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KonTAKTinForMAsjon:

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. 

Ble valgresultatet som fortjent, har de fleste av oss 
fått det for godt, det betyr liksom ikke noe hvem 
som styrer landet, så hvorfor ikke la noen andre 
få prøver seg, sa flere. Er nå mye usikkerhet rundt 
faste ansettelser, arbeidstid, uføretrygd, pensjon, 
og arbeidslivsregler. Bare tiden vil vise hvordan 
den nye regjeringen vil påvirke disse områdene.

Mulig at vi kan få svar på dette raskt. Vårens og 
de kommende tariffoppgjør vil muligens gi svar. 
Byggfagmiljøene har tradisjon for å være flinke 
med å sende inn forslag, og kan mobilisere om 
nødvendig. La oss nå bruke tiden framover til 
og organisere og informere om kravene, da står vi 
sammen bedre rustet til det kommende tariffoppgjør.

Veiskille
I en tid hvor byggebransjen preges av mye negativ 
omtale, ungdommen søker seg bort fra bransjen 
og flere seriøse i bransjen hevder at de ikke kla-
rer og konkurrere mot et useriøst og svart marked. 
Billigste anbud vinner, ingen tenker kvalitet eller 
hvordan bygningsmassen skal forvaltes over tid. 
Slik bygger vi ikke framtiden. 

Fag og fagarbeidere står i fare for å forsvinne, som 
igjen blir et tap for en hel nasjon, som er nødt for 
å bygge sin framtid på kompetanse. Vi skal ikke 
bare bygge nytt, vi har og en stor bygningsmasse 
som skal vedlikeholdes/fornyes og vi har kultur-
minner som skal tas vare på. Da trenger vi fagar-
beideren.

Arbeidsgiverens svar på noen av problemene er 
ROT fradrag, mulig dette vil løse noe, men tror 
ikke hele svaret ligger her. Kollegaene våre i Sve-
rige hevder at det er ikke de svenske bedriftene 
som får jobbene, men de utenlandske.

På tide å sette oss ned sammen og tenke over hva 
vi vil framover.

Vi må begynne å ansette egne folk, satse på kom-
petanse og videre skolering av egne ansatte. Fag-
arbeideren må komme til heder og verdighet igjen 
og må lønnes deretter. Produktivitet må settes på 
dagsorden, et godt samarbeid/samhold – tillit må 
bygges opp igjen i bedriftene og fagene i mellom. 
Da vil og bedriftene begynne å tjene penger, og 
bransjen igjen bli attraktiv og søke seg til.

De siste år med innleievirksomhet, manglende 
satsing på egne ansatte, større grad av underen-
treprenører har ikke akkurat gitt bransjen noen 
fortrinn. Dårligere inntjening, flere byggefeil, lav 
produktivitet dårligere kvalitet og dårligere inntje-
ning. Og ikke minst et dårlig bransjeomdømme i 
opinionen. Enkelte steder ser vi og at mafialignende 
tendenser tar over deler av markedet, slik skal vi 
ikke ha det.

La oss heller bruke alt det gode verktøy vi har 
innenfor avtaleverket og lover og sammen sette 
oss ned sentralt og lokalt og danne gode samar-
beidsgrupper for og bygge en ny framtid for bygge 
bransjen. En bransje som tør å satse på egne an-
satte, lærlinger, samarbeid og en god produksjon.

Det er vi som bransje og i felleskap, som må be-
gynne å ta tak i dette. Her har vi felles interesser, 
la oss dra i samme retning.

La oss sammen jobbe for en framtidsrettet bygge- 
bransje med egne ansatte, så skal vi og være kon-
kurransedyktige og gi unge et håp om en framtid 
i byggebransjen, samtidig som fagarbeideren blir 
værende i bransjen.

Selvsagt er dette krevende, men tør vi og la være ?

Midlertidig fritak 
for kontingent

Bygningsferien for 
2014 fastsatt

Bruk ”din side” på 
Fellesforbundet.no

Fellesforbundets vedtekter 4.4. 
Kontingentfritak 

Medlemmer kan søke sin avdeling om 
midlertidig fritak for kontingent i si-
tuasjoner der de ikke mottar ordinær 
stønad for arbeidsløse. Dokumenta-
sjon vedlegges søknaden. Det betyr 
også at medlemmer som av en eller 
annen grunn er indisponibel i en pe-
riode kan søke om midlertidig  fritak. 
Medlemmet er selv ansvarlig for å  
informere avdelingen om når fritakspe-
rioden skal begynne og når den slutter.

I protokoll av 6. september har Felles-
forbundet og BNL (Byggenæringens 
Landsforening) blitt enige om at den 
anbefalte bygningsferien 2014 avvi-
kles fra mandag 7. juli og til og med 
fredag 25. juli (ukene 28, 29 og 30). I 
tillegg anbefales at tre feriedager tas 
ut i forbindelse med påska 2014, to  
feriedager i mai (2. mai og 30. mai) og 
to feriedager i forbindelse med jula 
(29. og 30. desember).

Hvis du har flyttet, byttet telefonnum-
mer, e-postadresse eller gjort liknende 
endringer i kontaktinformasjonen din, 
trenger du ikke lenger ringe det inn til 
avdelingen. 

Hvis du går på www.fellesforbundet.no 
og logger deg inn på ”din side” kan du 
gjøre slike endringer selv ved å klikke 
på Mitt medlemsskap oppe til høyre. 
Lettvint og greit for alle parter. 

Hva nå?
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TeKsT: Boye Ullmann, Helge Breistein, 
Ken Solfjeld og Petter Vellesen

3. og 4. november avholdt Fellesforbundet bran-
sjekonferanse for byggfagene på Lillestrøm. Det 
var over hundre deltakere, og med unntak av av-
delingsledere var det ingen fastlønte avdelings-
ansatte eller organisasjonsarbeidere med. Det 
var altså en meget representativ forsamling av 
tillitsvalgte som jobber ”på gølvet” og har Felleso-
verenskomsten for Byggfag som tariffavtale.

Disse bransjekonferansene har tradisjonelt vært 
avholdt annethvert år, på høsten i året før tariffor-
handlingene. Det har derfor vært naturlig at kra-
vene til tariffoppgjøret har vært et hovedpunkt på 
møtene og selv om ikke bransjekonferansene har 
gjort direkte vedtak har debattene og innspillene 
fra bransjekonferansen hatt stor betydning for ut-
formingen av de endelige tariff-krava.

Selv om det var andre svært interessante temaer, 
som f. eks foredraget om rekruttering til bygge-
bransjen av BNLs kompetansedirektør Jørgen 
Leegaard og forbundssekretær Steinar Krogstads 
innledning om språk og kommunikasjon på byg-
geplassen, var tariffoppgjøret hovedtemaet også 
i år, og emnet ble belyst på flere måter. Forbunds-
sekretær Arve Bakke innledet om den faglige 
og politiske situasjonen generelt før oppgjøret 
og forbundssekretær Halvor Langseth loset oss 
igjennom de innkomne forslagene for Felleso-
verenskomsten spesielt. I tillegg var det grundige 
gruppeoppgaver og generell debatt i plenum.

Vi overdriver vel ikke mye når vi sier at branse-
konferansen ga massiv tilslutning til å videreføre 
minstelønnskravet som prioritet nummer 1! Selv 
om streiken i 2010 sørget for et godt løft på min-

stelønna, og vi fikk gode garantibestemmelser 
for mellomoppgjøret på plass, kom vi ikke helt i 
mål. For to år siden tok vi et lite ”hvileskjær” for 
å få bestemmelsene om likebehandling og om-
fangsbestemmelsene for innleide på plass, men 
nå mente bransjekonferansen at det var på tide å 
ta opp kampen igjen. Dette er helt i tråd med de 
innkomne forslagene fra avdelingene, som enty-
dig peker i samme retning.

Vårt gamle krav er at minstelønna må opp på 85% 
av gjennomsnittet, og det bør kravet bli i dette 
oppgjøret også, hvis ikke sakker vi enda lenger 

Bygningsarbeiderne samlet seg om minstelønnskravet 
i 2010. Da ble det streik.

samling om minstelønnskravet

Demokrati og engasjement
- ikke kontroll

akterut og så er det ”to indre og vekk me’n”. Nå 
ligger nivået på litt i overkant av 77%, så det er et 
stykke igjen. Argumentasjonen rundt dette kravet 
er ganske enkel: For mange arbeidere vil en he-
ving av minstelønna bety et reellt lønnstillegg og 
vi mener at det er helt på sin plass. Minstelønnene 
er svært lave og dette betyr utjevning. Arbeidsgi-
verne vil være forhindra fra å utnytte arbeiderne 
på det aller groveste og kravet vil være et krav 
mot sosial dumping. Til slutt vil det være et sik-
kerhetsnett og en garanti for en brukbar inntekt i 
en tid hvor vi kan oppleve nedgang i lønningene. 

Derfor er det etter vår mening bare å støtte opp 
rundt dette kravet, finne fram de gamle T-skjorte-
ne med 85% og begynne mobiliseringa.

Men selvsagt vil det bli reist andre krav. Det er 
ingen tvil om at både arbeidsgiverne, myndighe-
tene og Fellesforbundet ønsker flere med formellt 
fagbrev, men utviklinga går dessverre i feil ret-
ning, alle gode ønsker til tross. Det er heller in-
gen tvil om at manglende formell kompetanse blir 
brukt som et alibi for å holde lønna nede, særlig 
for utenlandske arbeidskamerater. Det var der-
for brei enighet på bransjekonferansen om at vi 
må ha krav som støtter opp om målsettinga om å 
utdanne flere til å kunne avlegge fagpøve og bli 
fagarbeidere..

Også normalarbeidsdagen og forhandlingsregi-
met rundt arbeidstida ble lagt fram som et om-
råde der overenskomsten vår har store mangler 
og hvor vi trenger nye og klare bestemmelser. 
Det var nok større debatt og uenighet rundt dette 
på konferansen, men det ser nok ut til at det blir 
meisla ut krav rundt denne problematikken også.
I det hele tatt mener vi at årets bransjekonferanse 
var bra og framtidsretta og at det lover bra for 
tariffoppgjøret hvis vi kan ta med oss den breie 
enigheta og kampvilja inn i oppgjøret.

Vi, som representerer Fellesforbundets avdelinger 
i Oslo, forfattet før valgkampen startet et innlegg 
i Magasinet hvor vi etterlyste saker som kunne  
mobilisere våre medlemmer.

Artikkelen bar tittelen; ”Vi vil ha noe å stemme 
på”, og etterlyste som tittelen indikerte en politikk 
vi kunne stemme på.

Det kan vi allerede nå konstatere at vi ikke fikk. 

Vi fikk ingen nye reformer, eller engasjement som 
kunne mobilisere fagbevegelsen. Vi er enkle sjeler 
som ikke tror på analysene om regjeringsslitasje 
som forklaring på valgnederlaget. Like lite som 
valget i 2005 ble vunnet fordi folket var lei Bondevik. 

Valget i 2005 ble vunnet fordi folket, og spesielt 
fagbevegelsen var lei politikken til regjeringa til 
Bondevik. Og, ikke minst, fordi fagbevegelsen ble 
mobilisert til kamp både for egne rettigheter, men 
også til tro på en alternativ politikk.

Denne gang ble kampen tapt fordi vi ikke fikk noe 
å mobilisere for. 

Det er to forhold som for oss i fagbevegelsen er 
spesielt viktige for framtida.

Det er ikke grunnlag for å trekke noen konklu-
sjon om at folket har etterspurt mer høyrepolitikk.  
Verken når det gjelder arbeidsliv, skatt eller vel-
ferdsstaten. Tvert om viser alle undersøkelser at 
folk er villige til et høyere skattenivå for å opprett-
holde en god velferdsstat. 

Og i vårt forbund har det ikke blitt hørt noen krav 
om oppmykning av Arbeidsmiljøloven.

Det andre er at LO-ledelsens standpunkt om at 
diskusjon om kontroversielle saker var en fare for 
valget var totalt feil. Vår erfaring er at engasje-
ment er bra, spesielt kombinert med en selvsten-
dig fagbevegelse. Vi beklager derfor at ledelsen i 
fagbevegelsen prioriterte ro i rekkene, og kontroll 
over organisasjonen framfor å mane til kamp.

Det vi trenger nå er ikke LO-lederens bekymring 
for Handlingsregelen, men en ledelse som ruster 
organisasjonen til kamp mot de angrepene vi vet 
kommer.

I tillegg må vi mobilisere for å ta tak i kravene som 
LO selv reiste på Kongressen; for faste ansettelser, 
mot sosial dumping, mot søndagsåpne butikker 
og en dugnad i boligpolitikken.

