts- appara-
tene har skolerte tillitsvalgte, lokale lønnsavtaler, 
prosedyrer på bortsetting og innleie og et greit 
forhold til bedriftsledelse. Videre at de fleste lo-
kale avdelinger jobber seriøst med å få til levelige 
lønns- og arbeidsvilkår og at vi har et forbund som 
tar dette alvorlig.

På tross av det ovenstående opplever vi at entre-
prenørene har arbeidsledelse på norske bygge-
plasser som tenker kortsiktig og ikke stiller krav til 
fagkompetanse, fagopplæring eller produktivitet 
men kun lønn. Dagens virkelighet er at entrepre-
nørene har færre egne ansatte og satser heller på 
å sette ut jobbene til underentreprenører eller inn-
leie. Dette betyr at de fleste byggeoppdrag utføres 
av bedrifter uten tariffavtale, få organiserte, mye 
ufaglærte med lavere lønn, lavere produktivitet og 
ingen fagopplæring.

Det er noen fagforeningsmiljøer på tvers av fagene 
som har sett på denne utviklingen og kommet 
frem til at selv om det er mange forbedringsmu-

ligheter i vår organisasjon er dette et kollektivt 
ansvar. Da hevder vi at det er dere ute på byg-
geplassene sammen med de tillitsvalgte som har 
den største gjennomslagskraften for å få ryddet 
opp i dette. For å si det enkelt håper vi at alle fag-
gruppene på den enkelte byggeplassen med sine 
tillitsvalgte, baser og verneombud går sammen 
om å kreve dokumentasjon for at alt arbeid utfø-
res i henhold til lover og forskrifter. Dette må dere 
kreve at byggeplassadministrasjonen fremlegger 
umiddelbart, og dersom dette ikke blir gjort kaller 
dere inn de fagorganiserte til møter på brakka for 
å drøfte situasjonen. Undertegnede kan garantere 
at Tømrer og Byggfagforeningen (TBF) vil støtte 
dere med alle lovlige midler.

Om medlemmene sammen med de tillitsvalgte 
tar større ansvar i organiseringen av byggeplasser 
for å få opp fagkompetansen, produktiviteten og  
hindre sosial dumping vil TBF gjøre alt de kan for 
å få med flest mulig i dette arbeidet.

Nei til Sosial dumping, Ja til fagkompetanse og 
produktivitet, dette er et kollektivt ansvar vi tar 
tak i alle sammen. 

Los utdannings-
fond. Tildeling av 
stipend 2014/2015

Søknad om stipend kan fremmes av 
enkeltmedlemmer i LO med rettighe-
ter i Utdanningsfondet og som på søk-
nadstidspunktet har sammenheng-
ende medlemsskap siste tre år, og 1 
års sammenhengende medlemsskap 
hvis du skal ta allmennfaglig utdan-
nelse som fører fram til studiekompe-
tanse, eller praksiskandidat etter § 3.5 
i opplæringsloven.

Søknadsfrist for helårsstudium (2 se-
mester på hel- og deltid) er 15. mai 
2014 (fristen er absolutt).

Skal fagbevegelsen ta makta 
over fagopplæring og produk-
tivitet på byggeplassene?

Ny App fra LO Favør

Som medlem i Felleforbundet får du nå 
en fin mulighet til å få en samlet over-
sikt over ditt medlemsskap. Via LO Fa-
vør kan du laste ned en App som både 
gir deg elektronisk medlemsskort og 
oversikt over medlemsfordelene.

Gjennom Appen får du:
• Medlemskortet elektronisk 
• Kontaktinformasjon til forbundet 
• Oversikt over alle medlems-
 fordelene dine, både de som er 
 inkludert i medlemsskapet og de  
 som fortsatt er uprøvde 
• Aktuelle saker og nyheter 
• Personlige meldinger med relevant  
 informasjon

Appen fungerer både på iPhone og 
Android
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LOVSKJERPELSE OM INNLEIE
TEKST: Boye Ullmann 

Innleie av rørleggere fra leiefirmaer/bemannings-
foretak i rørbransjen har økt kraftig de siste årene. 
Rørleggernes Fagforening Fellesforbundet avd 
605 har drillet våre tillitsvalgte i rutiner som føl-
ger lover og regler. Her hersker det fortsatt myter 
blant både bedriftsledere og tillitsvalgte. Vi føler 
at NRL er åpne for diskusjon på dette. Det er positivt.

Det var forbudt etter krigen å leie inn fra vikarby-
råer dvs fra bemanningsforetak med formål å dri-
ve utleie av arbeidskraft. Det var unntak for utleie 
av arbeidskraft fra vikarbyråer til lager, kontor og 
kantine. I 2000 ble loven liberalisert. Fagbevegel-
sen fikk bestemmelsen om at innleie fordret tariff-
avtale for at ikke alt skulle slippes fritt. 

Etter øst-utvidelsen i 2004, økte leiefirmaene med 
utleie av østeuropeisk arbeidskraft dramatisk.  
Vi ser at mange utarifferte bedrifter bryter loven. 
Fagforeninger i byggebransjen i Oslo Akershus 
gikk sammen i 2011 og lagde en rapport i forbin-
delse med EUs Vikarbyrådirektiv. Rapporten viste 
at de seks største leiefirmaene var blitt mer enn 
dobbelt så store som de seks største entreprenørene. 

Det paradoksale er at store rørleggerbedrifter sli-
ter med resultater samtidig som leiefirmaene har 
økonomisk overskudd. Leiefirmaene er opptatt 
av å fakturere for flest mulige timer mens rørleg-
gerbedrifter tar ansvar i form av fokus på produk-
tivitet, investeringer, fagopplæring og inntak av 
lærlinger. Vi mener det fortsatt er for mye innleie 
fra leiefirmaer som skjer på bekostning av faste 
ansettelser. Vi ser eksempler på at bedrifter leier 
inn rørleggere av hverandre slik det var på 70 og 
80-tallet. Dette bør det bli mer av. Likevel er det 
viktig å understreke at rørbransjen er relativ mye 
flinkere enn resten av byggebransjen med å ta inn 
lærlinger. Her tar mange rørleggerfirmaer ansvar. 

Her er den nye lovparagrafen som er en skjerpelse 

siden Arbeidstilsynet nå får tilsynsrett i forbindelse 
med innleie.
 
14-12.Innleie fra virksomhet som har til formål å 
drive utleie (bemanningsforetak) 
(2) I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan 
arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen repre-
senterer et flertall av den arbeidstakerkategori 
innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbe-
grenset innleie uten hinder av det som er bestemt 
i første ledd. Virksomheten skal på forespørsel 
fra Arbeidstilsynet fremlegge dokumentasjon 
på at den er bundet av tariffavtale og at det er 
inngått avtale med de tillitsvalgte som nevnt i 
første punktum.

Rørleggernes Fagforening ønsker tillegget i  
Arbeidsmiljøloven velkommen. Vi er ikke noe glad 
i innleie selv om vi innser at det noen ganger kan 
være nødvendig med tidsavgrenset innleie som 
fordrer AVTALE med tillitsvalgte. Her har det vært 
en del uenigheter som vi har løst i samarbeid med 
Fellesforbundet og BNL.
 
I forbindelse med innføring av Vikarbyrådirektivet 
i norsk lov, fulgte likebehandlingsprinsippet om at 
innleide rørleggere skal ha samme lønn og vilkår 
som i innleiefirmaet. Rørleggernes Fagforening 
har tvistesaker med flere leiefirmaer. Leiefirmaene 
har innført prinsippet om ikke lønn mellom opp-
drag. Vi mener dette er i strid med Arbeidsmiljø-
loven og konkurransevridning fordi ordinære rør-
leggerbedrifter enten må permittere eller si opp 
rørleggere med betaling for oppsigelsestid. Dette 
forsøker leiefirmaene å unngå.
 
• Vi har nå likebehandlingssaker for tyske og 
danske rørleggere overfor Nordisk Håndverk. 

• Vi har vært i forliksrådet med HS2 der vi har 
hatt full støtte. Etterpå har HS2 meldt oppbud 
som fører til at rørleggere i HS2 må få sin rettmessig 
betaling av lønnsgarantifondet. 
 
• Vår erfaring er at polske rørleggere diskrimine-

res. På den ene siden mangler de norsk fagbrev, 
men de har nå i flere år jobbet på store prosjekter. 
Klubben ved Adecco og vi har en tvisteprotokoll. 
Polske rørleggere har ufaglært minstelønn på Kr. 
163,20 og betaler Kr. 5000 i husleie. Polske rørleggere 
i Interpersonel har hatt Kr. 163,20, gratis hjemrei-
ser 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,-. Vi mener at de polske rør-
leggere nå med erfaring minst må opp på 90% av 
faglært lønn dvs i overkant av Kr. 200 pr. time. 

• Vi har i fellesskap med NRL Oslo tatt kontakt 
med Oslo kommune fordi leiefirmaet CBA Fagfor-
midling tok over alt rørarbeidet på Grefsen skole 
etter at Bergersen Vann og Varme gikk konkurs. 
CBA har polske rørleggere på plassen uten lærlin-
ger. NRL og Rørleggernes Fagforening mener det 
er viktig med ordinære rørleggerbedrifter med 
lærlinger på offentlige oppdrag.

• Svenske rørleggere har som regel fri reise, bolig 
og ekstra diett. Slagen rør har tariffavtale og 
ordnete forhold. Her er det baser som jobber 
akkord i lag med våre medlemsbedrifter. City Rør-
legger er registrert som rørleggerbedrift, men leier 
ut svenske rørleggere som har diett, gratis hus og 
reise. De har ikke tariffavtale. Stadig nye aktører 
med svenske rørleggere kommer på banen.

Vi ser nå også med glede at NRL og Fellesfor-
bundet opplever større interesse for måling etter 
den nye akkordtariffen for rørfag. Erkjennelsen er 
at akkordtariffen er viktig strategisk for rørfaget 
med fokus på logistikk, produktivitet og dermed 
fagstolthet. Nøkkelen her er opplæring av gode 
baser som er guttas mann som må samarbeide 
med prosjektledere. Vår erfaring er at mye innleie 
står i veien for produktivitet som fører til negative  
resultater.

TEKST: Boye Ullmann

AF fikk anbud på Grefsen skole for Undervisnings-
bygg. Bergersen Vann og Varme vant anbud på 
rørleggerarbeid. Firmaet hadde tariffavtale og 
kjent som et seriøst rørleggerfirma som dessverre 
gikk konkurs mars 2013. Beklageligvis tok Beman-
ningsforetaket CBA Fagformidling over rørlegger-
prosjektet der ingen rørleggere har norsk fagbrev. 

Rørleggernes Fagforening avd 605 har vært på 
flere besøk fra høsten 2013. Det er en rørlegger-
bas fra Polen og 10 andre polske rørleggere samt 
en gresk rørlegger. Vi har forsøkt en rekke ganger 
å verve rørleggerne uten resultat. Lønna deres 
ligger på ca Kr. 180,- dvs Kr.40-50 under snittlønn 
for norske rørleggere. Rørleggerene betaler ca  
Kr. 5000 for bolig etter hva vi får opplyst.

Rørleggernes Fagforening tok kontakt med  
rørleggerarbeidsgiverorganisasjonen NRL Oslo 
Akershus for å lage et felles initiativ overfor Oslo 
Kommune og Undervisningsbygg. Som andre leie-
firmaer, har heller ikke CBA noe lærlingeordning. 
Leiefirmaers «samfunnsansvar» begrenser seg til 
fakturering. NRL og Rørleggernes Fagforening  
fokuserte på lærlingeklausul og de offentliges 
samfunnsansvar for å foretrekke firmaer med lær-
linger. Leiefirmaer tar derimot ikke noe samfunns-, 
opplærling eller lærlingeansvar. 

Vi mottok brev fra kommunaldirektør Gro Balas 
som vi mener var «God dag mann økseskaft». De 
mener at AF er innenfor loven ved at de tar på seg 
fagansvaret for utført rørleggerarbeid. Vi mener at 
dette holder ikke. Leiefirmaer bør kastes ut og er-
stattes med rørleggerfirmaer med lærlinger. 

Her har også AF gruppen et ansvar.

Leiefirma tok over rørleggeranbud 
på AF-prosjekt Grefsen Skole
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TEKST OG FOTO: Jonas Bals

«Jeg skjønner godt at beboerne her er lei av oss. 
De har levd på byggeplass i flere år nå.»

Det sier en av arbeiderne Bygningsarbeideren 
møter når vi en mild vinterdag besøker bolig-
blokka han jobber på, et sted i det sentrale Oslo. 
Leilighetene i blokka har blitt modernisert og  
utvidet. I forståelse med byggherren har hoved-
entreprenøren satt bort og leid inn arbeidere i stor 
stil, med tanke på å gjøre det raskest og billigst 
mulig. Nå er prosjektet halvannet år på overtid, 
og så langt beløper merkostnadene seg til 40-50 
millioner kroner.

Det som skulle være en liten utbygging har utvi-
klet seg til å bli et årelangt mareritt for alle parter, 
ikke minst beboerne selv. Rett før bygget skulle 
overleveres ble det oppdaget at vindtettinga ut-
vendig ikke var som den skulle. Da hovedentre-
prenørens egne folk fjernet det utvendige pane-
let oppdaget de flere feil, og snart viste det seg  
lettere å finne mangler enn å finne ting som var 
på stell. «Rørene var ikke brannisolert, dreneringen 
var så dårlig utført at alt måtte gjøres på nytt, 
murpussen ramlet av veggene innvendig, flere 
hulldekker var fulle av vann, og baderomsdørene 
tålte ikke vann», forteller en av arbeiderne mens han 
viser oss bilder av elendigheten på telefonen sin.