Og også, så vidt vi husker, at norske arbeidslivs-
bestemmelser skulle ha forrang framfor EU-retten.

Fellesforbundet avdeling 1
Fellesforbundet avdeling 10
fellesforbundet avdeling 601
Fellesforbundet avdeling 603
Fellesforbundet avdeling 605
Fellesforbundet avdeling 850
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TeKsT: Petter Vellesen

Da likebehandlingsprinsippet - som en følge av 
vikarbyrådirektivet - ble vedtatt innført i norsk 
lov i form av Arbeidsmiljølovens § 14 -12a, trodde 
vi at lavtlønnskonkurransen skulle bli lettere, at 
arbeidsgiverne skulle få et incitament til å anset-
te arbeidere i fast jobb og at det skulle bli slutt på 
den vanvittige diskrimineringen av utenlandske, 
særlig østeuropeiske, bygningsarbeidere. Da be-
stemmelsene i tillegg ble nedfelt i tariffavtalen, 
sammen med bestemmelser om at våre tillits-
valgte også skulle kunne opptre på vegne av de 
innleide og prosedyrer for tvistebehandling trodde 
vi at vi ville få et oppsving i organiseringen av de 
innleide.

Bestemmelsene trådde i kraft 1. januar i år, og ved 
ikrafttreden var vi allerede noen illusjoner fattigere. 
I dag, når bestemmelsene har virka snart et år 
tror jeg vi kan slå fast at de ikke har virka etter 
sin hensikt.

Med det mener jeg at det ikke er mange innleide 
som tjener det samme som arbeiderne i den be-
driften de er innleid til, det er ikke flere enn det 
var før prinsippet trådde i kraft i hvert fall. Det 
er ingen som har de samme arbeidsbetingelsene 
som om de var ansatt i bedriften, men det er noen 
som har gått ned i lønn som følge av bestemmel-
sene, om enn utilsikta. Bygningsfagforeningene 
har ikke merka noen tilstrømming av medlemmer 
i perioden etter at dette har blitt iverksatt, ei heller 
har vi klart å organisere noe som likner på noe 
tillitsmannsapparat blant leiearbeiderne, (med et 
par hederlige unntak, men de har ingenting med 
likebehandlingsprinsippet å gjøre). Oslo Bygning 
har ikke hatt en eneste sak som går på ulikebe-
handling. De få som har henvendt seg til oss om 
slikt har ikke stått løpet ut. 

Jeg tror ikke dette skyldes innsatsen til fagfore-
ningene eller Fellesforbundet. Etter tariffopp-
gjøret 2012 fokuserte vi lokalt enormt på likebe-
handlingsbestemmelsene og kjørte et intensivt 
skoleringsopplegg blant ansatte i avdelingene, 
blant de tillitsvalgte og blant medlemmene i be-
manningsbyråene. Vi la vekt både på bestemmel-
sens innhold og tolkning og på hvordan vi skulle 
få dette til å virke organiserende. Vi la også mye 
arbeid ned i å prøve å avsløre bedriftenes smutt-
hull og hvordan vi skulle tette disse. Jeg har sjel-
den vært med på at vi har lagt ned så mye ressur-
ser på en sak. 

Disse bestemmelsene er som sagt både nedfelt i 
lov og tariffesta, og en skulle tro arbeidsgiverne 
visste hva de hadde skrevet under på, men utpå 
høsten kom lederen i Norsk Industri, Stein Lier-
Hansen, med en tirade som viser at han ikke kan 
ha vært helt klar over det. «Det er galimatias å 
innføre likebehandlingsprinsippet», sa han. Dette 
dreier seg om en høyst reell uenighet om hvor-
vidt reise, kost og losji utjevner likebehandling på 
lønn. Tariffnemnda mener ja, etter mye nøling og 
hard kamp har Fellesforbundet falt ned på nei, og 
visstnok står Norsk Industri inne for den tolkinga, 

men hva mener NHO? Det kan vi bare tenke oss. 
Uansett, etter min mening har det sterke fokuset 
på RKL på mange måter vært en avsporing. 
 
Rett før jul viste det seg at de øvrige arbeidsgi-
verne også hadde sovet i timen og var i ferd med 
å få panikk. Vi har som regel lokale forhandlinger 
på vårparten, etter at de sentrale oppgjørene er 
ferdig, men nå ble plutselig de tillitsvalgte innkalt 
til lokale forhandlinger i desember, og det hastet 
veldig, vi har eksempler på protokoller som er da-
tert 18. desember, siste arbeidsdag før juleferien. 
Det det hastet med var å få på plass nye lønns-
bestemmelser for ufaglærte. I vår tariffavtale har 
vi tre minstelønnssatser: En for fagarbeidere, en 
for arbeidere uten fagbrev, men med minst ett års 
erfaring fra bransjen og en for ufaglærte med min-
dre enn ett års bransjeerfaring.

Arbeidsgiverne hadde selvsagt fått med seg at 
de færreste av utlendingene har godkjent norsk 
fagbrev. Det fins heller ikke utenlandske fagbrev 
som uten videre tilsvarer de norske. Til det er fag-
opplæringen for ulik fra land til land, hvis den i 
det hele tatt eksisterer. Dermed kan de innleide 
likebehandles med - ikke fagarbeideren, men den 
ufaglærte, og da helst han uten erfaring. Men det 
har vært vanlig praksis på norske byggeplasser at 
de ufaglærte lønnes i prosenter av akkorden, og 
de lokale avtalene har ikke alltid hatt lønnssatser 
for ufaglærte. Derfor dette hastverket. Nå klarte 
heldigvis de fleste av de tillitsvalgte å stå i mot 
dette. Mange avviste forhandlingene på formelt 
grunnlag - skulle likt å se hva som hadde skjedd 
dersom våre tillitsvalgte hadde bedt om forhand-
linger i desember fordi de ikke var fornøyd med 
lønna - og andre argumenterte på sakens inn-
hold. Men dessverre var det noen som ikke klarte 
å stå i mot presset. Og arbeidsgiverne har selv-
sagt fortsatt å presse under de ordinære lokale 
forhandlingene.

Arbeidsgivernes fantasi gikk lenger enn bare 
dette, forresten. En annen strategi var å innføre 
nye stillingsbetegnelser. «Sjauere», for eksempel, 
er eksempel på en stilling vi ikke har vært vant til 
på byggeplassene, ikke som yrkestittel i hver fall, 
«riggarbeidere» er en annen. Vi har selvsagt all-
tid hatt hjelpearbeidere, men de har vært knytta 
opp til et fag og til et lag - hjelpearbeidere i tøm-
rerfaget eller i betongfaget for eksempel. Disse 
har som regel jobba i sine respektive arbeidslag 
til de har hatt nok timer til å kunne avlegge fag-
prøve som privatist. Nå er den generelle beteg-
nelsen «hjelpearbeider» innført, men uten at det 
er knytta til noe spesielt fag, og dermed er også 
retten til å utdanne seg innen faget borte. Disse 
nye yrkestitlene er selvsagt innført for at de kan 
lønnes lavere enn om de hadde tilhørt faget. Hvis 
noen har hørt om at fagarbeiderne er etterspurt 
vare i norsk byggebransje kan bare glemme det. 
Det er bare for festtalene. Det som er etterspurt 
er billig arbeidskraft. Her er et virkelig paradoks 
forresten: Noen av våre østeuropeiske kamerater 
har faktisk avlagt fagprøve og skaffa seg et norsk 
fagbrev. De har dermed oppnådd den riktige for-
melle kompetansen, men er samtidig blitt dyrere 
enn sine ufaglærte kolleger. Hvis man skal leie 
inn til et spesialisert arbeid, la oss si armering, 
vil den ufaglærte bli foretrukket framfor den fag-

lærte betongarbeideren, som har et bredt faglig 
fundament.

En tredje strategi har vært å diskriminere på 
språk eller rett og slett å innføre lavere lønns-
satser for utenlandske arbeidere. Slike bestem-
melser vil antagelig stride mot diskriminerings-
bestemmelsene. Ikke desto mindre har vi flusst 
med eksempler på slike avtaler, og selv om vi har 
klart å forhindre de fleste sier det mye om hvilket 
klima de tillitsvalgte befinner seg i.

Men hvorfor har det blitt slik? Hvorfor ble ikke 
fagforeningene nedrent av innleide som krevde 
sin rett, og hvorfor har vi ikke blitt bedt om å bi-
stå klubbene med forhandlinger om dette? Hvor-
dan har bedriftene - både bemanningsbyråene 
og innleiebedriftene - kunnet fortsette som om 
ingenting har hendt?

En enkel forklaring ligger selvsagt i selve leiear-
beidets natur. De innleide er lausarbeidere, uan-
sett likebehandling eller ikke. De er ikke fast 
ansatt og er avhengig av goodwill for å komme i 
betraktning for neste oppdrag. Dersom en leiear-
beider tvister på at han blir forskjellsbehandla vil 
han nok vinne fram, men han kan nok vinke far-
vel til flere oppdrag, det være seg hos ut- eller inn-
leier. Det er også slik at likebehandling ikke har 
vært hovedkrav blant leiearbeiderne. Deres høy-
este ønske har alltid vært fast ansettelse. Før li-
kebehandlinga ble innført merka jeg stor skepsis 
blant våre polske medlemmer. Det var ikke bare 
det at de ikke hadde noen tro på at dette skulle 
la seg gjennomføre. De var ganske klare på at de 
heller ville ha 180 kr timen og sikker jobb enn 220-
250 kroner og være usikker.

Fokuset på formell kompetanse har også ført til 
at den utenlandske arbeidskrafta i enda større 
grad blir sett på som sekunda vare. Dette har 
ført til stor forbitrelse blant yrkesstolte arbeidere 
med lang praksis og kanskje også papirer fra sine 
hjemland, men som mangler det siste skrittet.

Det har heller ikke vært noen risiko forbundet med 
å bryte bestemmelsene. På samme måte som at 
det har vært risikofritt å drive med ulovlig innleie 
kan man nå drive på uten at noe tilsyn eller an-
dre myndigheter bryr seg. Rett nok har det blitt 
skjerpa bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og rett 
nok har det blitt innført solidaransvar, men hva 
hjelper det når ingen stiller kravet og Arbeidstil-
synet hverken har midler, kompetanse eller vilje 
til å drive kontroll med slikt.

Men likebehandlingsprinsippet er alt for vakkert 
og viktig til at vi allerede nå kan legge det i en 
skuff og lete etter noe annet. Vi kan få det til å 
virke, men vi må stille noen krav for at vi skal få 
det til, og det er både politiske krav og krav vi kan 
få igjennom i tariffoppgjøret. Lokalt må vi nekte å 
gå inn på avtaler om stillingsbetegnelser, ansien-
nitetsskalaer, språk, nasjonalitet og kompetanse 
uten annet formål enn å holde lønna nede, og de 
tillitsvalgte må bli enda flinkere til å komme de 
innleide i tale, organisere dem og ta opp saker for 
dem.

Virkningene av like-
behandlingsprinsippe
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TeKsT: Odd Magnar Solbakken

I de første nyhetsmeldingene rett etter at dommen 
falt mellom Byggmester Harald Langemyhr as og 
Oslo kommune kunne det nesten høres ut som 
Langemyhr hadde knust kommunen i søksmålet 
han hadde anlagt mot kommunen. Langemyhr 
ble riktig nok tilkjent i underkant av 14 millioner 
i erstatning, pluss renter. I alt 20 millioner. I all  
hovedsak for allerede utført arbeid. Men Oslo 
kommune frikjennes for alle krav om erstatning 
utenfor kontrakt. Langemyhr hadde opprinnelig 
gjort krav på 200 millioner kroner i erstatning.

Når det gjelder selve arbeidet har retten kommet 
fram til at regningsarbeidene ble drevet urasjonelt 
og dette har ført til at Langemyhr har gjort krav 
på 15 700 timer for mye.

oppfyller kriteriene for sosial dumping
Retten er ikke i tvil om at det foreligger massive 
brudd på arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, 
både avtalt og ikke avtalt og faktisk arbeidstid, 
og lovens regler om overtid. 

Når det gjelder boforhol-
dene i Tønsberg sier retten 
at: ”samlet sett finner retten 
det mest sannsynlig at det 
har bodd flere personer på samme rom, i alle fall 
ett tilfelle av fem på samme rom (”sovesal”) og at 
det har vært for mange personer om dusj og toa-
lettfasiliteter. Retten mener slike forhold er i strid 
med arbeidsmiljølovens § 4 -4 fjerde ledd”.

Det slås fast at Langemyhr har bedrevet sosial 
dumping: ”Retten mener at uansett var forholde-
ne samlet sett av en slik karakter og omfang at de 
oppfyller kriteriene for sosial dumping”.

Retten karakteriserer den sosial dumpingen og 
bruddene på arbeidsmiljøloven på denne måten: 
”Ulovlig lønn sammenholdt med de alvorlige 
bruddene på arbeidstidsbestemmelsene, ulovlige 
boforhold og at de ulovlige vilkårene rammet de 
fleste utenlandske ansatte i firmaet og pågikk 
over langt tid, gjør at retten samlet sett kommer 
til at kontraktsbruddet var vesentlig”.

Langemyhr hadde også ”bakt” inn feriepengene i 
en allerede litt for lav timelønn.

Retten slår også fast at det ikke var galt av  
Omsorgsbygg å anmelde forholdene.

Kort oppsummert slår retten fast:
➢• Massive brudd på arbeidsmiljølovens regler
➢ •  En behandling av utenlandske ansatte som   
  klart kvalifiserer til sosial dumping
➢•  Alvorlige brudd på arbeidstids-
  bestemmelsene
➢ •  Konstatert vesentlige kontraktsbrudd

➢ •  Urasjonell drift av byggeplassen tilsvarende  
  over 4,5 millioner kroner

Men til tross for dette mener retten at Oslo kom-
mune ikke kunne heve kontrakten. Tingretten er 
av den oppfatning at kommunen skulle påpekt 
forholdene og gitt Langemyhr muligheten til å 
rette opp forholdet. Eller med andre ord betale 
de ansatte det de egentlig skulle hatt og deretter  
fortsette som om de ulovlige forholdene ikke  
hadde funnet sted.

En annen sak er noe vi stadig vekk ser. Arbeids-
miljøkriminalitet blir ikke tatt på alvor. Å bedrive 
grove brudd på arbeidsmiljølovens bestemmel-
ser er i stor grad straffefritt. Stjeler du en kasse 
øl på fredagskvelden, og butikkeieren anmelder 
dette, så holder det ikke å levere tilbake en ny 
kasse med øl på mandag og håpe at saken er ute av 
verden. Da blir du faktisk dømt. Å ”stjele” millioner 
av kroner fra sine ansattes lønninger er på mange 
måter helt greit. I verste fall blir arbeidsgiver bare 
dømt til å betale den lønna han allerede skulle ha 
betalt. 

p.s. Vi blir ikke helt kloke på denne Langemyhr. 
Har han et bedragersk sinnelag, eller er det noe 
annet som mangler. Eller en kombinasjon. Et 
par år etter at denne saken ble rullet opp i sin 
fulle bredde ble Oslo Bygningsarbeiderforening  
kontaktet av en polsk ansatt hos Langemyhr som 
hadde beholdt jobben der, men ble sagt opp i april 
på grunn av mangel på arbeid. 

Vårt medlem mente han hadde rett på feriepenger 
i og med at arbeidsforholdet var brakt til opphør. 

Det mente også vi og sendte et påkrav til fir-
maet med krav om feriepenger. Selveste Lange-
myhr besvarte kravet og mente at hans tidligere  
arbeidstaker ikke hadde krav på feriepenger for 
han hadde ikke avviklet ferie!! Og det er da vi  
lurer. Har han frekkhetens nådegaver, er han bare 
ufattelig dum, eller er det noe annet som mangler. 

Dette lurer vi fælt på fortsatt. Er det mulig å ha 
så fullstendig mangel på kunnskap om de mest  
elementære reglene i arbeidslivet for en som har 
drevet firma med omtrent hundre ansatte, og 
tross alt er en relativt voksen mann med mange 
år i arbeidslivet bak seg? Men de ansatte var tross 
alt ”bare” polske og da er det vel ikke så nøye med 
dette regelverket. 

Arbeidsløsheten 
fortsetter å øke

Fortsatt svak vekst 
i eurosonen

Hele 70 prosent av bilvaskfirmaer på 
Romerike har brukt ansatte som opp-
holder seg ulovlig i Norge, ifølge politiet. 
Etter 20 kontroller har politiet på Rome-
rike avdekket lovbrudd i bilpleiebran-
sjen. Flere firmaer har ansatte som ikke 
har oppholdstillatelse, som jobber lange 
arbeidsdager og har dårlig lønn.

Politiinspektør i Romerike politidistrikt, 
Jan Eirik Thomassen, forteller at de an-
satte blir presset til å lyve om at de blir 
utnyttet. Under kontroll forteller de an-
satte at de har en timelønn på rundt 120 
kroner. Men ved avhør kommer det fram 
at timelønnen kan være så lav som 30 til 
40 kroner i timen, sier han.

Etter å ha blitt avslørt av politiet, velger 
noen av de ansatte å søke om asyl i Nor-
ge, mens andre blir sendt ut av landet.
Arbeidsgiveren vil få et forelegg på 20 
000 kr og oppover, avhengig av hvor 
mange arbeidere de har ansatt ulovlig 
og hvor lenge de har vært ansatt, sier 
Thomassen 

kilde: nrk.no/østlandssendingen, 19.11.13

Arbeidsløsheten øker nå for fjerde må-
ned på rad. Arbeidsløsheten økte med 
800 personer fra september til oktober. 

I oktober var 68 00 personer registrert 
som helt arbeidsløse hos NAV. Det er 7 
200 flere enn for ett år siden, og arbeids-
løsheten er nå på 2,5 prosent av arbeids-
styrken, mot 2,3 prosent på samme tid 
i fjor. 84 900 var enten helt arbeidsløse 
eller deltok på arbeidsmarkedstiltak i 
oktober.

Arbeidsløsheten økte mest for bygge- 
og anleggsarbeidere, med 22 prosent 
eller 1 300 personer. Arbeidsløsheten er 
nå på 3,9 prosent for bygge- og anleggs-
arbeidere (kilde: nav.no)

Det forventes fortsatt svak økonomisk 
vekst i EU og Eurosonen. Så lav vekst at 
arbeidsløsheten faktisk fortsetter å sti-
ge. Det øker presset på den europeiske 
sentralbanken slik at den må sette ned 
renten ytterligere fra dagens nivå på 
0,50 prosent. Dette går fram av nye tall 
fra Europakommisjonen.

ren bil med 
skittent arbeid
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Forretningsadresse 
Bogstad Camping

TeKsT: Odd Magnar Solbakken

Nesten ingen av dem er registrert i merverdi-
avgiftregisteret. Det er ikke et ukjent fenomen 
innenfor skattekriminalitet at flere firma sam-
les på samme adresse, og da gjerne en adresse 
som kun leder til en postboks. Men dette er  
første gang vi har fått opplysninger om at så 
mange foretak benytter seg av adressen til en  
campingplass, sier skattekrimsjef Jan Egil Kristi-
ansen i Skatteetaten til Byggeindustrien.

Til sammen 25 foretak – foruten campingplas-
sen selv – er registrert med adresse i Ankerveien 
117. 17 av dem er knyttet til byggenæringen, en-
ten som tømrere, malere, rørleggere eller annen  
entreprenørvirksomhet.

Et søk Byggeindustrien har gjort på nettstedet 
Handlehvitt.no viser at kun to av byggefirmaene 
er oppført i momsregisteret. Det er både norske 

og utenlandsklydende navn på håndverkerlisten.
Vi har sett innenfor flere typer kriminalitetsområ-
der, blant annet ved fiktiv fakturering i byggenæ-
ringen, at de involverte foretakene ofte er samlet 
på rene kontorhoteller. Det samme har vært tilfel-
let for både gullsmuglerligaer og steinleggere, så 
på bakgrunn av disse opplysningene vil det være 
naturlig å følge opp bedriftene i Ankerveien 117, 
sier Jan Egil Kristiansen.

spesielt tilfelle, mener Bnl
Byggenæringens Landsforening (BNL) reagerer 
på at en rekke virksomheter innenfor byggenæ-
ringen er registrert med kontoradresse på Bog-
stad Camping, og er glad for at myndighetene vil 
se nærmere på virksomhetene som har foretaksa-
dresse Ankerveien 117. (Kilde: bygg.no, 28.10.13).

p.s. For Fellesforbundets byggavdelinger i Oslo 
kommer ikke dette som noen overraskelse. Denne 
campingplassen har blitt brukt som forretningsa-
dresse i en årrekke. Og gjerne av mer eller mindre 
svarte firma.

17 av 25 foretak som har adresse Ankerveien 117 i Oslo, nærmere 
bestemt Bogstad camp og turistsenter, er tilknyttet byggenæringen

Mafialiknende 
tilstander i deler 
av byggebransjen

TeKsT: Odd Magnar Solbakken

Skattemyndighetene har gjennom en storoffensiv 
avslørt skatteunndragelser for en milliard kroner 
siden 2009, og mener organiserte kriminelle med 
forbindelse til menneskehandel og narkohandel 
står bak. I over halvparten av tilfellene er miljøer 
med bakgrunn fra Balkan representert. 46 orga-
niserte nettverk er avdekket, og ytterligere 13 
er fortsatt ikke ferdigbehandlet. Skattedirektør 
Hans Christian Holte sier til nrk.no at de ofte ser 
en sammenheng mellom denne typen skatteunn-
dragelser, svart arbeid og sosial dumping, smug-
ling og annen organisert kriminalitet. 

Byggebransjen skiller seg ut
I byggebransjen, som skiller seg spesielt ut, er det 
ofte lange kjeder bestående av oppdragsgivere 
og entreprenører og en lang rekke med underle-
verandører. 

Ofte er problemet at byggherrene ikke vet hva 
som skjer nedover i systemet, og at den ulovlige 
virksomheten skjules nedover i kontraktskjedene. 
Men skattemyndighetene er også nokså sikker på 
at mange oppover i systemet vet hva som foregår 

(kilde: nrk.no, 22.10.2013).

Tre små historier!

TeKsT: Odd Magnar Solbakken

Firma A. To polske bygningsarbeidere var på sin 
første jobbtur i Norge og hadde fått seg arbeid i et 
firma hvor innehaveren var polsk. Han drev ingen 
liten butikk heller og firmaet er registrert med nær-
mere 50 ansatte. Navnet på firmaet er nærmest li-
kelydende med hans tidligere konkursbo. Og sjøl 
tok han ut en lønn på nærmere 900 000 kroner i 
fjor. Så han driver tydeligvis sjappa kriminelt godt. 

Historien er som følger: ”Piotr” og ”Mariusz” jobbet for 
firmaet hele august og september og et par dager 
i oktober. Da fikk de beskjed om at de hadde spar-
ken. Da de begynte i firmaet fikk de beskjed av 
sjefen om at i Norge var det slik at de ikke trengte 
noen papirer de fire første ukene de jobbet her.
 
Etter fire uker ruslet de ned på Skatt Øst og søkte 
om skattekort. Der fikk de naturlig nok avslag, 
for de hadde ingen arbeidskontrakt å vise fram. 
I virkelighetens verden var de bare som turister 
å regne. En av gutta fikk riktig nok 10 000 kroner 
rett i hånda for disse ukene, den andre så ikke ei 
krone. Vi fikk ordnet en advokat, så kanskje det 
går an å kjøre en sak på dette. Men uten et eneste 
papir er vel ikke det så sikkert.

Firma B. En rumener og kameraten hadde job-
bet tre måneder for et malerfirma. Innehaveren 
hadde et kosovoalbansk-liknende navn. De had-
de faktisk arbeidskontrakt, riktig nok med en ti-
melønn som var langt under den allmenngjorte 
satsen. I de tre månedene de jobbet for firmaet 
kom det inn 20 000 kroner på konto til den ene. 
Dette var imidlertid lønn for begge to. Så det de 
satt igjen med etter tre måneders jobb og veldig 
lange dager var et nettobeløp på kr 10 000,-. Fri 
rettshjelp ble neste besøk.

Firma C. En maler fra et helt annet kontinent had-
de fått seg jobb i et malerfirma. Mye tyder på at 
firmaet tilhører det kosovoalbanske malermiljøet. 
Han startet jobben i februar men det lot vente på 
seg med arbeidskontrakt. Maleren maste og mas-
te om kontrakt og at lønna skulle innbetales på 
konto. Han krevde naturlig nok også lønnsslipp. 

Først i mai fikk han kontrakt, men lønna var tjue 
kroner under allmenngjort sats. I juni fikk han sin 
første og eneste lønnsslipp, men heller ikke den-
ne gang ble lønna innbetalt på konto. Arbeidsgi-
veren ga han noen kroner rett i hånda etter eget 
forgodtbefinnende. Nå har maleren fått seg annet 
arbeid. Ikke heltid, men bedre enn ingenting.