Men det var ikke det verste. Snart viste det seg 
at nybygget var så dårlig fundert at det hadde  
begynt å sige. Foreløpig har det sklidd ut 25 mm, 
og i flere av leilighetene dekker ikke parketten  
lenger hele gulvet. Det er så langt blitt løst ved 
hjelp av fuging og dobbel gipsing av veggene, men 
i verste fall må hele eller deler av nybygget rives. 

Tviholder på «billig» arbeidskraft
Billig har det altså ikke blitt. Arbeiderne vi snak-
ker med anslår at opprettingsarbeid som dette 
tar to-tre ganger så lang tid som om man gjør 
det skikkelig første gangen. Hvordan stiller så  
hovedentreprenøren seg til dette? Vil de vurdere 
å skifte strategi?

Ifølge en av de tillitsvalgte i bedriften er det lite 
som tyder på det. For fire år siden var de 65-70 
fagarbeidere fast ansatt i bedriften. I dag er de 
15. Fortsatt hevder ledelsen at de må belage seg 
på å bruke 50 prosent «billig arbeidskraft» - gjør 
de ikke det, er det ikke en gang noen vits å regne 
på jobber. For blant byggherrene er det et utbredt 
ønske at det ikke skal koste noe å bygge.

Det er dyrt å gjøre det billig
Men «billig» betyr altså ofte dyrt – selv om kost-
nadene først blir synlige i ettertid. «Det folk ikke 
forstår er at det tar lengre tid og koster mer å gjø-
re det billig og fort. Regninga tas bare av noen 
andre - mens de som har klart å tjene penger er 
like raske er til å forsvinne og gå konkurs som de 

er til å sette opp huset», sier en av arbeiderne på 
plassen.

Byggebransjen er en paradoksenes bransje. Det 
tar tid å framstille skikkelige produkter, det tar tid 
å gjøre skikkelig arbeid, det tar tid å utdanne fag-
folk som vet hva de driver med. Om ingen tar seg 
tid eller råd til det lenger, blir alt veldig dyrt og tid-
krevende. Det er lett å se dette på lang sikt, men 
forbausende vanskelig å få øye på på kort sikt.

I de kortsiktiges rike er konkursrytteren konge. 
Og forbrukeren er taperen.

(Av hensyn til beboerne har Bygningsarbeideren 
og de ansatte på plassen valgt å anonymisere 
byggeplassen. Beboerne er nemlig engstelige for 
at verdien av boligene deres skal stupe som en 
stein dersom det skulle bli kjent hva som har 
foregått der.)

Kortsiktig, dyrt og tidkrevende 
med innleid arbeidskraft:

BILLIG BLE DYRT

Utbygginga ble et årelangt mareritt for alle involverte, fra bygningsarbeiderne til beboerne.
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Det er registrert 48 arbeidsskadedøds-
fall i landbasert arbeidsliv i 2013. Tallene 
for hele 2012 var 37. Fem av arbeidsska-
dedødsfallene er registrert i forbindelse 
med terrorhandlingene ved Statoils 
gassanlegg i In Amenas i Algerie, mens 
to døde i forbindelse med en brostøping 
i Trondheim. 13 av arbeidsskadedøds-
fallene skjedde på jobb innen bygg og 
anlegg. Dette er like høye tall som de 
mest alvorlige årene fra 1999 og 2002. 
Men dessverre er dette om lag gjennom-
snittstallene de siste fem årene, hvor 
tallet er 11,6.

Dystre tall
Direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Fin-
boe Svendsen, sier at dette er dystre tall 
fordi vi ser en økning. Arbeidsulykker 
kan og skal forebygges. Folk skal ikke 
dø på jobb, sier Finbo Svendsen.

Etter en periode på 2000-tallet med ned-
gang i antall arbeidsskadedødsfall har 
det nå vært en økning de tre siste årene. 
Arbeidstilsynet vil følge utviklingen 
nøye, sier Finboe Svendsen.

Forebygge
Finbo Svendsen mener at det å ha god 
oversikt over hva som kan utgjøre en 
risiko på arbeidsplassen er viktig for å 
forebygge ulykker. For å iverksette gode 
tiltak og redusere risikoen, er det helt 
nødvendig å ha god kjennskap til hvilke 
farer som faktisk finnes. Derfor må alle 
arbeidsgivere gjøre en risikovurdering.
Færre utenlandske

De fleste av arbeidsskadedødsfallene 
skjedde i næringene bygg og anlegg, 
primærnæringene, bergverk og trans-
port. Fire av de 48 som døde på jobb i 
2013 var utenlandske statsborgere og 
det er en nedgang fra de foregående år, 
hvor det var ni som døde i 2012 og ti i 
2011.

Alvorlige arbeidsulykker uten dødsfall
I følge en artikkel i Dagbladet fra de-
sember i fjor har 279 utenlandske stats-
borgere havnet i alvorlige arbeidsulykker 
i 2013. Dette utgjør 26 prosent av alle 
ulykkene med alvorlige skader, og en 
økning fra fjorårets med 19 prosent. 
Antallet har økt jevn siden 2006.

I en rapport fra Arbeidstilsynet i fjor på-
peker de at risikoen for alvorlige skader 
blant utenlandske arbeidere er 1,46 gan-
ger høyere enn for norske arbeidere. År-
saken kan være sammensatt, men dels 
kan det skyldes språk, dels at de arbei-
der i bransjer som i seg selv er utsatt, 
og dels at mange av de utenlandske ar-
beiderne er innleid og dermed ikke en 
del av fellesskapet og sikkerhetskulturen 
på arbeidsplassen. At de utenlandske  
arbeiderne også jobber mye og har  
lange arbeidsdager er en annen risiko-
faktor.

Arbeidstilsynet har re-
gistrert 48 arbeidsska-
dedødsfall i landba-
sert arbeidsliv i 2013

EFTAs overvåkingsorgan ESA 
- Mener Norge bryter regler om 
lønn og ferie

TEKST: Odd Magnar Solbakken

Norge har erkjent at de bryter to direktiver om  
arbeidsrett, men har ikke gjort de nødvendige 
tiltak for å rette opp i det. Det skriver ESA i en 
pressemelding. Den ene gjelder forskriften om 
statsgaranti for lønnskrav ved konkurs hos  
arbeidsgiver, som krever at en arbeidstaker må 
registrere seg som arbeidssøker for å kunne få 
utbetalt utestående lønn i oppsigelsestid. ESA 
mener disse reglene er i strid med insolvensdi-

rektivet. I den andre uttalelsen skriver ESA at den 
norske ferieloven ikke fullt ut sikrer arbeidstakere 
fire ukers ferie, slik de har krav på etter Arbeids-
tidsdirektivet. 

Dersom en arbeidstaker blir sjuk i ferien opererer 
ferieloven med et minimum antall dager som må 
gå før den ansatte kan kreve å få ferien tilsvarende 
forlenget. Videre krever de norske reglene at de 
ekstra feriedagene må benyttes i løpet av det 
samme året. Arbeidstakere som har hatt en lang-
tids sjukemelding kan dermed risikere å ikke få 
brukt alle feriedagene sine.

Veidekkes konjunkturrapport: 
Fortsatt positive utsikter i Norge

TEKST: Odd Magnar Solbakken

Gradvis bedring i internasjonal økonomi gir po-
sitivt taktskifte for bygge- og anleggsmarkedene 
i Nord-Europa. Direktør for strategi og marked i 
Veidekke, Rolf Albriktsen, sier at de forventer en 
samlet årlig vekst på 2 prosent i 2014 og 4 prosent 
i 2015 i det skandinaviske markedet. 

På tross av svakere investeringer i boliger, ven-
ter vi et godt norsk bygg- og anleggsmarked med 

høy aktivitet i 2014. Albriktsen mener at veksten 
vil flate ut i år, men øke til mellom 3 og 4 prosent i 
2015. For mens boliginvesteringene går ned, øker 
investeringene innenfor yrkesbygg og anlegg. 

Det blir en nedgang i antallet igangsatte boliger 
framover, med sterkest nedgang i leilighetsmar-
kedet. Det anslås at tallet vil ligge på 28 000 i 2014 
og 26 000 i 2015. de neste tre årene ventes det et 
fortsatt godt anleggsmarked i Norge, med samlet 
årlig vekst på 6 prosent for alle segmenter. Innen-
for veisektoren ventes en betydelig vekst i 2014,  
avtagende til rundt 4 prosent i 2015.

Lærlingløftet

TEKST: Odd Magnar Solbakken

I 2012 undertegnet partene i arbeidslivet og ut-
danningsmyndighetene en samfunnskontrakt 
med mål om å øke antall læreplasser med 20 pro-
sent i løpet av en fireårsperiode. For å nå dette 
målet må det rekrutteres flere lærebedrifter. På 
denne bakgrunn er nettstedet:
http://lærlingløftet.no utviklet.
 
Lærlingløftet er ment som en starthjelp til bedrifter 
som ønsker å bli lærebedrift. Her finnes informa-
sjon om hva som skal til for å bli godkjent lære-
bedrift. Nettsiden viser også bedriftene fordelene 
ved å ha lærlinger, og hvilke ordninger som ligger 
klare til bruk.

Uten flere dyktige fagarbeidere stanser Norge

Workinnorway.no

TEKST: Odd Magnar Solbakken

Ferske tall fra en Fafo-undersøkelse viser at 30 
prosent av polske arbeidstakere i Oslo jobber 
svart eller grått og hver tredje polakk blir lurt for 
lønn og overtidsbetaling, eller nektes betaling 
ved sjukdom. 

Nå lanseres fullversjonen av workinnorway.no. 
Workinnorway.no er et samarbeid mellom skatte-
etaten, UDI, Arbeidstilsynet, Politiet og NAV. 

Brønnøysundregistrene har også deltatt i den 
delen som retter seg mot utenlandske virksom-
heter. Hele poenget med workinnorway.no er å 
gjøre det enkelt for utenlandske virksomheter og 
arbeidstakere å skaffe seg all den informasjon de 
trenger for å jobbe og drive lovlig og forsvarlig.
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Lønn for ansatte i bygge- 
og anleggsvirksomhet 
per 1. oktober 2013

TEKST: Odd Magnar Solbakken

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at lønna for 
heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet 
hadde en gjennomsnittlig månedslønn, eksklusi-
ve overtidsbetaling på 38 400 kroner per 1. oktober 
2013. Det er 1 200 kroner, eller 3,2 prosent, mer 
enn på samme tidspunkt i fjor. 

Håndverkere opp 3,2 prosent
Håndverkere er en stor yrkesgruppe i bygge- 
og anleggsnæringen, med en gjennomsnittlig  
månedslønn, uten overtid, på 35 100 kroner. 
Dette er 1 100 kroner, eller 3,2 prosent, mer enn 
på samme tid i 2012. Blant håndverkerne hadde 

 2013 2012 Endring 2012/2013

Lederyrker 60 300 58 200 3,6 %

Akademiske yrker 55 800 53 000 5,3 %

Høgskoleyrker 47 900 45 900 4,4 %

Kontor/kundeservice 36 500 35 500 2,8 %

Håndverkere 35 100 34 000 3,2 %

Operatører/sjåfører 35 400 34 400 2,9 %

Adm. direktører 66 500 64 300 

elektrikerne en gjennomsnittlig månedslønn på  
35 800 kroner.En økning fra året før på 4,1 pro-
sent. Tømrere og snekkere hadde en månedslønn 
på 32 900 kroner, en lønnsvekst på 2,2 prosent. 

Veg- og anleggsarbeidere hadde til sammenlik-
ning en månedslønn på 39 900 kroner.

Blant heltidsansatte i bransjen var den gjennom-
snittlige månedslønna for kvinner 39 600 kroner, 
mens tilsvarende lønn for menn var 38 300 kroner.

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg 
av virksomheter i bygge- og anleggsvirksomhet 
med til sammen 68 366 heltidsansatte og 3 693 
deltidsansatte. I følge virksomhets- og foretaksre-
gisteret var det om lag 193 000 ansatte i næringen 
per oktober 2013.

Målevirksomheten går litt ned
TEKST: Forbundssekretær, Halvor Langseth

Totalt for alle fag og alle målekontor har fortjenes-
teutviklingen i forhold til 2012 vært på 2,8%. Det 
er lavere enn forventet ut fra indeksjusteringene 
av akkordtariffene i tariffoppgjørene, 3,6 % fra  
1. august 2012 og 3,8 % fra 1. august 2013. Det betyr 
flere timer bak hver produsert enhet og er nok en 
bekreftelse på tilbakemeldingene fra tillitsvalgte 
og baser om at dårlig tilrettelegging senker pro-
duktiviteten på byggeplassene. Bedriftene sin 
fokus på lave lønninger ved økt bortsetting og 

innleie, ødelegger effektiviteten også for de egne 
ansatte som vil produsere og jobbe akkord. Både 
samlet akkordsum som har gitt overskudd, og 
totale antall timeverk i målingene har gått ned 
med i underkant av 6 %. Geografisk varierer det 
som vanlig mye, men det er gjennomgående ned-
gang i de store byene. Store prosentvise økninger 
i Hedmark, Vestfold og Troms/Finnmark er hyg-
gelig, men det monner lite i den store summen. 

Av de store fagene er det tømrerfaget som trekker 
ned. Det er bare å konstatere at den nye akkord-
tariffen for tømrerfaget hverken har ført til lønns-
hopp eller økt bruk. 