Firmaet vårt medlem jobbet i ble stiftet i februar 
2012. Han hadde en konkurs bak seg fra før. 

Regnskapet for 2012 viser at firmaet ikke har 
regnskapsført en eneste krone i inntekter for 
2012. Heller ikke noen lønnsutgifter. Per oktober 
2013 kan vi heller ikke se at firmaet er registret 
med noen ansatte. Vårt medlem mener at det  
sikkert var ti personer som jobbet i firmaet.

p.s. Disse historiene er dessverre ikke unntaket, 
men svært mange av våre utenlandske arbeids-
takere og medlemmer har den samme historien 
å fortelle.

I løpet av en 14-dagersperiode seint i høst fikk Oslo Bygningsarbeiderforening besøk av noen uten-
landske bygningsarbeidere som hadde, om ikke lik historie, så en tilnærmet likelydende beretning 
å fortelle. 
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Grønt skift i 
byggenæringen

TeKsT: Jonas Bals

I dag sier man at byggsektoren globalt står for om 
lag 35 % av klimagassutslippene og en omtrent 
like stor andel av energiforbruket. Dette er nå i 
endring, og et «grønt» skift er på gang i byggenæ-
ringen. Byggmeldinga fra 2012 krever passivhus-
nivå fra 2015, nullenergibygg fra 2020 og utfasing 
av all fossil oppvarming. Flere og flere firmaer i 
byggenæringen promoterer nå hvor mye av det 
de bygger som er «grønt», og det kommer stadig 
nye typer miljøvennlige bygg.

Hvordan påvirker dette byggenæringa, er vi klare 
for nye energikrav, og hva krever de nye målene 
av oss? Hvordan vil fremtidens bygg se ut, og når 
blir plusshus vanlig? Dette var noen av spørs-
målene som sto på dagsorden da miljøstiftelsen 
ZERO arrangerte sin årlige konferanse i begyn-
nelsen av november. 

Det har blitt Europas største klimakonferanse, 
med godt over 1000 deltakere. Konferansen har 
en egen byggbolk, som i år satt publikumsrekord 
med godt over hundre deltagere. - I mine øyne  
bekrefter det at flere og flere tar innover seg at det 

grønne skiftet i byggsektoren er i gang, sier Ida 
Spjelkavik, rådgiver i ZERO.

-Mange selskaper i byggebransjen er i gang med 
store, spennende og fremtidsretta miljøprosjekter 
allerede. I land som Tyskland og Danmark er det 
en eksplosiv utvikling innen solenergi, og i Norge 
får vi i 2014 vårt første plusshus. Om vi kan bygge 
plusshus i 2014, hva kan vi få til i 2020, spurte 
Spjelkavik.

I panelet som skulle svare på disse spørsmålene 
satt Halvor Langseth, forbundssekretær i Felles-
forbundet, sammen med konserndirektør for SIN-
TEF Byggforsk Hanne Rønneberg, Bygg21-leder 
Petter Eiken, BNLs kompetansedirektør Jørgen 
Leegaard og «Sinnasnekker» Otto Robsahm. Flere 
av dem var opptatt av at de som utfører jobben 
har riktig kompetanse og kan norsk byggeskikk.

– Det offentlige må gå foran som bestiller og sette 
kompetansekrav til de som skal gjøre jobben. 

Man må blant annet stille krav til lærlinger og til 
fagarbeidere. I dag er det ingen krav til utførel-
sen, det er fokus på billigst mulig arbeidskraft, sa 
BNLs Jørgen Leegaard.

TeKsT: Odd Magnar Solbakken

I mars fastslo Høyesterett at norske lønnsvilkår 
skal gjelde på norske verft. Dette kan være i strid 
med EØS-avtalen. Nå skal overvåkningsorganet 
ESA granske Høyesteretts avgjørelse, og se om 
den er i strid med EØS-avtalen. 

I slutten av oktober mottok ESA en anonym klage 
på Høyesteretts avgjørelse og nå skal ESA gjøre 
en innledende undersøkelse for å se om Norge 
bryter EØS-avtalens bestemmelse om fri flyt av 
arbeidskraft på tvers av landegrensene. ESA ori-
enterte i slutten av oktober Arbeidsdepartemen-
tet om at man undersøker saken. ESA har fore-
løpig ikke startet en formell undersøkelse, men 
driver nå en forundersøkelse for å se om det er 
grunnlag for en formell sak. 

LO-advokat Håkon Angell, som var partshjelper 
for staten under saken i Høyesterett, sier til fri-
fagbevegelse.no at LO forholder seg helt rolig til 
at det er kommet inn en klage på Høyesteretts 
avgjørelse 

(kilde: frifagbevegelse.no, 13.11.2013).

Mener Høyesterett 
bryter med 
eøs-avtalen

Fortsatt farlig i bygg og anlegg
TeKsT: Odd Magnar Solbakken

Arbeidstilsynet skal ha en særskilt satsing mot 
bygge- og anleggsbransjen i perioden 2014-2016, 
og har sammen med nasjonal overvåking av  
arbeidsmiljø og arbeidshelse (NOA) ved STAMI 
(statens arbeidsmiljøinstitutt) utarbeidet et kunn-
skapsgrunnlag som gir en oppdatert beskrivelse 
av arbeidsmiljøtilstanden innenfor denne store 
og viktige næringen i norsk arbeidsliv. 

Det skjer mange ulykker i bygg og anlegg.  
Arbeidstakerne i denne bransjen er tre ganger 
mer utsatt for arbeidsskade enn andre syssel-
satte. Dette viser en ny rapport om arbeidsmiljø-
tilstanden i bygg og anleggsbransjen, utarbeidet 
av STAMI. Bygg og anlegg sysselsetter omtrent 7 
prosent, eller om lag 194 000, av alle sysselsatte. 

Risikoen for ulykker er størst i forbindelse med 
byggearbeid, mens risikoen for dødsulykker er 
størst under anleggsarbeid. Mange utenlandske 
arbeidstakere og virksomheter, samt det høye ak-
tivitetsnivået i byggenæringen, skaper høy risiko 
for ulovlige lønns- og arbeidsforhold. Mangel-
fulle HMS-rutiner, korte tidsfrister og lange kon-
traktskjeder på mange arbeidsplasser kan føre til 
dårlig planlegging og koordinering. 

når det gjelder arbeidsmiljø og risiko viser 
rapporten fra sTAMi :
• lange arbeidsuker (over 45 timer i uka) er mer  
 utbredt i bygg og anlegg enn i andre næringer

• arbeidstakerne er overeksponert for en rekke  
 kjemiske og biologiske faktorer (støv, røyk,   
 hudkontakt med løsemidler, avfettingsmidler,  
 olje og skjærvesker)
• arbeidstakerne er utsatt for repeterende   
 hånd-arm-bevegelser, ugunstige stillinger   
 (huk, kne), arbeid med hender over 
 skulderhøyde, tunge løft, kulde og vibrasjoner
• de yngste arbeidstakerne (16 – 24 år) er mer   
 utsatt for skadelige fysiske, mekaniske og 
 kjemiske arbeidsmiljøfaktorer enn andre   
 arbeidstakere.

I alt er det i overkant av 48 000 registrerte arbeids-
innvandrere i bygg og anlegg, og av disse er det 
i underkant av 23 000 på korttidsopphold. 26 500 
er fra EU-land i Øst-Europa og utgjør den største 
gruppen arbeidsinnvandrere i byggenæringen. 

Erfaringer Arbeidstilsynet har gjort er at ulovlige 
lønns- og arbeidsbetingelser oftest forekommer 
hos utenlandske virksomheter som utfører opp-
drag nederst i næringskjeden, som driver innen 
privathus- og hyttebygging, og som utfører virk-
somhet innen vedlikehold og renovering.

illustrasjonsfoto
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Faglig palestinatur

Som ansatt organisasjonsarbeider i avdeling 603 og Oslo Bygningsarbeider̀ s representant i 
Fellesutvalget for Palestina har jeg nylig deltatt på en ti dagers solidaritetstur til Palestina. 
Turen ble arrangert i regi av Palestinakomiteen og vi var alt i alt tolv deltagere. De fleste 
deltagerne representerte sin forening eller sitt forbund.

TeKsT oG FoTo: Bård Bjerkeli

I løpet av vår ti dager lange tur var vi rundt i så 
og si hele Palestina fra i sør til i nord, med unntak 
av Gaza.

Turen besto av lange dager med tett program 
og sterke inntrykk. Hovedtrekkene i konflikten  
Israel/Palestina er nok kjent for de fleste her 
hjemme, men å observere det hele lokalt og på så 
nært hold ga ett nytt og enda sterkere inntrykk. 
Spesielt det å se hvordan Palestinere konsekvent 
behandles som annenrangs borgere i eget land, 
hvordan de stadig fordrives fra sine opprinnelige 
områder og at muren sammen med en hissig isra-
elsk bosettingspolitikk gjør det tilnærmet umulig 
for Palestinerne å yte reel motstand mot okku-
pasjonen mer enn bekreftet bildet jeg hadde av  
konflikten på forhånd.

Israel har bygget en nesten 700 kilometer lang 
mur som de hevder er en sikkerhetsmur for å stenge 
palestinske «terrorister» ute fra israelske områder. 
I virkeligheten befinner denne muren seg mange 
steder langt inne på Palestinsk territorium der 
den snirkler seg vei gjennom landsbyer og bolig-
områder. Det er faktisk slik at mer enn 80 prosent 
av hele muren kun skiller palestinske områder 
fra hverandre og ikke Palestina fra Israel. I lys av 
dette faktum faller liksom hele argumentet om 
muren som en «sikkerhetsmur» på sin egen urime-
lighet. For det muren i de aller fleste tilfeller gjør 
er at den deler landsbyer i to og hindrer palesti-
nere i å komme frem til sine egne jordbruksområ-
der. Flere steder hvor vi var kunne vi se hvordan 
murens tilstedeværelse gjorde hverdagen for den 
jevne palestiner vanskelig og tungvint. 

Palestinske familier kunne være avskåret fra sine 
egne åkerlapper fordi åkerlappen var på den ene 
siden av muren, mens de bodde på den andre  
siden. Åkerlapper som ligger ett par hundre  
meter i luftlinje fra boligen blir med murens til-
stedeværelse i praksis utilgjengelige fordi famili-
ene må ta lange omveier og stå i endeløse køer 
gjennom sjekkpunkter for å komme seg dit. Det å 
komme seg til åkeren for 
vanning, luking etc. kan 
enkelte dager bli til en 
tur som tar hele dagen fra 
grytidlig morgen til seine 
kvelden. Uten noen nær-
mere forklaring kan de 
visse dager også rett og slett få beskjed om at i 
dag får de ikke passere.

For å sette dette i et perspektiv som er lettere å 
forstå for oss her hjemme kan vi ta følgende ek-
sempel: Du bor i Kambo og skal på jobb i Oslo, 
men du får ikke kjøre strake veien på E6 nordover. 
Du må derimot kjøre til Moss, ta ferga til Horten 
for så å kjøre via Tønsberg mot Drammen og så 
inn til Oslo. Samme ruta skal du selvfølgelig kjøre 
hjem igjen på kvelden. Tro det eller ei, men dette 
er i realiteten hverdagen til nokså mange Palesti-
nere takket være muren. Og etter mine ti dager i 
Palestina kan jeg ikke annet å si at muren og dens 
absurde beliggenhet, der den snirkler seg gjen-
nom palestinske områder, fremstår mer og mer 
som et viktig verktøy i en syk utmattelseskrig. En 
utmattelseskrig palestinerne tilsynelatende er 
dømt til å tape.

Utover problemene palestinerne har med muren 
kommer den offensive og hissige bosettingspoli-
tikken til Israel. En godt brukt strategi er at Israel 
fremmer et bud på eiendommen til en palestinsk 

familie på ca. en tredel av reel markedsverdi. Ei-
erne står tilsynelatende fritt til å avslå dette tilbu-
det, men de er samtidig vel vitende om at sann-
synligheten for at Israel allerede har eller er i ferd 
med å kjøpe flere tomter i samme området er stor. 
Og når Israel kommer til det punktet at de eier 
det meste i området konfiskerer de de tomtene 
som måtte stå igjen under påskudd av at områ-

det/distriktet ligger mer eller mindre brakk. Un-
der denne modellen er mange, om ikke de fleste  
bosettingene i nyere tid, etablert. 

Når det gjelder hus som Israel har konfiskert og 
begjært revet blir ofte de palestinske eierne gitt 
en frist på en måned til å rive huset selv. Hvis ikke 
de palestinske eierne har revet huset selv innen 
fristen, kommer det bulldosere under bevokting 
av Israelske soldater, huset rives og massene kjø-
res vekk. Men regninga for rivinga og transport 
blir den tidligere palestinske eieren sittende igjen 
med, denne kan være på rundt hundre tusen NIS. 