 Oslo Økning Landet  Økning

Betongfag 256,51 kr/t -2,4% 273,04 kr/t   2,3%

Tømrerfaget 264,61 kr/t -8,0% 259,21 kr/t  3,3%

Murerfaget 273,02kr/t 1,5% 270,29 kr/t  3,8%

Malerfaget 232,03 kr/t -5,9% 233,28 kr/t  1,5%

Rørleggerfaget 242,08 kr/t 0,7% 248,05 kr/t  0,8%

Taktekker 286,90 kr/t 13,0% 279,79 kr/t  7,6%

Alle byggfag 259,27 kr/t -3,8% 263,17 kr/t  2,8% illustrasjonsfoto
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Vil regjeringen permitteringsordningen til livs?

TEKST: Petter Vellesen

Folk hadde knapt nok kastet ut juletrærne på ny-
året før det igjen ble bråk rundt permitteringsord-
ningen. For det første hadde regjeringen endret 
permitteringsloven slik at arbeidsgiverperioden 
ble utvidet fra 10 til 20 dager, samt at dagpen-
geperioden ble redusert fra 30 til 26 uker. Sam-
tidig falt NAV tilbake til sin gamle praksis ved å  
underkjenne adgangen til dagpenger under per-
mittering «hvis ikke forutsetningene er til stede.» 
Dvs. at bedriften ikke har gjort gode nok tiltak for 
å motvirke svingninger i markedet. Denne frem-
gangsmåten fra NAVs side ble sist stoppet under 
arbeidsminister Huitfeldt, men nå dukket den 
altså opp igjen.

NAVs praksis ble riktignok raskt tatt opp av LO 
og NHO og er nå under kontroll. Dersom partene 
på bedriftene er enige i at vilkårene for permit-
tering er til stede, skal NAV innvilge dagpenger. 

Men før man var kommet så langt var arbeids-
folk over hele landet sendt på gata uten krav på 
verken lønn eller dagpenger. Nå er det endringen 
i permitteringsloven som skaper problemer. Det 
er altså blitt slik at bedriftene nå må betale for 
de første 20 dagene av permitteringsperioden, 
mot tidligere ti dager. Det sier seg selv at dette for 
mange vil være en for stor økonomisk belastning 
og at bedriftene heller sier opp enn å permittere. 
Da vil man jo også kunne benytte seg av arbeids-
krafta i oppsigelsestida. Vi i fagforeningen har 
dessverre allerede hatt flere eksempler på at opp-
sigelser blir tatt i bruk der hvor det før hadde vært 
naturlig å permittere.

«Permitteringsinstituttet» har etter hvert blitt 
anerkjent i norsk arbeidsliv som ei utmerka ord-
ning for å holde kompetansen i bedriftene samti-
dig som arbeiderne ble spart for den påkjenningen 
det er å bli oppsagt. Den forrige regjeringen sa 

det slik: «ordning[a]... sikrar verksemdene fleksibi-
litet og høve til hurtige endringar når marknaden 
svingar. For verksemdene er det viktig at kompe-
tansen til dei tilsette ikkje forsvinn ved mellom-
bels stans eller reduksjon i drifta, og at ein raskt 
kan ta opp att normal drift. For arbeidstakarane 
er permitteringsinstituttet ei viktig ordning for å 
unngå oppseiingar i verksemder der det oppstår 
vanskar mellombels.» (Stortingsmelding 29 2011 
Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv.) 

Dagens Næringsliv gikk til angrep på dette synet 
i en leder 4. februar i år. «Men hvis en arbeidsgiver 
ikke har råd til å betale for arbeidskraften, bør 
den stilles til rådighet for arbeidsgivere som har 
det», heter det her. Med andre ord: Det er viktigere 
at arbeidskrafta er fleksibel enn at kompetansen 
blir tatt vare på, og permitteringsinstituttet blir 
sett på som en hemsko både for bedriftene og 
for samfunnet: «Samfunnet kan ... tape mye på at 
arbeidstagere gjennom permitteringsordningen 
holdes fast i bedrifter som ikke klarer å bruke den 
fornuftig og lønnsomt.» (Min uth.)

Det er lett å tro at dette kun er synet til markeds-
liberalistene i Dagens Næringsliv, preget av  
ideologi og dårlige kunnskaper om arbeidslivet i 
praksis, men mye tyder på at dette også er regje-
ringens politikk og at det er denne oppfatninga 
som ligger bak den nye loven.

Nå er det nok ingen tvil om at det først og fremst 
ligger kortsiktige økonomiske hensyn bak at lo-
ven ble innført akkurat nå. I statsbudsjettet for 
2014 er hensynet til kostnadsreduksjoner framhevet 
som drivkrafta bak innskjerpingene. De bruker til 
og med fraser som «redusert overvelting av lønns-
kostnader på staten». Med andre ord: Denne lo-
ven er innført for å finansiere de skattelettelsene 
Solberg og Jensen lovet. Til sammen regner de 
med at dette vil bety innsparelser på nesten 110 
millioner. Disse pengene er det altså meningen at 
arbeidsfolk skal betale.

Samtidig ligger dette hellige hensynet til fleksibi-

lisering bak her også. «Utvidelser i permitterings-
regelverket når arbeidsmarkedet svekkes, bør 
reverseres når utsiktene normaliseres,» sies det i 
statsbudsjettet som en begrunnelse for å skjerpe 
inn på et stramt regelverk når man står foran en 
ny nedgang i boligbygginga. Regjeringa ser helt 
klart at alternativet til permittering ofte vil være 
oppsigelser, men det er slik de vil ha det. Forklaringa 
på at de vil innskrenke permitteringsperioden er 
«at permitterte arbeidstakere erfaringsmessig er 
vanskelige å formidle til annet arbeid og derfor 
kan gå uvirksomme unødig lenge sammenliknet 
med helt ledige personer.» (Min uth.)

Også det såkalte Holden-utvalget er inne på sånne 
tanker i sin «Rapport om lønnsdannelsen og ut-
fordringer for norsk økonomi» (Holden III). Selv 
om utvalget først og fremst behandler lønnsdan-
nelsen, avlegger de også permitteringsinstituttet 
et par visitter. «Regelverket for permitteringer er 
viktig for reallokering av arbeidskraft.» Realloke-
ring er et fint ord på at arbeidskrafta skal være let-
tere å flytte på: «Bedriftsnedleggelser er ikke i seg 
selv et faresignal dersom andre bedrifter starter 
opp og ekspanderer i tilstrekkelig grad. Rask re-
allokering av arbeidskraft dit den kaster mer av 
seg, kan gi viktige bidrag til produktivitets- og 
velstandsvekst.» Og selv om utvalget i hovedsak 
er positive til permitteringsinstituttet er de helt 
klare på at dette ikke må gå ut over fleksibilite-
ten, eller koste mye penger. «[Permitteringsinsti-
tuttet] skal ... ikke forsinke nødvendig omstilling, 
eller brukes til å flytte kostnadene ved lovfestede 
rettigheter fra arbeidsgivere til staten.»

Endringene og innskjerpingene i permitterings-
ordningene er altså ikke kortvarige justerings-
ordninger. De er et ledd i en langsiktig strategi 
for å fleksibilisere arbeidslivet ytterligere og for 
å kaste kostnadene over på arbeiderne. Det er 
all grunn for fagbevegelsen til å ta fram kano-
nene her. Første kamp vil være i forbindelse med  
revidert nasjonalbudsjett. Her må fagbevegelsen 
være på banen. Politisk streik vil være et naturlig 
kampmiddel.

Brei front mot nye permitteringsregler

TEKST: Odd Magnar Solbakken

Regjeringa får kraftig kritikk fra både bedrifter, ar-
beidsgiverorganisasjoner og fagbevegelsen for å ha 
innført nye permitteringsregler som rammer hardt. 

Innstrammingen, som trådte i kraft fra 01.01.2014, 
innebærer blant annet at perioden arbeidsgiver 
må betale, øker fra 10 dager til 20 dager. Samti-
dig er perioden det er mulig å få dagpenger ved 
en permittering, redusert fra 30 til 26 uker. Dette 
medfører at flere bedrifter vil velge å si opp an-
satte framfor å permittere. Både bedriftsledere 
og tillitsvalgte er derfor bekymret for tap av kom-
petanse og produktivitetsnedgang. Partene i ar-
beidslivet er samstemte i sitt krav til regjeringa 
om at permitteringsreglene må reverseres i revi-
dert nasjonalbudsjett.  

Permitteringer er noe mange norske bedrifter 
benytter seg av, ikke minst i bransjer med store 
svingninger. Under finanskrisa var det på det 
meste 18 000 permitterte, mens det i desember 
2013 var det 3 200 permitterte, i følge tall fra  
Arbeidsdepartementet.
 
I bransjer med store sesongvariasjoner kan de 
nye reglene føre til mye større bruk av innleie og 
midlertidig arbeidskraft, og i verste fall under-
grave den norske modellen med faste ansettelser.
Regjeringa ønsker velkommen det partene i  
arbeidslivet frykter. 

Departementet sier i stortingsproposisjonen om 
endringene i regelverket blant annet følgende: ” I 
perioder med knapphet på arbeidskraft medfører 
det høye samfunnsmessige kostnader å la deler 
av arbeidsstyrken være permittert. For arbeidsgi-
verne vil alternativet til permittering ofte være å 
si opp arbeidstakere som vil kunne gå over i an-

net arbeid og dermed skape verdier i andre deler 
av arbeidslivet. For den enkelte arbeidstakeren 
kan usikkerheten ved å være permittert over len-
gre tid være mer belastende enn å måtte finne 
seg nytt arbeid. Permitteringer skaper usikkerhet 
når det gjelder om og eventuelt når man kan kom-
me tilbake til arbeid”.

Og fortsetter med følgende argumentasjon: ” For-
ventede effekter vil på den ene side være færre 
permitteringer, men på den annen side flere opp-
sigelser i bransjer som er utsatt for stor variasjon i 
aktivitetsnivået. Dette vil frigjøre arbeidskraft og 
dermed øke fleksibiliteten i arbeidsmarkedet”.

Regjeringa regner med en innsparing på dagpen-
gebudsjettet på om lag 82 millioner kroner i 2014.
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Peab setter ut tømrerarbeid til underentreprise og 
permitterer egne tømrere.

TEKST: Ken Gordon Solfjeld

Her var det ni tømrere fra Peab som gjennom 
Oslo- avtalen var innleid til JM og som hadde 
mottatt permitteringsvarsel og skal ut i permitte-
ring fra og med 31 mars. Samtidig som delen av 
tømrerarbeid i Peab utføres av underentreprenø-
rer, og vi var veldig nysgjerrig på hva de permit-
terte syntes om dette. 

Etter avtale med nestleder i klubben hos Peab 
Jukka Siikaluoma som er en av tømrerne som er 
utleid til JM møter vi syv av tømrerne i spisepausen 
på brakka. I tillegg til Jukka som har 18 år i bedriften 
var det Svein Erik Andersen og Åge Helmersen 
med 20 år, Hans Christian Philip Backe med 19 år, 
Ronny Wilberg med 18 år, Snorri Asgeirsson 17 år 
og yngste mann Kjetil Solberg 13 år. Av de ni som 
er permittert var to mann syke denne dagen. 

BU lurte først og fremst på hvordan de ville 
kunne takle dette økonomisk?

Alle var samstemt om at selv om det blir tøft for 
alle ble det nok tøffest for yngstemann Kjetil som 
har fire barn å forsørge.

BU stiller et ledende spørsmål om det var inten-
sjonen til Oslo-avtalen (som er en avtale mellom 
flere store entreprenører i Osloområdet om å leie 
til/ fra hverandre) at bedriftene leide ut sine egne 
samtidig med at de satte ut jobber til UE?

Tømrerne var enige om at Oslo-avtalen var et 
kjempetiltak, men var nok enig med BU om at det-
te ikke var intensjonen og at dette må klubbene i 
de respektive bedriftene se på. Hans påpekte at 
avtalen kan hindre at det blir brukt useriøse be-
manningsselskaper.

Kort fortalt startet bortsettingen med at bedriften 
satte bort tømrerarbeid på en byggeplass uten å 
ha forhandlet med klubben. Klubben innkalte 
bedriften til forhandlingsmøte der det ble en  
uenighetsprotokoll. Etter å ha gått gjennom orga-
nisasjonsmessig behandling havnet den tilslutt 
tilbake i bedriften der klubbledelsen kalte inn 
alle tømrerne til et allmøte. For at dette skulle 
foregå demokratisk skulle alle tømrere stemme 
over om de skulle godta bedriftens ønske om å 
sette bort tømrerarbeid mens egne tømrere var 
utleid. Klubbleder ønsket ikke deltagelse fra Tøm-
rer -og Byggfagforeningen på dette møtet. 

BU som var veldig skuffet over resultatet ville 
selvsagt høre med forsamlingen hvorfor flertallet 

av dem stemte ja til at bedriften kunne sette bort 
tømrerarbeid på flere byggeplasser mens egne 
ansatte tømrere var leid ut gjennom Oslo-avta-
len,- av 19 tilstede var det kun 3 som stemte imot.

De fleste var enige om at selv om de burde satt 
seg inn i reglene til NAV, stolte de på opplysninger 
klubbleder ga på møtet. Klubbleder opplyste at 
om de ikke godtok dette og at resultatet dermed 
ble en ny uenighetsprotokoll med bedriften, ville 
det kunne medføre at de fikk avslag på dag penger 
fra NAV. Han presiserte dette fordi bedriften på 
tross av uenigheten ville gjennomføre planlagte 
permitteringer. Dette er grunnen til at flertallet 
stemte ja til at bedriften kunne sette bort tøm-
rerarbeidet på samme tid som flertallet av Peabs 
tømrere var utleid. I denne perioden fikk JM min-
dre oppdrag enn planlagt og satte sine egne tøm-
rere inn på byggeplassen. Dermed ble utleieav-
talen med Peab kortere en det som opprinnelig 
var planene, og Peab valgte å permittere alle som 
var utleid. Selvsagt føler gutta dette, som Hans så 
treffende uttrykte det, at de ble dolket i ryggen av 
bedriften.

BU Ledelsen i Peab begrunner bortsettingen med 
at dere er dyrere en ufaglærte UE, dette betyr vel 
at de mener at dere er mindre produktive og?

Bygningsarbeiderbladets utsendte (BU) reiste ut på byggeplassen til JM på Sinsen for å snakke 
med tømrere som er utleid fra Peab for å bistå JMs ansatte med oppføring av blokker mellom 
Storokrysset og Sinsenkrysset. 

Fra venstre: Ronny Wilberg, Jukka Siikaluoma, Åge Helmersen og Kjetil Solberg.
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Peab setter ut tømrerarbeid til underentreprise og 
permitterer egne tømrere.

Jukka som var bas på byggeplassen Bondi stiller 
spørsmål til at tallene bedriften la frem for å  
«dokumentere» hva egne tømrere koster samen-
lignet med tilbudene de får fra markedet ikke er 
reelle tall. Klubben har også stilt seg tvilende til 
disse tallene. Han påpekte dessuten at Peab har 
tapt penger over en lang periode og denne perioden 
har det vært betydelig andel av arbeidet som er 
satt bort.

Tømrerne var også forundret over hvorfor bedrif-
ten ikke brukte modellen til avdelingen i Tele-
mark, som brukte nesten kun egne ansatte med 
gode resultater frem til 2013.

BU Det kan se ut som flere bedrifter gjør/har gjort 
det samme som det Peab gjør i dette tilfelle. Nå er 
tariffoppgjøret igang,- forbundet har bla lagt vekt 
på at minstelønn må opp og at dokumentasjons-
kravet ikke skal være så strengt. Kan det være et 
middel for å bremse denne utviklingen, ser dere 
slik på det?

De var enige i at dette kunne være et godt mid-
del for å bremse utviklingen ved at bedriftene 
setter bort jobber til minstelønn, og var klare til 
en eventuell konflikt om forhandlingene ikke får 
gjennomslag for betydelig heving av minstelønn 
og senking av dokumentasjonskravet.

BU Hva gjør dere nå, må dere godta å bli permit-
tert med de forutsetningen som dere har beskrevet?

Jukka forklarte at de kontaktet klubbleder og 

krevde at han innkaller bedriften til forhandlinger 
om sakligheten av permitteringene. Alle var enige 
om at de var lei av å bli behandlet på denne måten 
og at de hadde vært for «snille» alt for lenge. De 
vurderer å bestride sakligheten i permitteringene 
og vil kreve at de får utføre det tømrerarbeidet på 
«sine» byggeplasser som Peab har. Om dette ikke 
lar seg gjøre vil de vurdere å kreve at bedriften 
tar på seg det økonomiske ansvaret slik at de ikke 
taper noe i denne perioden. 

Med lovnad om at BU skulle følge denne sakens 
utvikling og fortsette å skrive om dette med even-
tuelt flere intervjuer avsluttet vi intervjuet her. 
BU forlot JMs byggeplass og satte kursen mot  
T-banestasjonen på Storo. På banen tilbake til 
kontoret summet tankene om at jeg forlot en frus-
trert samling av tømrere. Jeg kan håpe og tro at 
det likevel fantes en spire i dem at nå hadde de 
godtatt for mye for lenge og at de vil bruke alle 
lovlige midler for å beholde jobbene.

BU Forstår tømrernes frustasjon, det går slett 
ikke an å behandle folk på en slik måte. Fremtiden 
kan ikke være slik at de faglærte skal skyves ut i  
arbeidsledighet mens de ufaglærte utfører arbei-
det på lavere lønn. Da kan vi vel hevde at dette 
blir en ny form for sosial dumping. Vi kan love at 
Tømrer- og Byggfagforeningen vil støtte tømrerne 
i Peab hvis de bestemmer seg for å ikke godta 
dette. 

Hans Christian Phillip Backe Høyre foran: Snorri Asgeirsson midten: Ronny Wilberg og Bakerst: Jukka Siikaluoma

Nærmest og videre: Svein Erik Andersen, Åge Helmersen, Kjetil Solberg og Hans Christian Phillip Backe
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Det er tungt å gjøre stein til brød

TEKST OG FOTO: Petter Vellesen

I en lang periode var steinhoggervirksomheten 
selve nøkkelindustrien i Groruddalen. Granitt-
forekomstene var godt kjent fra gammelt av, men 
med Trondheimsveiens utbedring og nye byg-
ningsreguleringer, som forutsatte mer stein blant 
annet i soklene, skjøt industrien fart, og glans-
tida for steinindustrien i Grorudområdet var i pe-
rioden 1870 - 1914. Da lå steinbruddene på rekke 
og rad langs Trondheimsveien fra Grefsenåsen til  
Gjelleråsen. 

Det var flere hundre arbeidere sysselsatt i denne 
virksomheten. Det trengtes ikke bare steinhoggere, 
men hjelpefolk, kjørekarer, smeder og anleggsar-
beidere. Mange av dem var svenske innvandrere. 
Steinindustrien i Groruddalen leverte hoggen 
granitt til sokler, dør- og vinduskarmer og trapper 
og også materialer til monumentalbygg som Zoo-
logisk museum og Stortinget. Selvsagt lagde man 
også gravstøtter og -monumenter, og løvene på 
Løvebakken er av grorudgranitt. Steinen ble også 
eksportert, først og fremst til Tyskland og Eng-

land, men også til fjernere strøk som Australia.
I en av de gamle kommunale arbeiderboligene 
på Grorud er det nå blitt et museum som skal 
dokumentere denne virksomheten. Det er lokale 
entusiaster fra Groruddalen Historielag som driver 
museet, og det tar sikte på å fortelle litt om selve 
virksomheten med verktøy og metoder, og vil 
også skildre livet og arbeidet til de menneskene 
som var sysselsatt i virksomheten. Blant annet er 
det gamle kjøkkenet i arbeiderboligen tatt vare på 
slik at det er autentisk slik et kjøkken ville vært i 
1920-årene. Museet har en god samling av gam-
melt steinhoggerverktøy, og de dokumenterer 
også hvor steinen fra Grorud har blitt brukt. 
Spesielt artig er det at de viser den gamle fagfore-
ningsfana, som holdt på å gå tapt.

Museet viser at livet som steinhogger ikke bare 
var enkelt. Et steinhoggeruttrykk forteller ganske 
mye om arbeidsforholdene: «Det er tungt å gjøre 
stein til brød». Fortjenesten kunne være usikker. 
Hvis en hogde på en stein i flere dager, kanskje 
hele uka og steinen røyk, så mistet steinhoggeren 
all fortjenesten. Mesteren mistet bare emnet. 

«Det ligger ikke svette bak all rikdom».

Steinhoggerfanen er fra 1896, og i mange år ble den 
oppbevart i Grorud Folkets Hus. Når huset ble revet i 
1969 led den direkte overlast. Heldigvis ble den tatt 
vare på av Groruds siste steinhogger, Torbjørn Olav 
Kristiansen. Den ble siste gang brukt i hans bisettel-
se i 2002. Nå har Groruddalen Historielag tatt på seg 
ansvaret for å vise fram fanen under betryggende for-
hold, og man kan se den på Steinhoggermuseet.

Arbeiderboligene i Grorudveien ble oppført av Aker Kommune i 1924-25 for å avhjelpe bolignøden etter første 
verdenskrig. De var populære fordi det var vannklosett i kjelleren. Ellers var de trange nok. På ett rom bodde det 
en arbeidsløs bygningsarbeider med kone og tre barn.

Om steinhoggervirksomheten
Allerede 8. februar 1884 ble Stenhuggernes 
Fagforening stiftet. 1. januar 1931 slo de 
seg sammen med Steinslipernes Fagfore-
ning og skiftet navn til Oslo Stenindustri-
arbeiderforening.

Denne foreningen sto tilsluttet Steinin-
dustriarbeiderforbundet, som gikk inn i 
Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund i 
1961. Oslo Steinindustriarbeiderforening 
eksisterte som egen fagforening fram til 
1974 – nitti år etter at de ble stifta. 1. januar 
1975 gikk foreningen inn i Oslo Stein-, 
Jord- og Sementarbeiderforening. Det var 
da 23 aktive og 27 fritatte medlemmer.

Steinhoggermuseet på Grorud
Grorudveien 3
Åpnet 13. desember 2012

Åpningstider: 
Den siste søndag i måneden. 
kl 12.00 - 16.00

illustrasjonsfoto
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Regjeringa har endret lønnsgarantiordningen 
og gjort den dårligere for arbeidstakerne

TEKST: Odd Magnar Solbakken

Lønnsgarantiordningen dekker utestående 
lønnskrav når arbeidsgiver går konkurs. I det 
stille innførte regjeringa nye regler fra 1. januar 
2014. De nye reglene begrenser arbeidstakernes 
rettigheter til lønnsgaranti. Lovendringen ble 
vedtatt i Stortinget i desember 2013. 

Oppsigelsestid
Etter konkursåpning dekkes nå krav i inntil 1 – en 
– måned regnet fra konkursåpningstidspunktet.
Dette gjelder uavhengig av om det er avtalt eller 
lovfestet lengre oppsigelsestid. Hovedregelen i 
Arbeidsmiljøloven er at arbeidstaker får dekket 
lønn fra oppsigelsestidspunktet til utløpet av 
neste måned. Arbeidstaker kan også få en len-
gre oppsigelsestid som følge av alder og antall 
år arbeidstaker har vært ansatt i bedriften. Det-
te innebar at tidligere kunne en arbeidstaker få 
lønnsgarantidekning i oppsigelsestid inntil seks 
måneder. 

Departementet mener vel med dette at en ar-
beidstaker på 60 år og med lang ansiennitet i 
en bedrift som går konkurs er av de mest etter-
traktede på arbeidsmarkedet. All erfaring tyder 
vel på det motsatte. Den nye ordninga vil derfor 
i betydelig grad svekke rettighetene til de eldste 
arbeidstakerne.

Feriepenger
For feriepenger var utgangspunktet etter tidli-
gere regelverk at det ga dekning for feriepenger 
som var opptjent inntil 24 måneder før fristdagen 
i konkursen. 

De nye reglene innebærer at dekningsperioden 

begrenses til å gjelde feriepenger som er opptjent 
i samme år som fristdagen (vanligvis den dagen 
konkursbegjæringen stemples inn i retten) og det 
foregående år. I verste fall vil det kun gis dekning 
for feriepenger i tolv måneder og et par dager, der-
som konkursbegjæringen kommer inn til retten 2. 
januar.

Departementet begrunner endringen slik: ”Etter 
ferielovens system om avvikling av ferie og ut-
betaling av feriepenger, vil arbeidstaker normalt 
ikke ha utestående feriepengekrav lenger tilbake 
enn dette”. Men det er mye som ikke er ”normalt” 
i dagens arbeidsmarked, dessverre. Og da burde 
regjeringa latt være å svekke lønnsgarantiordnin-
ga på dette punktet. 

Lønn
Lønnsgarantiordningen vil fortsatt kunne dekke 
lønn inntil tolv måneder tilbake i tid. Men kun 
for seks måneder innenfor denne perioden. Slik 
var det også tidligere. Og arbeidstaker kan selv 
velge de gunstigste månedene av disse seks må-
nedene.

Forenkling
Departementet mener at de foreslåtte endringe-
ne innebærer en forenkling av regelverket, noe 
som kan bidra til å effektivisere behandlingen 
av lønnsgarantisøknader. Det er vel ikke så vold-
somt mye mer arbeid å beregne og utbetale ferie-
penger for to år enn et år.

For oss andre heter det nok forverring og vil bety 
en svekkelse av lønnsgarantiordningen for ar-
beidstakere. 

I departementets argumentasjon for at det kun 
skal gis lønnsgarantidekning i en måned fra kon-
kursåpningstidspunktet heter det: ” Dette vil et-
ter departementets vurdering kunne gi et ekstra 

incitament for arbeidstakerne til raskt å komme 
over i nytt arbeid”. 

Departementet er imidlertid raske til å påpeke at 
eventuelle utestående krav utover det som dek-
kes over lønnsgarantien, fremdeles vil kunne 
være fortrinnsberettige fordringer etter reglene 
i dekningsloven. Arbeidstakerne kan dermed 
fremme sine krav i konkursboet, og få dekket kra-
vene der i den utstrekning det er midler i boet. Ja, 
i den grad det er noe penger igjen i konkursboet 
å fordele!

Det antas at de foreslåtte endringene vil føre til en 
innsparing i utgiftene til lønnsgarantiordningen 
på til sammen ca. 186 millioner kroner årlig. Som 
følge av at det går noe tid fra konkursåpning til 
lønnsgaranti utbetales, antas forslaget å ville gi 
en halvårsvirkning i 2014 på om lag 93 millioner 
kroner. Og da dekker jo regjeringa inn litt på de 
skattelettene den vil gi til de rikeste. Er det ikke 
det som heter omvendt omfordeling. 