Den gjennomsnittlige dagslønna ligger på ca. 80 
shekel fikk vi opplyst og da sier det seg selv at det 
blir en tung kostnad å bære. Osloavtalen som ble 
avsluttet og undertegna i 1993 skulle legge ram-
mene for de palestinske selvstyremyndighetene 
samtidig som den skulle være en start på Israels 
tilbaketrekking fra de okkuperte områdene på 
vestbredden og Gazastripen. Før Osloavtalen ble 
undertegna var det 187 000 mennesker i Israelske 
bosettinger, i dag er det over 500 000.

Sjekkpunkt i byen Hebron som Osloavtalen la til grunn skulle underlegges de Palestinske selvstyremyndighetene.
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TeKsT: Odd Magnar Solbakken

Røde Kors skriver på sin hjemmeside at Europa er 
inne i sin verste humanitære krise siden krigen. 
De sosiale konsekvensene av den økonomiske 
krisa kan vedvare i flere tiår framover. I oktober 
lanserte Det internasjonale Røde Kors og Røde 
Halvmåne-forbundet (IFRC) rapporten ”Think dif-
ferently”, om de humanitære konsekvensene av 
den økonomiske krisa i Europa. 

Dette er ikke bare en økonomisk krise lenger. 
Dette er den verste humanitære krisa i Europa si-
den krigen. Situasjonen for de som har minst blir  
stadig verre og forskjellene mellom fattig og rik 
øker, sier generalsekretær i Røde Kors Norge. 

Forholdene for de fattige i Europa har fra 2009 til i 
dag gått fra vondt til verre.

Flere arbeidende fattige
Selv om den sosiale krisa rammer de som allerede 
er fattigst hardest, risikerer 120 millioner europe-
ere å falle under fattigdomsgrensa. I land som Ro-
mania og Bulgaria risikerer henholdsvis 40 og 49 
prosent av landets befolkning å ende opp i fattig-
dom. I Spania var 2,4 millioner mennesker innom 
det spanske Røde Kors sitt sosiale inkluderings-
program i 2012, mot 900 000 i 2008.

 9 prosent av arbeidende europeere lever allerede 
under fattigdomsgrensa. En fjerdedel av de som 
mottar støtte fra Røde Kors i Frankrike har jobb.

svekket helse
Samtidig er Røde Kors bekymret for de langsikti-
ge virkningene av de økonomiske innsparingene 
som tas ut som kutt i velferdsordningene.

Inne på Palestinsk territorium ligger det også en 
rekke Israelske ulovlig etablerte industrisoner. 
Disse sonene er store områder bestående av fa-
brikker som i all hovedsak eies av israelske og 
amerikanske forretningsfolk. Disse sonene er 
ikke anerkjent av EU eller verdenssamfunnet for 
øvrig, uten at det ser ut til å bekymre Israel nev-
neverdig.

Ett av stedene vi besøkte som virkelig får kjen-
ne problemene med Israels okkupasjon og disse  
industrisonene var Buruqin. Buruqin er en pales-
tinsk landsby som ligger rett ved en av de største 

Disse jentene er tredje generasjon født i Balata flyktingeleir, besteforeldrene deres er flyktninger fra 
1947. Balata består av ett areal på 2,5 km2 og huser 27 000 mennesker.

israelske bosettingene, Ari èl. Her har helsesitua-
sjonen de siste årene blitt temmelig ille. Antallet 
kreftforekomster har steget drastisk, hissige og 
sjeldne hudsykdommer florerer og det snakkes 
om insekter med store giftkonsentrasjoner i seg. 

Landsbybeboerne hevder årsaken til alt dette er 
utslipp fra et stort industriområde som ligger litt 
lenger oppe i dalen. Barkan, som dette industri-
feltet heter, er en av de tre-fire største Israelske 
industrifeltene inne på Palestinsk jord. I dette in-
dustrifeltet ligger det flere fabrikker og det mis-
tenkes at produksjon av kjemikalier og kjemiske 

stoffer brukt i produksjonsledd ved flere av fa-
brikkene går rett i elva som til slutt renner gjen-
nom Buruqin. Her er det et ti-talls fabrikker som 
produserer alt fra våpen og annet militært utstyr 
til kjøkkenartikler og hagemøbler. Varer som alle 
eksporteres ut til store deler av Europa. 

Det er ikke veldig lett å få ut informasjon om ek-
sakt hvilke industrifelt de forskjellige fabrikkene 
holder til på, men masse varer som blir produsert 
i fabrikker som er ulovlig etablert på Palestinsk 
jord finner veien til norske forhandlere, butikker og 
hjem. Denne økonomien knytta opp mot ulovlig  
etablerte industrifelt og jordbruksområder er 
helt nødvendig for at Israel skal kunne finansiere  
okkupasjonen av Palestina. Rammes denne øko-
nomien i vesentlig grad, rammes staten Israels 
finansieringsgrunnlag og Israel vil ikke kunne 
klare å finansiere det jerngrepet de i dag holder 
det palestinske folket nede med. Hansken er  
herved kastet, du kan gjøre en forskjell!

Vår tur var i regi av Palestinakomiteen 
og hadde en varighet på ti dager. Det 
var en meget innholdsrik tur og be-
sto av dyktige reiseledere og kompe-
tente guider lokalt i Palestina. Det er 
sikkert mange som ikke har mulighet 
til å sette av så lang tid på en tur som 
dette, men det er fullt mulig å reise til 
Palestina på egen hånd om man kun 
har en «oval weekend» til rådighet. En 
tur, kort eller lang med ett utvalg av 
de guidene vi hadde med oss vil være 
lærerikt for de aller fleste. Jeg vil spe-
sielt komme med en oppfordring til 
alle som ikke helt «stoler» på at Israel 
begår alle disse overgrepene mot den 
Palestinske befolkninga til selv å ta tu-
ren og oppleve hverdagen der på egen 
hånd.

e-post: 
bard.hamborg.fellesforbundet.org
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Videreutdanning i betong
Det snakkes mye om etter- og videreutdanning for tida, også i forbindelse med det kommende 
tariffoppgjøret. Men innenfor de tradisjonelle bygghåndverksfagene er det relativt stille.

TeKsT: Petter Vellesen
FoTo: Knut Bryne

Vi tror at bransjen er opptatt av dette, men det er 
ikke sikkert at den enkelte fagarbeider er så godt 
informert. Innenfor betongfagene finnes det noe 
som heter Betongopplæringsrådet. Vi har tatt en 
prat med Knut Bryne, som er leder av Betongopp-
læringsrådet, og spesialrådgiver - betong i Tekna.

- Hva er Betongopplæringsrådet? 

- Betongopplæringsrådet er et nasjonalt organ 
som blant annet skal normere utdanning og opp-
læring og dokumentere kompetanse på betong-
området. Viktigste oppgave er å utstede kompe-
tansebevis. 

Rådet er sammensatt av bransjeforeninger og 
interesseorganisasjoner som skal utgjøre et tverr-
snitt av aktørene i bransjen. Ved siden av styre 
og administrasjon består rådet av fagutvalg på 
en rekke områder, betongproduksjon, tilslag til  
betongformål, betongutførelse, betongelement, 
betongrehabilitering og sprøytebetong. Fagutval-
get for betongutførelse består av en representant 
fra henholdsvis en større og en mindre entreprenør, 
rådgiverbransjen, betongelement- og betongpro-
dusenter, byggherrene og Norsk betongforening. 
Fagutvalgene bestemmer innholdet i de ulike kur-
sene og at dette samsvarer med kravene i nasjo-
nalt tillegg i de felleseuropeiske standardene

- Hvilke tilbud er det for en betongarbeider som vil 
videreutdanne seg? 

- Betongopplæringsrådet har godkjente kurs 
innen betongutførelse (U1-U3), Betongelement-
montasje (U5) og spennarmering (U4). I tillegg 
arrangeres kurs oppdateringskurs innen Utfø-
relssestandarden, NS-EN 13670, som alle som har 
med ledelse av betongarbeider å gjøre, må kunne 
noe om.

- Hvem er det som arrangerer disse kursene?

- Kursene skal kun arrangeres av organisasjoner 
eller foreninger tilknyttet BOR. I praksis holdes 
kurs av av Norsk betongforening, EBA, og noen 
av dennes medlemmer, samt Elementforeningen.

- Er de åpne for alle? 

- Kursene er åpne for alle, men kun de med fag-
brev får kompetansebevis innen betongutførelse. 
Unntaket er Betongelementmontasje, hvor en kan 
bli montasjeformann og –bas kun med lang doku-
mentert praksis.

- Hva koster et slikt kurs, og hvordan gjennomføres 
de i praksis? 

- Kursene går over 1 til 5 dager og de arrangeres 
over hele landet. Alle kompetansekurs avsluttes 
med en eksamen på 3 eller 4 timer. Prisen vari-
erer, men Norsk betongforening tar 9-10 000 for 
et 5 dagers kurs. Da kommer eventuelt hotellopp-
hold i tillegg.

- Hvilken kompetanse gir et U3 kurs, såkalt støpe-
lederkurs,  for eksempel? 

- U3 gir, sammen med fagbrev, kompetanse til  
ledelse av betongarbeider. BOR utsteder kom-
petansebevis som dokumenterer at kortinneha-
veren har kompetanse i henhold til standarden 
innenfor et angitt fagområde. Målgruppa er pro-
duksjonsleder, utførelsesklasse 2, og formann/
bas utførelsesklasse 3

- Disse kursene er først og fremst innretta på å 
kunne ta et større ansvar/lederrolle. Finnes det 
kurs eller opplæring på reint faglig nivå, for de 
som bare vil bli bedre håndverkere? 

- Det er foreløpig ikke aktuelt å ha kurs for 
fagarbeideren uten lederansvar.

- Kunne betongopplæringsrådet tenke seg å 
utvikle noe slikt?

- Nå skal en først huske at Betongopplæringsrå-
det ikke utvikler og holder kurs, men godkjenner  
disse, og utsteder kompetansebevis.

Det er ”eierene” av BOR som holder kurs, og om 
disse kommer til å arrangere kurs for fagarbeidere 
som IKKE gir kompetansebevis er ikke sikkert. 

Men etter ca 20 år med støpelederkurs, er det flere 
tusen fagarbeidere som har tatt støpelederkurs, 

Knut Bryne er leder av betong-
opplæringsrådet og spesialrådgi-
ver for betong i Tekna.

selv om noen av disse ikke har fått kompetanse-
bevis – kun økt kunnskap. Norsk betongforening 
har diskutert å lage et kurs for gulvstøpere, men 
dette kommer evt. etter at den reviderte Betong-
forenings-publikasjonen om betonggulv er ferdig.

Kompetansekravene i BOR er forankret i de ulike 
nasjonale tillegg (NA) i gjeldende standarder, og 
der er det kompetansen på de ulike ledernivå som 
gjelder.

TeKsT: Ken Solfjeld, Kjell A. Lier, 
Petter Vellesen

Det er ingen tvil om at den økende bruken av inn-
leid arbeidskraft og bortsetting og utstrakt bruk 
av UE vil gå utover lærlingeordningen, men fore-
løpig er det ingen grunn til å rope alarm.

En ringerunde til opplæringskontorene viser at 
lærlingeinntaket denne høsten er ”på det jevne” 
og at det er liten grunn til panikk, selv om vi gjerne 
så at det var enda flere lærlinger, og at vi ligger 
langt unna behovet, som BNL anslår til om lag  
7 000 nye fagarbeidere pr år på landsbasis.

MLF – Maler- og byggtapetsermesterne – har ca 
25 lærlingekontrakter etter høstens opptak. ”Det 
kunne vært bedre”, som de sier, men det er omtrent 
som for fjoråret. MLF rekrutterer både fra skolen og 
voksenlærlinger og har også et prosjekt med veks-
lingsmodell i samarbeid med Hellerud vgs. Det er 
veldig positivt at søkningen til VG2 på landsbasis 
– altså neste års lærlinger – har økt fra 73 til 90.

Murmesterne har opprettet 17-18 nye kontrakter, 
og det er en liten økning fra i fjor, sier Knut As-
per ved murmesternes opplæringskontor. Det er 

dessverre et par, tre kandidater som ikke har fått 
lærlingeplass, men som vi gjerne vil ha plassert i 
bedrift, sier Asper.