Dersom regjeringa mener at disse regelendrin-
gene vil bety en effektivisering i behandlingen 
av lønnsgarantisøknader, så vil vi gjerne se at 
behandlingstiden i Nav lønnsgaranti kuttes ned 
drastisk. De siste signalene fra forskjellige bosty-
rere er at behandlingstiden i lønnsgarantien nå er 
ca 6-7 måneder. Alle søknadene til Nav lønnsga-
ranti blir jo grundig vurdert fra bostyrer, og med 
en anbefaling fra bostyrer, før søknaden oversen-
des lønnsgarantien til endelig vedtak. Og det er 
ikke vårt inntrykk at bostyrer pleier å være slepp-
hendte med disse søknadene. Så hvorfor Nav 
lønnsgaranti trenger ytterligere 6 - 7 måneder 
etter at bostyrer oversender dette til lønnsgaran-
tien er helt uforståelig. 

Kraftig økning i byggekonkurser i 2013.

TEKST: Odd Magnar Solbakken

2013 bød på en økning på 16,6 prosent økning i 
antallet konkurser og tvangsavviklinger i alle 
bransjer sett under ett. Desember ble den verste 
av alle månedene, med hele 36,4 prosent økning. 
Det er første gang siden 2009 at det har vært et år 
med økning i konkurstallene. 

For hele 2013 er Hedmark det fylket som har størst 
økning, med 26,8 prosent. Nest høyest ligger Øst-
fold med 26,1 prosent, mens Oslo har en økning i 
konkurstallene på 25,0 prosent. Finnmark er det 
eneste fylket som skiller seg ut, med 15,8 prosent 
færre konkurser og tvangsavviklinger i 2013 enn 
i 2012.

I Østlandsområdet ble det en kraftig økning i kon-
kurser og tvangsavviklinger innen byggebran-
sjen. Det ble åpnet konkurs i 697 foretak innen 
byggebransjen. Det er en økning på 149 konkurser 
og tvangsavviklinger fra året før. Tallene gjelder 
for fylkene Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus, 
Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark. 

Produksjons   Enkeltpersons     Antall 
bedrifter  AS  foretak  NUF  DA ANS  konkurser

2011 253 227 85 2 2 569

2012 239 223 83 2 1 548

2013 303 295 94 4 1 697

Bemanningsforetak     

2011 24 3 5 0 0 32

2012 22 1 4 0 0 27

2013 26 2 1 0 0 30
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TEKST: Jonas Bals

En gammel håndverker er som et brennende  
bibliotek, sier et vestafrikansk ordtak. Den tause, 
erfaringsbaserte kunnskapen en håndverker be-
sitter kan ikke skrives ned og bli lært gjennom 
pugging: Den må overføres gjennom praksis, ved 
å arbeide i fellesskap, ved å se, kjenne, lytte og 
lære. Om de gamle håndverkerne ikke lærer bort 
faget sitt til andre, tar de med seg faget i graven. 
Et samfunn som lar det skje mister ikke bare  
verdifull kompetanse, men også en viktig del av 
sin kulturhistorie.

De siste årene har jeg møtt mange fortvilte til-
litsvalgte fra industri og bygg som forteller at 
snittalderen i bedriften deres ligger på mellom 
50 og 60 år. Lærlinger tas sjelden eller aldri inn, 
og nyansettelser er blitt erstattet av innleie og 
bortsetting. Fagarbeiderne forsvinner ut bakdøra 
i forrykende tempo, samtidig som inngangsdøra 
er stengt. Tall fra Statistisk sentralbyrå bekref-
ter de tillitsvalgtes inntrykk. Byråets fremskriv-
ningsrapport fra 2010 viser at etterspørselen etter 
arbeidstakere med fag- og yrkesopplæring vil øke 
frem mot 2030. Men selv om vi vet at det ikke ut-
dannes nok fagarbeidere her i landet, står 6000 
ungdommer uten lærlingplass. Da myndighetene 
og partene i arbeidslivet inngikk Samfunnskon-
trakten for flere læreplasser for tre år siden, var 
det med en målsetting om å øke antall plasser 
med 20 prosent innen 2015. Da vi gikk inn i 2014 
var det blitt skapt 2,2 prosent flere læreplasser.
Siden 2012 har Fellesforbundets avdeling 26 be-
søkt byggeplassen som skal bli til nytt Østfold-

sykehus mange ganger. De tillitsvalgte har vært 
opptatt av å se om det er lærlinger på prosjek-
tet, der Helse Sør-Øst er byggherre. Hver gang 
har det vært nok med én hånd for å kunne telle 
lærlingene. Hvis en slår en radius på 4 mil rundt  
sykehuset vil man finne 8 videregående skoler 
med bygg- og anleggsteknikk-linjer. Disse sko-
lene har masse elever som ikke har fått læreplass.

Da Helsebygg Midt-Norge satte i gang den mer 
enn ti år lange sykehusutbyggingen i Trondheim, 
begynte de omtrent som i Østfold, med 300 inn-
leide polske arbeidere på korttidskontrakter. Re-
sultatet ble dårlig drift og kvalitet. Byggeledelsen 
endret konsept, og satset i stedet på smartere 
byggeprosesser, bruk av ny IK-teknologi og satte 
ambisiøse mål: Det siste byggetrinnet, Kunn-
skapssenteret, ble Nord-Europas første passive 
sykehusbygg.

Da Kunnskapssenteret skulle ut på anbud, ble 
pris bare vektlagt med femti prosent. Gjennom-
føringsplan, prosjektektorganisering og kompe-
tanse veide like mye. Prosjektet var en pioner i 
bruk av bygningsinformasjonsmodeller (BIM), et 
digitalt, tredimensjonalt prosjekteringsverktøy 
som blant annet gjør det lettere for fagarbeiderne 
å avdekke feil i tegningene og komme med inn-
spill til forbedringer. Lars Andersen fra NTNU ble 
hyret inn for å gi en forskningsbasert evaluering 
av prosjektet. Han konkluderte blant annet med 
at det var viktig å involvere fagarbeiderne for å 
lykkes. -»Prosessens stemme» må lyttes til, for det 
er den som sitter med viten, og det er den som 
skal arbeide med forbedringer, sa han.

I stortingsmelding 28 (2011-12) heter det at «myn-

dighetene skal være en pådriver og et forbilde i 
utviklingen av byggenæringen». Dessverre ser vi 
flere eksempler på at det offentlige velger «Østfold-
modellen» fremfor «Trondheimsmodellen.» Det er 
et stort problem, for det offentlige kjøper i dag en 
tredjedel av alt bygg- og anleggsnæringen produ-
serer. Gjennom anbuds- og gjennomføringsmo-
deller kan myndighetene fremme den seriøse og 
organiserte delen av byggebransjen, og bidra til 
å sikre fremtidig kompetanse til næringen både i 
form av produksjonsledelse og fagarbeidere.

For å utvikle seg i riktig retning trenger bygge-
næringen krevende byggherrer. Det offentlige må 
utfordre bransjens ulike aktører til samhandling 
om utvikling av produksjonen, og til å ta i bruk 
ny teknologi. Digitale verktøy kan rasjonalisere 
informasjonsflyten, kvalitetssikre løsningene og 
fremme samhandling i prosjektering og produk-
sjonsplanlegging. Skal utviklingen skyte fart, 
er det viktig at offentlige byggherrer stiller krav 
om å ta verktøy som BIM i bruk. I tillegg må man 
stille strengere krav til hvordan entreprenørene 
organiserer virksomheten sin. Det må settes et 
øvre tak på maksimalt tre leverandører i entrepri-
sekjedene, og kreves at en viss andel av arbeidet 
utføres av hovedentreprenørens fast ansatte fag-
arbeidere. Bedriftene må være aktive lærebedrif-
ter, og det må stilles klare krav om internkontroll 
og kompetanse, også hva angår HMS og språk. 
Ved brudd på avtaler må det gjelde klare regler 
om utestengelse fra framtidige oppdrag.

Om det offentlige tar på seg en slik rolle, vil vi 
kanskje klare å slokke brannen i biblioteket før 
det er for seint.

Ikke la håndverkerne ta med seg faget i graven. 

Biblioteket brenner

illustrasjonsfoto
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Minstelønna må opp!
TEKST: Petter Vellesen
FOTO: Bård Sogge

Når dette skrives er vi midt inne i lønnsforhand-
lingene, og når dere leser dette er det mulig vi er 
i konflikt eller har fått et anbefalt forslag. Vi brin-
ger uansett kravene som forhandlingsdelegasjonen 
for Byggfag gikk inn i forhandlingene med:

Generelt lønnstillegg 
Fellesforbundet krever lønnstillegg som sikrer 
medlemmenes kjøpekraft inklusive et gene-
relt kronetillegg til alle. Forbundet vil presisere  
kravet i løpet av forhandlingene. 

Forsvar av det organiserte og seriøse 
arbeidslivet og behovet for en forenklet 
allmenngjørings-ordning 
Fellesforbundet ønsker at partene i felleskap  
bidrar til at allmenngjøringsinstituttet blir et mer 
forutsigbart og effektivt virkemiddel mot sosial 
dumping, useriøsitet og konkurransevridning, og 
at partene i fellesskap tar kontakt med Regjeringen 
for å få på plass lovgivning som letter muligheten 
til å få allmenngjort tariffavtaler. 

Tjenestepensjon 
Tjenestepensjonene skal avtalefestes og organise-
res på en mer kostnadseffektiv og mer samordnet 
måte enn i dag. Forbundet vil presisere kravet i 
løpet av forhandlingene. 

Språk og fagopplæring for arbeidsinnvanrere  
Misforholdet mellom behovet for arbeidskraft i en 
voksende byggenæring og det synkende antal-
let norske ungdommer som velger fagutdanning, 
har det siste tiåret funnet sin løsning i arbeids-
innvandring fra hovedsakelig de andre nordiske 
landene og Polen / Baltikum. Mange har fagut-
danning og/eller yrkespraksis fra hjemlandet, 
men det har vært satset lite på å forsyne migran-
tarbeidstakerne med fagkompetanse tilpasset 
norske forhold og standarder. For de ikke-skandi-
naviske er språket et viktig hinder for å kunne til-
egne seg norsk fagkompetanse. Bakgrunnen fra 
en mindre egalitær og mer autoritær ledelses- og 
bedriftskultur medfører også utfordringer. Man-
gelen på felles språk hindrer kommunikasjon og 
integrering i arbeidsfellesskapet og er derfor også 
en stor utfordring for HMS. 

Fellesforbundet mener det trengs et kompetanse-
løft for de mange som ikke behersker norsk språk 

og mangler formell fagkompetanse. For å sikre 
HMS, kvalitet og produktivitet trengs en 3-parts 
avtale, myndighetene må sørge for opplæringstil-
budene og tariffpartene må motivere og sørge for 
retten til å benytte seg av tilbudene. 

Når det gjelder de enkelte poster i overenskom-
sten er det krav om bedre ”seniorordninger”, om at 
smusstillegget skal erstattes med ulempetillegg, 
om fri for å følge barn til legen og presisering av 
arbeidstida. Dessuten ligger det inne forslag om 
redigering av § 4 Akkordarbeid.

Men det viktigste kravet kommer når vi snakker 
om satsene. For de fleste av satsene i overenskom-
sten krever vi bare at de heves i takt med lønns- 
eller prisutviklingen, men det er ett krav hvor vi 
krever et betydelig løft i forhold til lønnsveksten, 
og det er på minstelønnssatsene. 

Det er etter vårt syn helt nødvendig at disse he-
ves ytterligere. Vi må skaffe bygningsarbeiderne 
et skikkelig sikkerhetsnett i usikre tider, vi må 
unngå urimelig lavtlønnskonkurranse og vi må 
utjevne lønnsforskjellene i bransjen, hvor vi er 
i ferd med å få et A- og et B-lag. Minstelønna er  
hovedkravet!

Minstelønnskravet var sentralt i bygningsarbeiderstreiken 2010
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Stockmanns Hammer 
– slår et slag for et seriøst arbeidsliv
Varslere trenger fagforening – fagforeninger trenger varslere.

TEKST: Egil Mongstad
FOTO: Lina Winge og Egil Mongstad

I januar 2014 delte Stiftelsen Byggfag ut den hit-
til siste varslingsprisen; Stockmanns Hammer. 
Prisvinnerne var de to rørleggerne Fran Almonte 
og Claudio Espinoza. Det var disse to som avlørte 
livsfarlige arbeidsforhold og sosial dumping ved 
byggingen av COOPs nye lager ved Gardermoen.
Prisen består av:

- En gyllen Stockmanns Hammer - statuett
- NOK. 25 000,-
- Diplom

Denne gangen ble prisen delt ut i huset til Fritt 
Ord-stiftelsen i Uranienborgveien 2. Hovedtaler 
var generalsekretær i redaktørforeningen; Arne 
Jensen. Operasang ble fremført av Lina Johnson, 
akkompagnert av Lina Braaten på klaver.

Organisasjonsarbeider Boye Ullmann og journa-
list i TV2, redegjorde for sitt arbeid med avslørin-
gen av denne skandalen. Et spennende,hyggelig 
og verdig arrangement.

Prisvinnere siden 2005
Det er ikke første gang Stockmanns Hammer 
er delt ut! Prisen ble utviklet i 2004 og delt ut 

for første gang i 2005. Første prisvinner var den 
polske tømreren; Pawel Motyka. Han og hans  
arbeidskamerater avslørte sosial dumping og  
falske kontrakter ved byggingen av ‘Nytt Oper-
hus i Bjørvika’.