Byggopp Oslo og Akershus, entreprenørenes opp-
læringskontor, kan melde om en gladnyhet, og det 
er at det er inngått nye kontrakter med 120 lærlin-
ger i høst. Dette dreier seg om betong- og tømrer-
fagene, men også om anleggsfagene, i følge Tom 
Rune Karlsen. –For første gang har vi flere betong- 
enn tømrerlærlinger blant de aktive kontraktene, 
sier han. Byggopp sier også at de kommer til å 
inngå kontraktene med de nye TAF-lærlingene på 
Kuben.

Tømrerlærliongene fordeler seg på to opplærings-
kontorer, og ved Opplæringskontoret for tømrer-
faget vil det i 2013 bli oppretta om lag 210 nye 
kontrakter, sier daglig leder Arvid Søgaard. Dette 
gjelder alle typer kontrakter i Oslo og Akershus, 
også voksenlærlinger. Det er nok noen fra vg2 
som ikke har fått tilbud om lærlingeplass.

Rørleggerne har pr. i dag 311 løpende kontrakter, og 
har tatt inn 107 nye lærlinger hittil i 2013 (102 nye 
i 2012, og 126 nye i 2011). De regner med rundt 
100 nye kontrakter også i 2014. I følge Svein Bjer-
ke ved Rørleggerfagets opplæringskontor vil det 
gjennomføres 103 svenneprøver i 2013, hvorav 88 
er førstegangs prøver.
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ADDis ABeBA, 
Afrikas største byggeplass
Fellesforbundets avd. 614 Byggfag Drammen – Bærum har siden 2009 hatt samarbeid med 
Bygningsarbeiderforbundet i Etiopia, The Ethiopian Industrial Federation of Contstruction, Wood, 
Metal, Cement & Other Trade Union, der vi har støtte forbundets arbeid med kr. 20 000.- årlig, 
fordelt på 10 000.- fra avdelingen og 10 000.- fra Fellesforbundet.

TeKsT: Håkon Straume
FoTo: Delegasjonen

Prosjektet ble initiert av vårt styremedlem Lars 
Mamen som på et privat besøk til Etiopia spurte 
vår daværende ambassadør til Etiopia, Jens Petter 
Kjemperud, som han kjente fra før om han kunne 
arrangere et møte med noen bygningsarbeidere. 

Det kunne han, og dermed ble kontakten opprettet. 
Etter årsmøtet i avdelingen 2007 der det ble beslut-
tet å gå videre med prosjektet ble det tatt kontakt 
med LO’s internasjonale avdeling for å arrangere 
reise til Addis Abeba med hensikt å få på plass pro-
sjektet. Camilla Houeland fra LO’s internasjonale 
avdeling og Lars Mamen og Håkon Straume reiste 
nedover. Besøket resulterte i en avtale for to år som 
siden har blitt forlenget med to år til.

I august 2010 hadde vi gjenbesøk fra våre fagfo-
reningskammerater fra Etiopia, der vi viste dem 
rundt på norske byggeplasser og hadde møter 
med bedrifter, forbundet, tillitsvalgte, avdelings-
styret og blant annet Arbeidstilsynet.

I år var det vår tur til å be-
søke dem for å se med 
egne øyne hvordan utviklin-
gen hadde vært, og danne 
et bilde av og om videre  
samarbeid.

Delegasjonen besto av: Terje Kalheim fra LO’s  
internasjonale avdeling, Jostein Stø og Håkon 
Straume fra F.f. avd. 614 Byggfag Drammen Bærum

Vårt program besto av: En dags work shop med 
representanter for forbundet, CETU og lokale  
tillitsvalgte. Videre hadde vi møter med ledelse 

og tillitsvalgte på Addis Abebas veimyndigheter, 
nasjonale veimyndigheter, CETU’s ledelse, den 
norske ambassadøren til Etiopia samt førstesekre-
tæren, og arbeidsdepartementet. Sistnevnte kalte 
seg ”Department of harmonius workplace rela-

tionships”, verken mer eller mindre. Så man kan si 
at ambisjonsnivået var høyt nok. 

Det første jeg la merke til var den enorme bygge- 
og anleggsaktiviteten i Addis. Videre undret vi oss 
etter hvert over at det ikke var aktivitet på svært 
mange av byggeplassene. Byggene sto som mer 
eller litt mindre ferdige råbygg, men det var in-

Klubbtillitsvalgt får en overrakt en fane av Håkon Straume
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gen eller svært liten aktivitet på plassen. Vi spurte 
flere om dette, men den eneste som kunne gi no-
enlunde svar var den norske ambassadøren. Han 
mente det skyldes posisjonering i eiendomsmar-
kedet, at tomter ble kjøpt og bygg påbegynt og 
så stoppet enten i påvente av leietakere eller kjø-
pere, eller rett og slett fordi pengene tok slutt. Han 
kunne også opplyse at det var tilsvarende og kan-
skje større byggeaktivitet i regionshovedstadene.  
Kvaliteten på stillaser og andre sikringstiltak var 
fortsatt med noen få unntak, langt under standard. 
 
Sist jeg var i Etiopia var gatene fulle av unge gut-
ter som pusset sko eller solgte diverse småting, 
og noen jenter som tigget eller drev med småsalg 
ofte sammen med mødre. Disse var borte nå, de 
var på skole, og det må kunne kalles et stort fram-
skritt. Og det var relativt sett færre tiggere.

Workshop med bygningsarbeiderne: Det var 
en samling av folk fra forbundet, CETU og lokale 
tillitsvalgte fra området. En advokat fra Cetu holdt 
en lengre innledning der han fikk igjennom den 
aktuelle situasjonen for fagbevegelsen og spesielt 
bygningsarbeiderne. 

Etiopia har ratifisert de 8 viktigste Ilokonvensjonene, 
men det mangler fortsatt en god del på at de er 
innarbeidet i det nasjonale lovverket. Det var sær-
lig de konvensjonene som omhandlet retten til å 
organisere og tegne tariffavtaler som pga. man-
glende innarbeidelse i lovverket skapte proble-
mer. Siden det ikke er noen hovedavtale mellom 
partene i Etiopia, må konflikter om organisasjons-
retten løses lovveien, og når lovene er dårlig skre-
vet medførte det problemer og ofte ”feil resultat”. 

Problemene oppsto når forbundet organiserte i 
nye bedrifter, særlig kinesiske, indiske og i det sis-
te tyrkiske bedrifter. De nyorganiserte ble enten 
sagt opp, overført til andre jobber eller regioner, 
eller trakassert på andre måter. Forsøk på å føre 

sak for disse strandet pga. manglene i lovverket. 
På tross av at forbundet har hatt svært god med-
lemsvekst de siste årene, har nå ca.35.000 med-
lemmer, organiserer de kun et sted mellom 3 % og 
5 % av potensialet sitt, og de føler på at de ikke har 
nok medlemskraft til å aksjonere og være en reell 
trussel for arbeidsgiverne. Med flere medlemmer 
vil de også stå sterkere overfor myndighetene. 
Vi tok opp situasjonen for det fagligpolitiske arbei-
det, om hvorvidt de fritt kunne ta opp saker med 
myndighetene, og fikk til svar at så lenge det dreide 
seg om rene fagforeningsspørsmål var det ingen 
problemer, mens saker av mer sosial og politiske ka-
rakter ikke ville bli like godt mottatt. Mitt inntrykk 
var at klimaet for å fremme kritikk overfor myndig-
hetene var blitt atskillig bedre de siste årene. Det ble 
også sagt at det ble skrevet kritiske artikler i avisene. 

I forlengelsen av dette spurte vi om forholdene til 
nabolandene og fagbevegelsen der, og spesielt 
forholdet til Eritrea. Svaret på dette var at de ikke 
så noen vanskeligheter for sin del med å ha kon-
takt og samarbeid med Eritreisk fagbevegelse, 
men at så lenge det var dagens myndigheter som 
satt med makten i Asmara var det liten sannsyn-
lighet for at det skulle skje. Disse myndighetene 
mente de også måtte bære hovedansvaret for da-
gens spente forhold, og at det ikke kunne gjøres 
noe for å forbedre dem. Det ble også poengterte 
de at det eritreiske folket og Etiopia har mye til fel-
les både kulturelt og historisk, og at det ikke skulle 
by på problemer å ha en fredelig sameksistens. 

Byggeplassbesøk på anlegg av bybane i regi 
av Addis Abebas veimyndigheter. Vi besøkte 
to deler av det store bybaneprosjektet (light train) 
som er under oppføring i Addis. Begge var fler-
plans krysningspunkter for vei og bane. Utbyg-
gingen blir finansiert av byen, men ved hjelp av 
kinesiske lån. Det blir bygget fire linjer som møtes 
i sentrum av byen, Mesqule Square, hvorav den 
ene går ut til flyplassen. Kinesiske entreprenørsel-

skap har ansvaret for deler av utbyggingen, men 
arbeidet blir utført og ledet av etiopiske bedrifter 
med lokalt ansatte. Her var det ingen problemer 
med å organisere. Veimyndighetene og lokale til-
litsvalgte skrøt av at de på grunn av gode sam-
arbeidsforhold hadde bedre produktivitet enn en 
del av konkurrentene. 

Bemanningen på prosjektene var svært stor etter 
våre normer, og det var stort innslag av manuelt 
arbeid. Men det var også en del moderne utstyr 
og maskineri. På spørsmål om det var annen infra-
struktur involvert i prosjektet svarte byggeleder 
at det også omfattet nye vannledninger, kloakk, 
strøm og fiberkabler. Og, han bedyret at her skulle 
det ikke inn noen gravemaskin når prosjektet var 
ferdig. 

Møte på kontoret til Addis Abeba City roads 
Authority. I forlengelsen av befaringene på an-
leggsplassene ble det arrangert møte på hoved-
kontoret til veimyndighetene med deltakelse fra 
ledelse og lokale tillitsvalgte. Lovprisingen av det 
gode samarbeidsklimaet mellom ledelse og de lo-
kale tillitsvalgte samt forbundet ble også trukket 
fram her. Vi mente de burde bruke dette som suk-
sesseksempel i møte med alle de bedriftene som 
fryktet at organisering og tariffavtale ville føre til 
konflikter og uro med påfølgende produktivitets-
nedgang og inntektstap. 

Veimyndighetene har også ved siden av de store 
infrastrukturprosjektene satt i gang et brusteins-
leggingsprosjekt blant annet i mindre gater i bo-
ligområder. I alt sysselsettes 65 000 mennesker i 
dette prosjektet med alt fra utvinning i steinbrudd 
rundt Addis, tilhugging, transport og selve leggin-
gen. Prosjektet har også et utdanningsperspektiv i 
det de som viser evner får oppgaver som gjør dem 
til fagarbeidere. Bruleggingen bedrer også de hy-
gieniske forholdene i boligområdene og demper 
farten på biltrafikken.

Håkon Straume og Jostein Stø på boligprosjekt med Zegeye Halieselassi til venstre.
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Mange slags firma med 
mange slags formål

stirlenb Byggning sarbeider Aurimas staras 
er et Asker firma med følgende formål: ”Bygg-
arbeid, maling, snekkerarbeid og alt som faller 
av byggning”. Her må det ha blåst sterk kuling 
når firmanavnet ble bestemt, for bokstavene har  
liksom plassert seg litt i hytt og pine.

profesionals edvinas simkus holder til i Tøns-
berg og ønsker å drive med følgende: ”Byggar-
beid, snekkerarbeid og alt som naturlig faller av 
byggning”. Men hva er det som naturlig faller av 
en bygning?

spesialisten jakub Grzegorzek er et Oslo-
firma med følgende enkle formål: ”Tømrerarbei-
der, mur/puss, blikkenslagerarbeid, taktekking, 
glass/fasader, vinduer, fliser/gulv, maler, beslag, 
bemanningstjenester, rydding/rengjøring. Han-
del med parkett, fliser, badearmatur”. En typisk 
nisjebedrift med ekstrem spesialisering.

Fix – Mix as holder til på Bekkestua og har et 
greit formål: ”Bygge- og oppussingstjenester”. 
Men er det ikke nok fixmix i bransjen om man 
ikke må kalle firmaet sitt det?

Carpenter service as holder til på Lillehammer 
og har som formål: ”Montering, produksjon og 
salg av møbler, snekkertjenester: montering av 

dører, vinduer, terasser, gjerder”. Et typisk 
dølanavn på dette firmaet.

Ziber Kastrio Ziberi er et Vestbyfirma med føl-
gende formål: ”Sikring mot fugl, silorengjøring, 
bistand med KBV-behandling”.

er stevenson precision Malerservice holder 
til på Fornebu og driver med følgende virksomhet: 
”Maling and plastering”.

We Will sock You Marius Andre johansen 
er et Oslofirma med følgende formål: ”Import og 
salg av tekstiler”. Og jeg som trodde at slikt holdt 
man på med uten tekstiler…

reproff as holder til i Oslo og driver på med føl-
gende: ”Oppføring og renovering av bygninger 
innvendig og utvendig samt renholdstjenester”. 
Betyr det at de har vekslet mellom å være uproffe 
og proffe, men at de nå har blitt proffe igjen?

Diamondshine service og Vedlikehold enes 
Kasmo holder til på Flisa med følgende gjøremål: 
”Snekkervirksomhet, vedlikehold bygg og alt som 
naturlig faller under dette”. Fint skal det være.

Vaskefanden as er et Oslofirma som har tenkt å 
holde på med det som navnet tilsier: ”Rengjøring 

av næringslokaler, og annen virksomhet som 
herved står i forbindelse”.

Bs Maler as holder til i Oslo og har følgende 
formål: ”Maling, tapet og rehabilitering av eien-
dommer. Deltagelse i andre selskaper med dertil 
egnet virksomhet”. Så da får vi håpe det går bed-
re enn tidligere erfaring tilsier. Innehaverne har 
tidligere vært involvert i Besi Mur & Flis Besim 
Seferi, Aktiv Bygg Maler limited, Aktiv Bygg- Ma-
ler Besim Seferi, Skilled Malerservice as og Aktiv 
Maler Burim Seferi. Alle konkurs.

Tjukken og Bolla as er et Oslofirma og har ikke 
noe med byggebransjen å gjøre, men har følgende 
formål: ”Investere i aksjer og verdipapirer, selska-
per og selskapsandeler, samt alt som står i forbin-
delse med dette. Selskapet kan delta i og inneha 
eierandeler som står i forbindelse med dette”.

p.s. Sitatene fra formålene til firmaene skal være 
ordrett slik de er registrert i Brønnøysund. Vi er 
derfor ikke ansvarlige for det som er 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.

En undersøkelse som den franske økonomen 
Thomas Pikett har brukt femten år på, viser 
at vi snart er tilbake på 1890-tallet, da store 
formuer var arvet. Utviklingen i inntektsde-
lingen bekrefter at Europa ikke lenger er så 
forskjellig fra USA.

Studien over rikdom går helt tilbake på 

1700-tallet. Stadig større andel av nasjonalfor-
muen kontrolleres av en stadig mindre andel 
av befolkningen. Fjerning av så vel arveskatt 
som formueskatt i de samme land bidrar også 
til utviklingen (kilde: lo-kontoret i Brussel).

p.s. Og dette er også den nye regjeringa sin 
uttalte målsetting!

Inntektsforskjellene har økt i de fleste land de siste årene. 

europa: Arvet rikdom er tilbake
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Atlantco rimec ute med fantestreker igjen

TeKsT: Petter Vellesen

Atlantco Rimec er et irskbasert bemanningsbyrå 
som har etablert seg i så godt som alle europeiske 
land. De framstår som selveste ”verstingfirmaet” 
og har drevet med sosial dumping og rein svindel 
over hele kontinentet. Nettopp av den grunn har 
den europeiske bygg- og trearbeiderføderasjonen 
(EBTF)pekt ut selskapet som fokusområde i sin 
kampanje mot sosial dumping. Bygningsarbeideren 
skrev om firmaet i nr 1 2013. 

Siste nytt om firmaets herjinger med arbeidsfolk 
har vi fra Nederland, hvor utsendte portugisiske 
arbeidere ble brukt som ”moderne slaver” under 
byggingen av motorveien A2 i Maastricht. Den 

nye vrien Atlantco gjorde i dette tilfellet var å inn-
kvartere arbeiderne i saneringsklare rivningsgårder 
og avkreve dem husleie for dette. 

Leia var på 968,75 € (nesten 8000 kr) i måneden. 
Husleia ble trukket i lønna som ”logistikkostnader”. 
Tre til fire arbeidere bodde i hvert hus og Atlantco 
Rimec casha altså inn minst 3000 € i måneden pr 
hus. Atlantco på sin side betalte 350 € til husei-
eren, noe som er normal leie.

Totalt har bedriften tjent 340 000 € (ca 2 750 000 
kr) i året på å leie ut rivningskåker til utsendte 
arbeidere. Arbeiderne hadde ikke noe valg. Leia 
ble som sagt trukket rett fra lønna og hadde noen 
nekta ville de straks blitt sendt hjem. 

Dette føyer seg fint inn i svindelpraksisen  
Atlantco Rimec har stått for i Frankrike, Nederland,  

Sverige, Irland… De har også vært innblandet i  
saker her til lands, blant annet på Hardangerbrua. 

siste: Fordi det har vært så mye negative oppslag 
om Atlanco i flere land har de fått problemer med 
enkelte myndigheter, byggherrer og entreprenører. 
Derfor har de etablert et nytt bemanningsselskap 
under navnet Oradeo. Selskapet er også registrert 
i Norge. Hvis noen av leserne har vært bort dette 
firmaet tar vi gjerne i mot tips.

TeKsT: Petter Vellesen
FoTo: Union News

I følge fagforbundet Unite går nå fem og en halv 
million briter på såkalte null-timerskontrakter, eller 
”zero-hours contracts”. 22 prosent av arbeidsstok-
ken i privat sektor har arbeidskontrakter som ga-
ranterer dem mindre enn tre timers arbeid i uka, 

i følge en undersøkelse forbundet har gjort. Slike 
kontrakter er også utbredt i offentlig sektor.

En null-timerskontrakt er en form for arbeidskon-
trakt som riktignok angir ansettelsesvilkårene til 
den ansatte, men som ikke garanterer han eller 
henne noen jobb. En slags ringevaktordning altså. 
Riktignok står den ”ansatte” fritt til å ikke aksepte-
re eventuelle jobbtilbud, men praksisen er at man 
må ha tillatelse fra ”arbeidsgiveren” før man kan 

ta annet arbeid. Arbeidere på slike kontrakter har 
intet stillingsvern og ingen oppsigelsestid. Bare 
de færreste får feriepenger eller sykelønn. Det er 
allment akseptert at fleksibiliteten i de fleste tilfeller 
kommer arbeidsgiverne til gode, og det er vel også 
grunnen til at denne formen for arbeidskontrakt har 
blomstret så voldsomt opp i UK de siste åra.

Zero-hours contracts har skapt en voldsom debatt 
i øyriket denne høsten. Flere fagforbund har gått 
inn for å fjerne ordningen og på TUCs (britisk LO) 
kongress i høst ble det tatt til orde for å aksjonere 
mot uvesenet. ”Vi trenger fleksibilitet. 

Men vi må stoppe å bruke fleksibilitet som en 
unnskyldning for utbytting”, sier Ed Milliband i 
Labour og lover at partiet vil gå inn for å avskaffe 
ordningen. 

I dagens situasjon nøyer han seg imidlertid med 
å foreslå tiltak som bare demmer opp for de verste 
utslagene, som å utelukke bedrifter fra å kreve 
at arbeiderne skal være tilgjengelige selv om det 
ikke er arbeid til dem.

Mens politikerne prater har arbeiderne ved Hovis-
bakeriet i Wigan tatt skjeen i en annen hånd. De to 
hundre arbeiderne der gikk i august til streik mot 
bedriftens utstrakte bruk av nulltimerskontrakter. 

Noen arbeidere ved bakeriet hadde vært på null-
timerskontrakter i tre år før de fikk fast jobb. 

Etter noen uker og flere streikerunder kunne ende-
lig arbeiderne innkassere seieren ved at uforutsett 
arbeidskraftbehov skal bli løst gjennom overtid og 
timebanksordning.

Også engelskmennene sliter med et arbeidsliv som nærmer seg lausarbeidersamfunnet. Den britiske varianten 
heter Zero hours contracts
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TeKsT: Petter Vellesen
FoTo: Sika 

Det har lenge vært mulig å tilsette farge på beton-
gen, men det har stort sett dreid seg om svart, rødt 
eller hvitt. Nå har det kommet et produkt som skal 
gjøre det lettere å fargesette betongen. Produktet 
heter ColorFlo, og vi har stilt noen spørsmål om 
dette til Bjarte Wold ved Sika Norge.

-Farget betong er jo ikke noe nytt, men hva er 
det som gjør ColorFlo forskjellig fra de ”gamle”  
produktene?

Fargestoff til betong har i all hovedsak blitt levert 
som flyktig pulver i lite egnet emballasje. Resultatet 
av dette er at fargestoff må veies opp manuelt for 
å tilpasses batcher, noe som er tilnærmet umulig 
å gjøre uten søl. Det at fargepulver er et flyktig 
pulver gjør at det raskt sprer seg til personell,  
arbeidsbenk gulv til og fra vekt samt biler og / el-
ler blandere. I løpet av en dag med farget betong 
vil store deler av en betongstasjon bære preg av 
fargen som benyttes.

ColorFlo er et flytende fargestoff som kan bestilles 
ferdig oppveid i spann tilpasset blandebatcher og 
fargen helles rett i automikser eller blander. Til 

større prosjekter kan fargestoffet leveres i egnede 
containere, eller “Todes”. Dette kombinert med 
en overføringsenhet gjør all manuell håndtering 
av fargestoffet unødvendig. Det bør også nevnes 
at lagringsstabiliteten til Colorflo er svært god, da 
det er en tixotropisk væske.

- Hva er bruksområdene for produktet? Kan det 
brukes ”overalt” hvor arkitekt og byggherre 
ønsker det?

Colorflo kan tilsettes alle typer betong og mørtler, 
og kan brukes over alt hvor betong brukes. Her 
er det betongen, og ikke Colorflo som begrenser 
mulighetene!

- Hvilke farger fins det? Er det prisforskjeller? 
Hvilke farger er mest populære?

Muligheten for å blande farge, enten hos Sika Nor-
ge AS, eller med tilpasset utstyr hos kunde, er en 
av egenskapene som gjør Colorflo så unikt. Ved 
hjelp av tre til fem grunnfarger kan så og si alt av 
farger leveres. På samme måte som man velger 
farge på maling i malebutikken, kan man nå velge 
farge på betongen. Variasjoner i pris vil det være, 
akkurat som på pulver. Prisen på rødt og svart vil 
ha en lav pris sett i forhold til hvitt, grønt og ikke 
minst blått. Blandingsforholdet av grunnfargene 
vil derfor ha innvirkning på prisen på ferdigblan-
det farge.

Farge i betong er en motesak. For fem år siden 
levert Sika Norge AS mer eller mindre hele spekte-
ret, noe som betyr variasjoner av rødt, gult, grønt, 
brunt, svart, hvitt og blått. De siste årene derimot 
er det svart, hvitt og noe rødt som gjelder. 

Vi regner med at mulighetene Colorflo gir slutt-
bruker når det gjelder fargevalg, og det faktum at 
fargetilsetning blir lettere og renere å behandle på 
betongstasjoner, vil føre til en renessanse i bruken 
av farget betong. At farge er en god måte å frem-
heve betong på er det ingen tvil om.

- Hvordan foregår prosessen? Blandes det på  
fabrikken, i bilen eller på byggeplassen? Er det noen 
begrensning på stort eller lite kvantum f. eks?

Colorflo blandes inn i ferdig blandet betong eller 
mørtel. Colorflo blander seg svært lett med mas-
sen, og en blandetid på 60 sekunder er tilstrek-
kelig. Om fargen tilsettes i blander eller bil spiller 
ingen rolle. Man kan også tilsette fargen i auto-
mikser på byggeplass.

Normal dosering vil være mellom to og fem pro-
sent tørrstoff av bindemiddelvekt, noe som nor-
malt utgjør 10 - 25 kg Colorflo pr m3 betong. Pri-
vatpersoner og kunstnere vil nok ønske mindre 
kvanta enn dette, og grunnet fleksibiliteten til 
Colorflo, vil det ikke være noe problem å levere 
mengder ned mot 1 kg. Foreløpig vil imidlertid løs-

Fargerik betong?

Farget betong gir et delikat og dekorativt inntrykk

Betongens grå overflate er nok en av grunnene til at man ikke ser på den som et av de 
mest ”spenstige” byggematerialene. Imaget har nok heller vært kjedelig og traust. 
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ningene rundt levering av ColorFlo være basert på 
etterspørsel. 

Den er fullt tilgjengelig til byggeprosjekter i større 
kvanta, men levering i små kvanta til for eksempel 
kunstnere kan være problematisk for øyeblikket.

- Forandrer egenskapene på betongen seg? Hvor-
dan er betongen å støpe ut? (mange av leserne 
jobber med utstøping av betong) Må man ta spe-
sielle hensyn til forskaling eller støping når man 
arbeider med farget betong ?