Hms-koordinator, Knut Farholm og Statsbygg 
hadde lenge jaktet på dokumentasjon for ulovlige 
forhold ved noen av entreprenørene ved anleg-
get, uten å klare å få dokumentert slike forhold. 
Men først da Pawel og hans kolleger la frem sine 
ulovlige kontrakter ble den svindelen som firmaet  
deres, Inside Service hadde drevet, avslørt.

Som straff ble Pawel og 3 andre tømrere sendt 
tilbake til Polen for «skolering». Bedriftsklubben 
hos AF-Bygg, Tømrer og Byggfagforeningen, med 
støtte fra Statsbygg, krevde de 4 tømrerne tilbake 
for å fullføre sin kontrakt, - og slik ble det.

Pawel og hans kamerater satte en standard for 
hva som er mulig å få til, selv om du er arbeidsinn-
vandrer og ikke snakker norsk. Vi håper mange 
vil følge opp denne standarden.

Fordi prisen hadde sin opprinnelse ved Operaen, 
ble det bestemt at prisutdelingen skulle akkom-
pagneres av operasang. Og slik har det blitt!

Det hører med til historien at noen år senere, mot 
slutten av byggeperioden til Operaen, var det 
mobilisert et stort oppbud; Leder i Fellesforbun-

det, NRK, Statsbygg og mange andre, som skulle 
se på nye mistanker om sosial dumping og an-
dre ulovligheter i et annet fima som sysselsatte  
polakker med legging av marmor. Tilfeldigvis 
var alle ansatte borte fra arbeidsplassen denne  
dagen, og absolutt ingen ville uttale seg.

Antakelig fortsatte ulovlighetene ut byggeperio-
den, uten å bli avslørt. Der var ingen varsler som 
Pawel Motyka, som hadde mot til å avsløre.

Året 2006
Dette året ble prisen delt ut til to representanter 
for verkstedsindustrien. Ignaacy Nieznaj fra  
Genfer Lloyd Ltd., og klubbleder Helge Larsen 
ved Karmsund Maritim AS delte prisen for avslø-
ring av sosial dumping og ulovlige arbeidskon-
trakter. Klubbleder Larsen fulgte Nieznaj til Polen 
for å skaffe dokumentasjon, på tross av trusler fra 
skumle miljøer. Helge Larsen avanserte senere til 
leder i LO i Haugesund.

Årene 2007 / 2008
Den tysk/svenske tømreren Peter Heydorn,  
avslørte en rekke kritikkverdige og ulovlige for-
hold ved Byggmesteren Bygdøy AS. Han var 
innleid til Bundebygg AS på Wexels Plass i Oslo, 
og her avslørte han store fuktskader i taket. 
Disse skadene kunne ha ført tilhelseskade blant  
byggets beboere.

Det ble utarbeidet en rapport, bestilt av Stiftelsen-

Egil Mongstad deler ut prisen Stockmanns Hammer og sjekk på 25000,- til hver.
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Stockmanns Hammer 
– slår et slag for et seriøst arbeidsliv
Varslere trenger fagforening – fagforeninger trenger varslere.

Byggfag. Flere hundre kvadratmeter tak måtte  
rives opp og erstattes. Byggeledere ble innkalt på 
kurs i byggfukt og saken ble rapportert til Plan- 
og Bygg, Oslo.

Året 2010
Sykepleier Gjertrud Hannasvik avslørte og do-
kumenterte det som ble betegnet som ‘ventelis-
tetriksing’ ved daværende Bærum Sykehus. Den 
påfølgende skandalen fikk stor oppmerksomhet 
og rutiner måtte endres.

Året 2011
Sykepleier Oline Hesselberg avslørte det som ble 
kalt ‘Adecco-skandalen’ ved Ammerud Sykehjem. 
Innleide arbeidstakere ble tilbud uverdige lønns- 
og boforhold ved sykehjemmet, og avsløringen 
førte til oppvask internt i Adecco AS

Begge disse sykepleierne fikk utdelt sine priser i 
2012, i lokalene til Norsk Sykepleierforbund. (Han-
nasvik valgte å ikke møte til utdelingen.)

Og da har vi gått runden til årets utdeling, de 
to rørleggerne som vant varslingsprisen for året 
2013.

Da håper jeg å ha beskrevet varslingsprisen 
Stockmanns Hammer, gjennom å presentere pris-
vinnere som har vist stort mot og stor klokskap.

Jeg håper og at lesere av Bygningsarbeidern vil 
forstå at slike varslinger får store konsekvenser 
både for bransjen og for fagbevegelsen. Det er 
dette som ligger i munnhellet; 
Varslere trenger fagforening – fagforeninger tren-
ger varslere.

Og i tillegg så er vi glad for å kunne slå fast at 
‘våre’ varslere har fått slik støtte at de ikke angrer 
på sin varsling, på tross av ubehag.

De ville gjort det om igjen!

Organisasjonsarbeider Boye Ullmann i Rørleggernes Fagforening sto sentralt i å avsløre Coop-saken

Så glade ble Fran Almonte og Claudio Espinoza over å ha fått tildelt prisen

Talen til: Claudio Espinoza

Takk for premien og aner-
kjennelsen for det vi gjorde!
Vil også benytte anledningen til å takke Kåre 
Wangen. Uten han hadde mye av dette vært 
mye vanskeligere og nesten umulig å fullføre.

Takk til Boye Ullmann og rørleggerforbundet 
for at de er tøffe nok til å stå opp for de perso-
nene som trenger det. 

Det var ikke lett å gjøre dette. De spanske rør-
leggerne stolte ikke på noen og de ble holdt 
øye med. Når vi gjorde tingene var det van-
skelig å få med de andre siden den eneste 
de kjente var Almonte, og de trodde ikke det 
gikk an å gjøre det vi gjorde.
For meg er det en ære å kunne hjelpe disse 
gutta, for jeg har også bodd i utlandet og 
jobbet under andre regler og arbeidsforhold. 
Dette er ikke et isolert tilfelle av urettferdig og 
umenneskelig behandling. Det pågår fortsatt 
og det er norske aktører som tjener på dette.

Hjelp oss å bli kvitt dette, penger er ikke alt!

Takk

Talen til Almonte Castillo:

God dag, mine damer og herrer

Oppriktig talt så føler jeg at dette som skjer 
akkurat nå, er ganske uvirkelig for meg, men 
selvfølgelig er det ikke det. Jeg kan forsikre 
dere at jeg ikke er vant til å ta imot priser, og 
enda mindre priser av denne typen.

Dette er en stor ære for meg. 

Jeg ønsker å takke fagforeningen for å ha 
gjort dette mulig. Jeg vil takke Claudio, Olaf 
og særlig og på en veldig spesiell måte takke 
Boye Ullman, som har hjulpet både mine kol-
leger og meg så mye, og fortsetter å gjøre det.

Jeg kan ikke la være å benytte sjansen til å 
minne om mine kolleger ettersom en stor 
del av fortjenesten er deres. Vi klarte å stå 
sammen selv når ting ikke syntes å gå så bra. 
I dag står vi fortsatt sammen for å oppnå et 
felles mål: få en jobb.

Gitt den situasjonen vi har nå i Europa og spe-
sielt i Spania, dersom en fikk en stilling med 
gode betingelser og en rettferdig lønn, kan en 
føle seg veldig heldig. Jeg beundrer at det her 
i Norge kjempes og jobbes så hardt kamp for 
arbeidstakernes rettigheter og for meg er det 
en stor glede å ha blitt tildelt en pris på grunn 
av dette.

Denne erkjennelsen er for meg et skritt videre 
i denne for meg viktige erfaringen, som jeg 
aldri vil glemme. Takk til alle som har gått 
sammen med oss og har gjort dette mulig.

Tusen takk for oppmerksomheten. 
Ha en god dag.
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TEKST: Petter Vellesen

En skulle tro at arbeidslivet i Norge og Danmark 
var temmelig likt, og i det store og hele er det 
vel sånn også, men det er jammen mye som skil-
ler. Danmark har en arbeidsløshet på 10% blant 
bygningsarbeidere, i Norge har vi hatt bruk for 
arbeidskraft. I Danmark har de 88% organise-
ring og 74% tariffdekning på bygg, i Norge har vi 
henholdsvis 42% og 58%. Norge har allmenngjort 
minstelønn, danskene har ikke. I Norge er byg-
ningsarbeiderne tradisjonelt fast ansatt hos en-
treprenørene, i Danmark har de et løsere tilknyt-
ningsforhold. I motsetning til i Danmark har vi til 
nå knapt hatt utstasjonering av noen størrelse. 

Til gjengjeld har vi drevet underbetaling av polske 
bygningsarbeidere gjennom å ha dem ansatt i 
bemanningsbyråer. Det har det vært relativt sett 
mindre av i Danmark. Disse tingene er det nød-
vendig å ta med i betraktningen når man leser 
boka Kamppladser - østarbeidere og social dum-
ping i byggeriet av Jacob Mathiassen og Klaus 
Buster Hansen. 

Matthiassen er betongarbeider og faglig aktiv i 
fagforbundet 3F. Han har tidligere gitt ut boka Be-
ton - historier fra skurvognen. Hansen er journa-
list og ansatt i Fagbladet 3F. Kamppladser tar for 
seg kampen mot sosial dumping i Danmark nett-
opp ved å beskrive noen av de faglige arbeids-
kampene som har funnet sted siden østutvidel-
sen i 2004. Her er nok en forskjell mellom våre to 
land: mens det i Norge knapt nok har vært en ak-
sjon mot sosial dumping - selvsagt med unntak av 
streiken i 2010 - har en av hovedstrategien i Dan-
mark vært blokade mot bedriftene for å oppnå 
overenskomst. Matthiassen har dokumentarisk, 
men levende, beskrevet seks slike aksjoner, mens 
Hansen har tatt seg av bakgrunnsstoffet, som er 
behandlet i like mange korte kapitler.

I Danmark kan man blokkere en virksomhet ved 
hjelp av sympatiaksjoner for å oppnå tariffav-

tale. Det vil si at ingen organisert arbeider skal 
utføre arbeid for bedriften: sjåførene skal ikke 
levere varer, stillasbyggerne skal ikke sette opp 
stillas, elektrikerne skal ikke gjøre sitt arbeid osv. 
Dette kan man gjøre selv om ingen på bedriften 
er i streik eller er organisert for den saks skyld. 
Når man på denne måten klarer å få til en over-
enskomst kan ikke lenger bedriften betale under 
minstelønn. Dette kampmiddelet er sterkt, og før 
2004 ble det nesten ikke brukt, men etter EUs ut-
videlse mot øst eksploderte det. Siden den gang 
er det iverksatt nesten 1800 blokader, 394 bare 
i 2013. «Vi valgte en vej, hvor vi bruger de regel-
sæt, vi har, og vi bruger dem fuldt ud,» sier Gunde 
Odgaard, som er sekretariatsleder i Byggefagfor-
bundenes samarbeidsorganisasjon BAT. Og noen 
ganger litt mer enn det, kan man tilføye etter å ha 
lest Kamppladser.

Av 1800 blokader er det klart at ikke alle er like 
viktige, effektive eller setter like store spor etter 
seg. Det Kamppladser beskriver er noen av de vik-
tigste aksjonene, hvor de hardeste og mest lang-
varige kampene fant sted eller hvor det ble gjort 
gjennombrudd. Selv om Matthiassen prøver, og 
langt på vei lykkes i, å gjøre fortellingene levende 
og spennende ser han også på dem med et nøk-
ternt syn uten å ville skape helter og skurker. Men 
mens vi får et inntrykk av at vanlige danske byg-
ningsarbeidere er garvede klassekjempere med 
lang kamperfaring skildres på den annen side et 
faglig arbeid i motbakke og med dårlig oppslut-
ning. Hans beskrivelse av danskenes holdning 
til polakkene er ganske skremmende, selv om de 
faglige aktivistene forsøker så godt de kan å rette 
sinnet mot arbeidsgiverne i stedet. 

Jeg har ingen illusjoner om tilstanden på norske 
byggeplasser og er fullstendig klar over at forhol-
det mellom nordmenn og utlendinger ikke alltid 
er det hjerteligste. Allikevel tror jeg ikke tonen 
mellom folkene er så røff her som det virker som 
den er i Danmark.

I Norge kan vi også gå til sympatistreik for å opp-
nå tariffavtale, men det er helt utenkelig at man 
gjør det uten at det er en konflikt i bedriften fra 
før. Det er i det hele tatt umulig å opprette over-
enskomst uten organiserte arbeidere, og i Felles-
forbundet krever vi en oppslutning på 50% for å 
kreve avtale. Det er usikkert hva danskene har 
oppnådd med sin linje. I følge boka er det færre 
enn 20 prosent av de utenlandske firmaene som 
har inngått overenskomst, og i mange av de be-
driftene hvor det er underskrevet avtale, brytes 
den jevnlig. Det har heller ikke lyktes danskene i 
å organisere østeuropeerne. Mens organisasjons-
prosenten er høy for danskene er den ekstremt lav 
for polakkene i Danmark. Dette legger ikke forfat-
terne skjul på. Som det siteres: «Fagbevægelsens 
resultater i forhold til østeuropæisk arbejdskraft 
omhandler overvågning og kontrol - man har ikke 
haft meget success med ‘kærlighed og gode ar-
gumenter’ over for østeuropæerne.» På den annen 
side framheves det at denne kamplinja kanskje 
har hindret fagbevegelsen å «sande helt til.» Det 
er de faglige muskler - blokkader, demonstrasjo-
ner og andre aksjoner - som har presset fram over-
enskomster, som har fått byggherrene til å inn-
føre arbeidsklausuler og som har tvunget fram 
forbedringer i tariffavtalene.

I Norge har vi hatt vår linje, med allmenngjøring 
av tariffavtaler, solidaransvar og krav til myndig-
hetene om tiltak mot sosial dumping. Det er ikke 
sikkert at vi har oppnådd så mye mer enn danske-
ne. Det ser i hvert fall ikke ut som om fenomenet 
sosial dumping skal forsvinne. Danskene får føre 
kampen på sin måte og vi på vår. Det mest skrem-
mende kapittelet i boka handler om byggingen 
av Metro Cityringen i København. Her skildres 
en multinasjonal anleggsplass med individuelle 
lønninger, arbeidstider fra en forgangen tid, opp-
splitting og null kommunikasjon mellom arbeids-
kamerater, lønnsnyteri, fagforeningsknusing og 
fremmedgjøring. Mye tyder på at dette er et bilde 
av framtidas byggeplass, men sånn vil vi ikke ha 
det, hverken i Norge eller i Danmark.

Jacob Mathiassen og Klaus Buster Hansen 
Kamppladser - østarbeidere og social dumping i 
byggeriet. Informations Forlag, 2014

 

Kamppladser

Danmark: 

Arbeidsretten sikrer 
konfliktretten
Arbeidsrettsdomstolen i Danmark sikret nylig konfliktretten for å oppnå 
tariffavtale med et utenlandsk firma. Bakgrunnen for avgjørelsen er at 
Scandics hotell i Århus hadde gitt et maleroppdrag til et tysk firma som 
brukte polske malere og betalte mellom 70-80 danske kroner i timen. Det 
danske malerforbundet truet med blokade dersom firmaet ikke underteg-
net på en dansk tariffavtale, noe som ville gi langt høyere betaling.

Arbeidsretten slo fast at man kan iverksette denne typen konflikter, 
mens arbeidsgiveren påberopte seg EU-domstolens beslutning i Laval-
saken.

Arbeidsretten i Danmark mener at konflikten er lovlig i henhold til dansk 
lovgivning.

Kilde: lo.no/brusselkontoret) 
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Lovbestemt minstelønn i Tyskland
TEKST: Petter Vellesen
FOTO:  Süddeutsche.de 

Tyskland kommer til å innføre nasjonal, lovbe-
stemt minstelønn fra 1. januar 2015. Storkoalisjo-
nen har vedtatt at minstelønna blir på minimum 
€8,50 per time, og den blir landsdekkende. Det 
blir en overgangsordning på to år. DGB, det tyske 
LO, har kjørt kampanje for dette kravet i mange år 
og oppsummerer vedtaket som en seier. For oss i 
Norden innebærer dette et aldri så lite paradoks.
Det er ikke det at et slikt krav ikke kan sies å være 
rettferdig. Slagordet til DGB har vært «Lavlønn 
gjør Tyskland fattig. Fattig tross arbeid». Siden 
innføringen av de forhatte Hartz IV lovene på be-
gynnelsen av 2000-tallet har Tyskland vært plaga 
av et uforskamma lavt lønnsnivå for store deler 
av arbeidsstyrken. Mer enn fem millioner arbeids-
tagere har tjent mindre enn de €8,50 som nå blir 
lovbestemt, selv med heltidsstilling. Svært mange 
tyskere har vært nødt til å ty til sosialhjelp ved 
siden av lønna for å ha til livets opphold.

Det er altså ingen tvil om at innføring av minste-
lønn vil bedre livssituasjonen for mange tyske ar-
beidstagere. Det er heller ingen tvil om at mange 
nå vil klare seg uten sosialhjelp og få et verdig liv. 
Det er vel heller ingen tvil om at en slik minste-
lønn vil demme opp for de verste utslaga av so-
sial dumping og urettferdig konkurranse. Innfø-
ring av disse lovene har heller ikke foregått uten 
motstand. Tvert i mot satt dette vedtaket langt 
inne. Store deler av det tyske establishment,  
næringslivet og markedsliberale økonomer har 
kjempet mot loven med nebb og klør. De har ment 
at nivået er for høyt. Noen mener €5 er passe. De 
har ment at lønna burde være differensiert. Det 
gamle Øst-Tyskland burde holdes utenom. Fort-
satt drives det lobbyvirksomhet for å holde vis-

se grupper utenfor. Vi snakker om de med aller  
lavest lønn fra før.

Argumentene til motstanderne er de gamle kjente: 
Minstelønn vil holde de svakeste utenfor arbeids-
markedet, det vil føre til eksportsvikt og varene 
vil bli dyrere. Grundig forskning og erfaring både 
fra andre europeiske land og fra bransjer i Tysk-
land som allerede har innført tariffbestemt min-
stelønn tilbakeviser dette, men motstanden er 
fortsatt stor. Tyskland har skapt sin ledende posi-
sjon i Europa på et synkende lønnsnivå, og det 
har de tenkt å fortsette med.
 
Innføringen av minstelønn i Tyskland kan altså 
sies å være både rettferdig og nødvendig. Para-
dokset er at det er fagbevegelsen og venstresida 
som har kjempet den igjennom. Lovfestet minste-
lønn er nå innført i så og si alle land i EØS, bortsett 
fra i Norden. Nordisk fagbevegelse er kategorisk 
i mot lovbestemte minstelønner, på samme måte 
som de er for tariffbestemte minstelønner. Grun-
nene til dette er ganske åpenbare. I våre land er 

lønn et spørsmål om forhandling mellom partene, 
og det er bedriftene og arbeidstakerne som står 
for lønnsfastsettelsen i et kollektivt forhandlings-
system. Minstelønna i overenskomstene sier noe 
om gulvet i bedriftenes betalingsevne. Klarer de 
ikke å betale minstelønna, har de ikke livets rett. 
På den annen side: om de har bedre betalingsev-
ne, vil arbeiderne kunne ta dette ut lokalt.

For å si det på en annen måte: Her til lands kan 
man streike for å få opp minstelønna. I land med 
lovbestemt minstelønn er det politikerne som 
bestemmer nivået. Dette er en sikker metode for 
«samling i bånn». Det har ikke vært mye diskusjon 
om nasjonal minstelønn her til lands, men det er 
åpenbart at mange politikere er tilhengere av et 
sånt system. Innføring av minstelønn i Tyskland 
vil kanskje bringe denne diskusjonen på dagsor-
den også i Norge. Når fagbevegelsen i Tyskland 
har sett seg nødt til å drive kampanje for lovbe-
stemt minstelønn er det først og fremst at arbei-
dernes og fagbevegelsens posisjoner er svekka, 
og at styrkeforholdet har endra seg til fordel for 
arbeidsgiverne. Det er jobb nr 1 å sørge for at noe 
tilsvarende ikke skjer her.
 
Kilder: mindestlohn.de, Der Spiegel, FAFO-rap-
porten Lovfestet minstelønn: Norden og Europa.

Tysk fagbevegelse har i årevis slåss for lovbestemt 
minstelønn. Nå får de det. Nivået blir på €8,50 - ca 
70,- kr.

TEKST: Odd Magnar Solbakken

Det har aldri vært høyere sysselsetting i Tyskland enn 
det er i dag, men samtidig jobbes det langt færre timer 
enn før. Antallet såkalt atypiske jobber vokser mest og 
andelen som står i fare for å bli fattige øker. Ikke siden 
1991 har antall arbeidede timer vært så lavt som i 2012. 
Tall fra Tysklands statistiske byrå viser at andelen tys-
kere som arbeider deltid eller på midlertidige kontrakter 
nå er oppe i 22 prosent. 

Det er ungdom og kvinner som er verst utsatt. 33 pro-
sent av kvinnene og 33 prosent av ungdommen (15-24 
år) arbeider på slike kontrakter. Samtidig øker andelen 
som står i fare for å havne i fattigdom (de som tjener 

under 980 Euro per måned). Dette gjaldt så mange som 
16,1 prosent av tyskerne i 2011. For de mellom 55 og 64 
år har dette tallet økt fra 17,7 prosent i 2007 til 20,5 pro-
sent i 2011. Blant de unge mellom 18 og 24 år det 20,7 
prosent som står i fare for å bli fattige – arbeidende fat-
tige.

Mye av denne utviklinga kan spores tilbake til arbeids-
livsreformene på tidlig 2000-tallet. En liberalisering av 
arbeidsmarkedet som flere gjennom finanskrisen har 
pekt på som nøkkelen til Tysklands suksess. Men pri-
sen for det mange kaller en suksess er det den vanlige 
tyske lønnsmottaker som betaler gjennom utrygge job-
ber med en lønn det ikke går an å leve av.

(kilde: lo.no/brusselkontoret, 14.01.2014)

En lønn det ikke er mulig å leve av. 

Arbeidende fattige
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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

Høsten 1992 var arbeidsløsheten under Gro Har-
lem Brundtland på full fart opp mot etterkrigs-
rekord, og under ledelse av Arbeiderpartiets 
tidligere finansminister Per Kleppe la den regje-
ringsoppnevnte Sysselsettingskommisjonen, 
med LO-leder Yngve Hågensen som medlem, 
fram ei innstilling om mottiltak. Under navnet So-
lidaritetsalternativet stilte kommisjonen seg en-
stemmig på den liberalistiske økonomen Milton 
Friedman’s resept for å unngå massearbeidsløs-
het: Den sa at styresmaktene i hvert land til en-
hver tid måtte sørge for å opprettholde en såkalt 
likevektsledighet, altså en så høy ledighet at ar-
beiderne ikke blei for frekke og krevde for høy, det 
vil si konkurranseudyktig lønn (da beregna til 3,5 
prosent i Norge). Og den la til at arbeidsplassene 
ved hjelp av midlertidige ansettelser og svekka 
stillingsvern måtte gjøres så utrygge at arbeider-
ne sto med lua i handa også av den grunn.

Spørsmålet om bemanning hadde lenge vært et 
stridseple mellom transportarbeiderklubben og 
ledelsen ved spedisjonsfirmaet Tollpost-Globe et-
ter at bedriften i april 1992 flytta fra Oslo sentrum 
til ny terminal på Alfaset i Groruddalen. Klubben 
ville ha 141 faste heltidsstillinger på terminalen. 
Bedriften gikk bare med på 110 heltidsstillinger 
ved sida av ca. 30 deltidsstillinger. På grunn av 
dette vedtok klubben 7. oktober 1992 å gå til 
streik. Straks vedtaket var gjort, slapp alle uorga-
niserte dagseren inn på møtet for å delta aktivt i 
streiken.

Tvers gjennom lov til seier (8): 
STREIKENE VED TOLLPOST-GLOBE 1992 
OG SAS-HOTELLET 1993 – 1994 

Ulovlig streik ved Tollpost - Globe oktober 1992. Fra v.: Heidi Saksen, Vegard Holm og Tove Leine 
(Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek)

NHO stempla straks streiken som ulovlig, og i 
samsvar med Hovedavtalen og arbeidstvistloven 
slutta ledelsen i Transportarbeiderforbundet seg 
til dette. Men da NHO i ei pressemelding skapte 
inntrykk av at NHO og forbundet var enige om ”be-
driftens rett til å ansette arbeidere på deltid” og 
”til å la andre utføre godsekspeditørenes arbeid 
under en ulovlig aksjon”, protesterte forbundsle-
deren Walter Kolstad på det kraftigste. Han måtte 
riktig nok på ny uttale at streiken var ulovlig og 
be de streikende om å gå tilbake til arbeidet. Men 
til dundrende applaus på streikemøte føyde han 
til at det var gode grunner til streikeviljen blant 
godsekspeditørene.
 
Den 12. oktober skjerpa de streikende aksjonen 
ved å gå til blokade av terminalen fordi 10 – 15 
dagsere, ca. 25 prosent av dagarbeiderne, gjorde 
arbeid som streikebrytere. Alle øvrige organi-
serte og uorganiserte slutta oppå om streiken 
fra første dag. Lastebilene blei da omdirigert til 
terminalene i Fredrikstad, Drammen og på Ruds-
høgda, noe de streikende så på som moralsk sett 
streikebryteri. Bedriften svarte på blokaden også 
med å sette en frist på en halv time for å ta opp 
igjen arbeidet, en trussel som straks blei avvist på 
klubbmøte. Både klubben og klubbstyret var blitt 
stående ved sida av den valgte streikekomiteen. 
Dermed kunne Tollpost-Globe stille klubben og 
de tillitsvalgte til ansvar for det lovbruddet som 
streiken var, og etter klubbmøtet overleverte be-
driften skriftlige avskjedigelser av de klubbtil-
litsvalgte. At klubben og klubbstyret fortsatte å 
eksistere, blei begrunna med at det i følge Ho-
vedavtalen ikke lenger var lov for et klubbstyre 
å trekke seg tilbake. De streikende kunne likevel 

ha vedtatt å sette klubbstyret til side til fordel for 
den særskilt valgte streikekomiteen.
 
Dagen etter fulgte bedriften opp med skriftlig å 
true samtlige streikende med avskjed. Dette ga 
forbundsleder Kolstad anledning til offentlig å 
stemple bedriftsledelsen som uklok, og LO-leder 
Yngve Hågensen viste dårlig skjult sympati med 
å si at bedriftens handlemåte ikke var egna til å 
få til en rask og lykkelig løsning på konflikten. De 
streikende erklærte at de var villig til å møte på 
jobb dagen etter hvis avskjedigelsen av de tillits-
valgte blei trekt tilbake, og bedriften svarte med 
å prøve å så splid dem imellom ved å svare at den 
ikke kunne gå tilbake på avskjedigelsen av de til-
litsvalgte, bare av de øvrige streikende. 

De siste ville heller ikke bli straffa økonomisk el-
ler trakassert på andre måter. Splittelsesforsøket 
lyktes ikke, Tollpost-ledelsens steile linje utløste 
snarere økt sympati med streiken, både fra andre 
Tollpost-klubber , i hele fagbevegelsen og i pres-
sa, foruten i form av økonomisk støtte. Heismon-
tørenes Fagforening oppfordra offentlig til boikott 
av Tollpost-Globe, ei oppfordring som blei støtta 
av mange klubber rundt omkring. Nå slutta også 
arbeiderne ved terminalene i Drammen. Bergen 
og Trondheim opp, og de ansatte ved Linjegods i 
Oslo erklærte at de var klare til å iverksette sym-
patistreik.

Det som til slutt, 20.oktober, brakte streiken til 
opphør, var en enighet som LO og Transportar-
beiderforbundet oppnådde med NHO om at de 
fem tillitsvalgte skulle få jobbene tilbake. Bak-
grunnen var nettopp at hvis streiken hadde fort-
satt, ville støtteaksjonene som var varsla, ramme 
en stor del av transporten i landet. Trass i at de 
streikende måtte gå med på at det sittende klubb-
styret måtte gå av, oppsummerte Tollpost-Globe-
speditørene at de hadde vinni full seier, og valgte 
hele streikekomiteen inn i et nytt klubbstyre. Da 
bedriftsledelsen prøvde å underkjenne valget, 
blei den tvinga på retrett av LO og NHO.
 
I forhandlingene som fulgte, under ledelse av LO 
og NHO, blei det oppnådd flere faste ansettelser 
og brukbare kompensasjon for ubekvemme skift i 
en prøveperiode. Et anna og mer vidtrekkende re-
sultat av streiken, for hele fagbevegelsen og alle 
arbeidere, var at den ved tariffoppgjøret i 1994 
la grunnlaget for nye og klare bestemmelser om 
verdige ansettelsesvilkår i Transportarbeiderfor-
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bundets tariffavtale. Dermed bidro streiken til å 
stanse den liberaliseringa av Arbeidsmiljøloven i 
spørsmålet om midlertidige ansettelser som Ap-
regjeringa og Sysselsettingskommisjonen først 
hadde gått inn for, og som også LO-ledelsen først 
hadde støtta.

Den andre aksjonen som i høy grad bidro til det 
samme, var motstanden ved SAS-hotellet i Oslo 
mot et forslag fra bedriften i 1993 om å slanke 
bemanninga fra 303 til 196 ansatte, basert på 
prinsippet om at egne ansatte var ”ut” og innleid 
arbeidskraft ”in”. Både ledelsen i LO og i Hotell- 
og restaurantarbeiderforbundet ga hotellklubben 
full støtte, forbundet med å varsle politisk streik 
mot Ap-regjeringa for dens støtte til ”fleksibilise-
ring” i arbeidslivet. Hotellet blei også trua med 
boikott fra ei rekke hold og måtte med på at ingen 
ansatte skulle erstattes av innleide. Året etter, i 
1994, prøvde hotellet seg likevel på omkamp, som 
straks blei møtt med ulovlig streik fra de ansatte. 
Til stående applaus fra de streikende gjorde for-
bundsleder Svein Fjæstad sin plikt ut fra lov- og 
regelverk da han med dårlig skjult sympati ba 
dem om å avslutte streiken. Streiken fikk full støt-
te fra den øvrige fagbevegelsen i Oslo, fra trans-
portarbeidere som blokerte bedriften, og fra byg-
ningsarbeidere og heismontører som sørga for å 
stanse alle heisene i hotellet. 

Etter fem dager kom det til et møte mellom LO 
og NHO, med forbundet, arbeidsgiversammen-
slutninga i bransjen, bedriftsledelsen og klubble-
delsen til stede, der oppsigelsene blei ”frysi”. Etter 
årelange resultatløse drøftinger vant arbeiderne 
endelig fram i rettsapparatet i 1997. Hotellet måt-
te trekke tilbake et nytt forsøk på oppsigelser. 
Resultatet var svært viktig også fordi saka gjaldt 
arbeids- og ansettelsesvilkår for arbeidere med 
innvandrerbakgrunn. De ansatte på SAS-hotellet 
hadde vist at veien framover ikke gikk gjennom 
å la motparten sette arbeidsinnvandrere og inn-
fødte opp mot hverandre, men gjennom å holde 
sammen i klassefellesskapet på tvers av nasjona-
litetene, som var mange av på hotellet og i bran-
sjen i det hele tatt.
 
Seinere er fleksibel innleie eller ”insourcing” blitt 
regelen i hele hotellbransjen, men dét kan ikke 
lastes de streikende på SAS-hotellet i 1994.
 
Litteratur for videre studier: 
Harald Berntsen: 
Fra dagarbeider til fagarbeider. 
Transportarbeiderklubben DFDS Tollpost-Globe, 
Oslo 25 år (1976-2001). Oslo 2001, s. 73 – 86 og 
samme forfatter: Alle rettigheter! 
1Hotell- og restaurantarbeiderne i service 
og strid gjennom 75 år. Oslo 2010, s. 439 – 445.
 

 

Europeiske borgermestere 
krever sosial boligbygging
Subsidierte boliger må være tilgjengelig for brede grupper av befolkningen 
også i fremtiden. Vi er kritiske til tilnærmingen om utelukkende å fokusere 
lavinntektsgrupper da dette fører til sosial segregering. Byggebransjen vil 
gjennom en aktiv sosial boligpolitikk kunne være en sterk motor for videre 
økonomisk vekst, skriver 27 europeiske borgermesterne i en felles uttalelse 
fra oktober 2013.

TEKST: Petter Vellesen

EU må respektere medlemsstatenes rett til uav-
hengig å fastsette kriteriene for sosial boligpo-
litikk og -boligbygging i tråd med EUs nærhets-
prinsipp (subsidiarity). Dette er den eneste måten 
å møte lokale krav og behov på en fleksibel måte. 
Utviklingen i enkelte europeiske byer har vist at 
strenge, behovsprøvde tilgangskriteriene til so-
siale boliger truer bosituasjonen for befolknings-
grupper.

Uttalelsen er dermed en sterk kritikk av EU og 
borgermesterne ber Kommisjonen om å overlate 
definisjonen av sosial boligbygging og hvilke til-
tak som skal gjøres til de enkelte medlemsstate-
ne og de lokale myndigheter.

Resolusjonen er underskrevet borgermesterne i 

Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bratislava, Brus-
sel, Budapest, Bucharest, København, Haag,  
Dublin, Frankfurt, Hamburg, Krakow, Leipzig, 
Ljubljana, Milano, München, Nantes, Paris, Praha, 
Riga, Tallinn, Turin, Vilnius, Warszawa, Wien og 
Zagreb.

Bakgrunnen for denne reaksjonen er at Brüssel 
gjentatte ganger har klaget overfor EUs konkur-
ransetilsyn i forbindelse med at man mener sub-
sidierte boliger bryter med konkurransereglene. 
Flere land har måttet endre praksis som følge av 
dette, og i Nederland har 600 000 mistet adgan-
gen til det offentlige boligmarkedet. Det er bare 
lavinntektsgrupper som kan motta slike subsidi-
er, mener EU. Boligbygginga i EU har til nå vært 
omfattet av nærhetsprinsippet. Den linja er EU i 
ferd med å forlate.

Kilder: Leieboerforeningen, CECODHAS

Overraskende mange utstasjonerte i Sverige
Ferske tall viser at antallet utstasjonerte arbeidere i Sve-
rige er betydelig høyere enn tidligere antatt. De fleste er 
bygningsarbeidere og kommer fra Tyskland og Polen. 

Siden første juli 2013 har utenlandske bedrifter som sen-
der sine ansatte for å ta oppdrag i Sverige måttet regis-
trere seg hos det svenske arbeidstilsynet.
Under det første gjennomføringshalvåret i 2013 ble det re-

gistrert nesten 20 000 utstasjonerte arbeidstakere fra hele 
verden, hovedsaklig fra andre EU-land. 

De største sektorene er byggebransjen med 6 800 perso-
ner og industrien med 4 600 personer. Det er registrert 2 
700 nye arbeidsgivere i samme periode 

Kilde: lo.no/brusselkontoret)
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Barbara Pietrzykowska er et enkeltper-
sonsfirma fra Lunner med følgende formål: 
”Alt innen bygg, anlegg og grønt anlegg. Ser-
vicetjenester. Eksport-import. Bilimport/bil-
eksport, kjøp og salg av biler. Rengjøring. Vær 
så snill da. Kan du ikke overlate litt innen bygg 
til noen andre. Elektro og rør for eksempel.

Mur & Puss v/Labinot Bardhoshi er regis-
trert i Oslo med følgende arbeidsoppgaver: 
”Rehabilitering av gamle fasader, legging av 
flis, muring og maling. Montering av peis, ovn 
og diverse utstyr. Firmaet skal gjøre nesten 
alt innen bygg”. Dette var bedre. Nesten alt, 
men ikke alt….

Citireja as er fra Skien med følgende formål: 
”Å drive frisør- og skjønnhetssalong, renholds-
tjenester, snekkerarbeid og alt som følger 
naturlig av disse bransjene. Annen forret-
ningsmessig tjenesteyting ikke nevnet annet 
sted og andre produkter som naturlig faller 
sammen med dette, herunder å delta i andre 
selskaper med lignende virksomhet, kjøp og 
salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg 
interessert i andre foretagender”. Så her kan 
snekkeren freshe opp håret og få spylt av seg 
svetten.
Careflow as holder til i Fredrikstad og har 
tenkt å drive med følgende: ”Friskere velferd” 
for sykehus, ved å sette de i stand til å utvikle 
seg mye bedre enn de selv trodde var mulig”. 
Så heretter blir det slutt på å avbryte en ope-
rasjon halvveis fordi legene ikke helt tror på 
seg selv.

B&A Entreprenør as er et firma fra Modum 
med følgende formål: ”Utføre arbeid av god 
kvalitet innenfor nybygg, rehabilitering og 
graving. Samt yte god service”. Det hadde vel 

blitt dårlig med oppdrag om formålet var dår-
lig kvalitet og service.

Dolstein Entreprenør as er fra Halden 
og har som formål: ”Utleie av mannskap til 
oppdrag innen anleggsvirksomhet, grunn-
arbeid og graving, samt alt som har naturlig 
sammenheng med dette. Selskapet kan også 
drive med kjøp og salg av eiendom, samt del-
tagelse i annen virksomhet”. Men entreprenør 
er kanskje å ta i litt hardt…..

Thai-Scandinavian Construction Co.,Ltd 
er et norskregistrert utenlandsk selskap med 
adresse i Lakkegata i Oslo, hvis morselskap 
holder til i Chonburi i Thailand og har kort 
og godt tenkt å drive med følgende: ”Bygg og 
renovasjon av leiligheter”.

A.M.&N.B (Morozovs) er et Oslofirma med 
følgende formål: ”Bygg og anlegg: Grunnar-
beid, oppføring av bygninger. Handel: Import 
og salg av ved, badestamp. Importering av 
mat”.

MM Totalbygg as er fra Bærum og har 
følgende formål: ”Salg av byggetjenester ved 
tilbygg, nybygg, rehabilitering og oppussing 
av eiendom. Investering i andre selskaper 
og eiendom og alt som står forbindelse med 
dette. Selge og utleie arbeidskraft og fremleie 
av innleid arbeidskraft. Import og eksport av 
byggevarer”. Fremleie av innleid arbeidskraft 
må bli unødig tungvint…..

Bygg & Hammer Akbar Niazi Ali er et 
enkeltpersonsforetak fra Oslo med følgende 
formål: ”Bemannings byrå som delegerer 
oppdrag til private/bedrifter. Bygg og anlegg 
f.eks. når vi får et oppdrag, så leier vi inn 

elektrikere, håndverkere og rørleggere fra 
selskaper til å utføre arbeidet. Bedriften vår 
avhenger av kunder som ønsker å renovere”. 
Strengt tatt så er det kanskje litt unødvendig 
å ha i formålet at firmaet avhenger av kunder. 
Men for å være på den sikre siden så er det 
kanskje like greit. 

Transex as holder til i Oslo og har følgende 
formål: ”Transport, konsulentvirksomhet 
innen transport/logistikk, kjøp og salg av 
biler”. Gruppepress, gruppesex, sexpress. 
Men transex. Er dette noe som er spesielt for 
transportbransjen?

Norsk Strekk Tak DA har tilhørighet i 
Drammen og har tenkt å drive med følgende: 
” Montering av innendørs fasade, vegg og 
tak. Beising og maling av hus og hytter og 
andre reperasjoner (som f.eks. terasser, lister, 
panel og gips montering)”. I følge Wikipedia 
er fasade den siden av et hus som vender 
mot gaten eller siden hvor hovedinngangen 
befinner seg. 

Faktus Bygg er et norskregistrert uten-
landsk foretak hvor morselskapet holder til i 
Litauen. Formålet er: ”Bygge og reparasjons-
arbeid, varmetekniske arbeider, byggemes-
sige og forretningskonsultasjoner, offentlig 
forpleining, ekspedering og logistikk”. Offent-
lig forpleining og ekspedering?

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