Ved høy dosering av Colorflo vil betongen kunne 
retardere noe, men da snakker vi om dosering 
godt over de fem prosentene som er anbefalt – el-
lers vil ikke Colorflo ha noen negativ innvirkning 
på betongegenskapene. 

Konsistensen vil heller ikke påvirkes i nevnever-
dig grad da Colorflo har et tørrstoffinnhold på ca 
70 prosent. Dette gjør at den ekstra tilsatte vann-
mengde er liten. 

Med tradisjonelt fargestoff derimot vil man måtte 
ta høyde for økt vannbehov da det tross alt er et 
pulver som tilsettes. Det kan også nevnes at tester 
viser noe forbedrede fasthetsegenskaper.

Ved forskaling skal man være ekstra nøye med 
forskalingsoljen, da uriktig bruk (som f.eks. for 
tykt lag) vil skape skjolder. Dersom konstruk-
sjonen skal stå utendørs vil det være en fordel å 
impregnere betongen, da kalkutfelling vil kunne 
svekke fargen. Dette gjelder spesielt mørke farger 
som f.eks. svart.

- Kan Colorflo være skadelig på den ferdige 
betongkonstruksjonen?

Nei. Colorflo har ingen stor påvirkning på beton-
gens egenskaper annet en det åpenbare, farge. 
Her er det betongens egenskaper som bestemmer 
bruksområde og egnethet, ikke valget av farge.

Fargestoffet blir tilført via en overføringsenhet, og all 
manuell håndtering er overflødig.

-Vi skal levere kvalitet 
og produktivitet!
Mattias Tesfaye besøkte Fellesforbundet på Lilletorget for å 
snakke om boka si. Vi benyttet anledningen til et lite intervju 
med ham.

TeKsT: Jonas Bals
FoTo: Gyldendal

- Hva var det som satte deg på ideen å skrive 
denne boka?

- Jeg hørte om en fotograf som ved siste kommu-
nevalg tok bilder av opp mot femti håpefulle kan-
didater til kommunevalget i København – politi-
kere fra flere forskjellige partier. Han tok opp mot 
100 bilder av hver kandidat og la dem fram for 
politikerne som skulle velge hvilket bilde di ville 
bruke som prtrettfoto i valgkampanjen sin.

Fotografen fortalte seinere at ingen av kandida-
tene spurte ham om hvilket bilde han som fag-
mann ville foretrekke. Det forundret ham, for han 
har øvelse i å se på portretter og vurdere lysset-
ting, perspektiv og proporsjoner. Jeg syns det er 
et veldig sigende eksempel: politikere som har 
ambisjoner om å bestemme over samfunnet og 
i tillegg har masse prestisje og økonomi på spill 
overveier ikke en gang å ha tillit til fotografens 
faglighet, men tror at de selv vet best – selv om 
de er amatører. 

Jeg skrev den historien ned i 2009 og tenkte at 
her er en bok. Siden har jeg lest fryktelig masse og 
klippet ut artikler fra aviser. I 2013 fikk jeg endelig 
tid til å skrive den.

- Denne tilliten til egen vurderingsevne forutsetter 
en tilsvarende mistillit til fagfolks vurderinger. I 

boken din gir du flere eksempler på at mistillit og 
kontroll erstatter tillit og faglighet. Hva tror du det 
skyldes at vi de senere årene har sett så mange 
eksempler på dette, på så mange ulike områder?

- Dette er sammensatt. Men en del av svaret, tror 
jeg, er at vi i Skandinavia tradisjonelt har sett 
på praktiske evner som en del av en persons all-
menndannelse. Derfor har vi lært barn matlaging, 
metallsløyd osv i grunnskolen. Men de fagene er 
blitt nedprioritert. Det betyr at personer som tar 
en boklig utdannelse og for en skrivebordsjobb, 
mangler praktisk innsikt. Når man mangler inn-
sikt i andre menneskers arbeid er det neste skritt 
ofte at man mister respekten. Derfor er det så 
avgjørende for den sosiale og politiske sammen-
hengskraften i et samfunn at en murer har lært litt 
om historie og kjemi, og at kontorsjefen kan lappe 
sin egen sykkel. Det gjør at vi kan prate sammen 
og forstå hverandre.

Alternativet er et akademikerhat fra folkedypet på 
den ene sida og en elitær forakt for praktisk arbeid 
på den andre. Det skaper splittelse og er grunnlaget 
for at mange i den øvre boklige middelklasse ikke 
føler noe ansvar for å holde kvaliteten i håndverket 
ved like og sørge for anstendige lønns- og arbeids-
forhold til dem som utfører det.

- Den avkvalifiseringen og lønnsdumpingen vi ser 
innen flere bransjer drives frem av flere, nokså 
sterke drivkrefter: stor innvandring fra et enormt 
arbeidsmarked med stor arbeidsledighet, og et 
Europa i dyp og langvarig krise. I tillegg kom-
mer kulturelle faktorer, som en angloamerikansk  
ledelsesfilosofi som står sterkt på lærestedene, 

der ledelse ses som en egen profesjon,uavhengig 
av fagkunnskap på feltet man skal lede. Hvilke 
grunner ser du til å likevel ha håp om at vi kan 
snu utviklingen?

- Den nåværende ledelsesfilosofien leverer ikke 
tilfredsstillende resultater – hverken i offentlig el-
ler privat sektor. Vi har stadig flere ledere, stadig 
større sekretariater av rådgivere rundt sjefene, og 
allikevel en opplevelse av ineffektiv og ukvalifisert 
ledelse.

Nå har folk begynt å lete etter alternativer. Her 
skal vi håndverkere være klare. Gi oss en mobilte-
lefon. Gi oss tegningene. Gi oss framdriftsplanen. 
Gi oss rett til å bemanne plassene opp og ned selv. 
Da skal vi nok levere kvalitet og produktivitet i 
samarbeid emd ingeniører, men uten spekklaget 
av byggeledere. Det samme kan helsepersonalet, 
politiet, sosialrådgivere og mange andre gjøre. 

Sette sin egen faglighet i spill. Tørre å ta ansvaret. 
Her starter den moderne kampen for et arbeidsliv 
med respekt, inntjening og prestisje.

Mattias Tesfaye
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Kloke hender og kvikke hoder

Mattias Tesfaye besøkte Fellesforbundet på Lilletorget for å 
snakke om boka si. Vi benyttet anledningen til et lite intervju 
med ham.

TeKsT: Jonas Bals

Den danske mureren, fagforeningsmannen og 
forfatteren Mattias Tesfaye har skrevet årets  
viktigste bok, om hvordan respekten for godt ut-
ført håndverk og praktisk faglighet er i ferd med 
å forvitre. Ikke la deg avskrekke av at boka er 
på dansk: For det første er dansk og norsk likere 
enn mange tror. For det andre skriver Mattias 
Tesfaye bedre og klarere enn de fleste. I tillegg 
tar han utgangspunkt i erfaringer gjort av blant  
annet rørleggere, rengjøringsarbeidere, fotografer,  
sykepleiere og murere, og for Bygningsarbeide-
rens lesere er det mye å kjenne seg igjen i.

Tesfaye maner i boka til kamp for den tause,  
erfaringsbaserte kunnskapen, og leverer en rek-
ke eksempler på og forslag til hvordan det er mu-
lig å snu en negativ utvikling. Han bruker det pre-
stisjefylte boligkomplekset «8-tallet» i København 
som et eksempel på denne utviklingen. Boligkom-
plekset har vunnet en rekke internasjonale priser, 
noe Tesfaye mener «er afslørende for vores tid. 
De fortæller nemlig de kommende generationer, 
hvad vi værdsatte i denne periode af de skandina-
viske folkeslags historie»:

Vi verdsetter: Vi verdsetter ikke: 
Ideen Utførelsen
Arkitekten Håndverkeren
Å ville Å gjøre
Det umiddelbare  Detaljen
helhetsinntrykk  
Skisser og akvareller Plan- og snittegninger
Papirets forenklinger Materialenes kompleksitet
Ornamentikk Konstruksjon

Tesfaye tar til orde for å gjenopprette balansen 
og sammenhengen mellom teori og praksis. Han 
ønsker at «de kvikke hoder» og «de kloke hender» 
skal gå sammen om å gjøre Danmark mer innova-
tivt. Hodene kan ikke få til det alene, ei heller hen-
dene: De må samarbeide, slik de da også har hatt 
tradisjon for å gjøre i de nordiske landene. Men 
så lenge de praktiske ferdighetene ikke verdsettes, 
«ikke kun blandt arkitekter og bygherrer, men 
bredt i samfundet - endda blandt håndværkerne 
selv,” er det nødvendig å fokusere særskilt på  
verdien av praktisk kunnskap.

Tillit er et nøkkelord i boka. Da Tesfaye nylig gikk 
tilbake til å jobbe som murer, fikk han på sin før-
ste arbeidsdag utlevert et sett tegninger, en mo-
biltelefon og beskjed om å selv styre entreprisen 
på en halvstor byggeplass. Hver onsdag kommer 
det to funksjonærer og avholder et møte med ham 

og de andre håndverkerne på bygget, men utover 
det er alt basert på tillit. Ikke tillit til Tesfaye  
eller kollegaene hans som enkeltpersoner, men til 
deres fag. Som Tesfaye selv sier: Dette er en billig, 
effektiv, og svært motiverende måte å organisere 
arbeid på.

I de nordiske landene har fagarbeidere lenge 
vært vant til å bli vist slik tillit. Vi er vant til å  
arbeide selvstendig, og ettersom vi oppfatter oss 
som funksjonærenes likemenn, er vi ikke redde 
for å ta opp problemer eller komme med forbe-
dringsforslag. Desto mer alvorlig er det at denne 
arbeidslivsmodellen er under så sterkt press som 
den er. På en næringspolitisk konferanse i regi av 
Fellesforbundet og Norsk Industri for et par må-
neder siden påpekte konserntillitsvalgt i Aker, 
Atle Tranøy, hvordan oljeselskaper som Statoil 
opererer med anbudsregimer som er mer foku-
sert på timekostnader enn totalkostnader. Ved å 
stirre seg blinde på tilbudsprisen er det vanskelig 
å få priset inn de gunstige effektene arbeidslivs-
modellen innebærer, og leverandørene presses til 
å tenke timekostnader fremfor produktivitet og 
medarbeiderdrevet innovasjon. Det samme kunne 
man sagt om mye av den offentlige innkjøpspo-
litikken, som er så fokusert på pris at kvalitet 
og kompetanse går i glemmeboka. Derfor er et 
av de viktigste tiltakene Tesfaye foreslår utdan-
ningsklausuler med krav om lærlinger i offentlige  
kontrakter.

Tesfayes bok er et varsko om en utvikling som 
går i feil retning, men den inneholder også mange 
eksempler på at utviklingen lar seg snu. Derfor er 
dette en bok som ikke bare bør leses, men brukes!

Mattias Tesfaye, Kloge hænder. 
Et forsvar for håndværk og faglighed
Dansk Gyldendal
(Boka koster 150 kroner og kan bestilles
fra salg@gyldendal.dk)

En rapport fra det danske arbeidsdepar-
tementet viser at problemet med uten-
landsk arbeidskraft og sosial dumping 
øker i Danmark. Dette går også ut over 
sikkerheten og skatteinntekter siden 
mye virksomhet ikke følger dansk lov- 
og regelverk.

Samtidig er det en kraftig diskusjon om-
kring solidaransvar, eller kjedeansvar 
som det kalles på dansk. Arbeidsgiver-
ne motsetter seg dette, mens LO mener 
det er helt nødvendig.

EUs arbeidsministere er fortsatt uenige 
om det såkalte håndhevingsdirekti-
vet som skal forhindre sosial dumping. 
Striden står om en «åpen» eller «lukket» 
liste og om solidaransvar. Den franske 
arbeidsministeren, Michel Sapin, kom-
menterte at direktivet ikke har noen som 
helst betydning, så lenge vi ikke får bukt 
på bedrifter som driver sosial dumping.

Det var artikkel 9 og 12 som delte Eu-
roparådet i to om veien videre. Dette 
dreier seg i hovedsak om nasjonale kon-
trolltiltak og sikring mot sosial dumping 
(kilde: lo.no—lo-kontoret i brussel)

Arbeidsløsheten blant arbeidsinnvandrere 
har lenge ligget langt over snittet. Nå 
vokser bekymringen for at fri flyt av billig 
arbeidskraft skal utvikle seg til et nasjo-
nalt fattigdoms- og velferdsproblem, i 
følge en fersk Fafo-rapport. 

Hvorvidt høy arbeidsløshet bare er et 
midlertidig fenomen, der arbeidsinnvan-
drerne går ut og inn i arbeidsmarkedet i 
takt med vekslende etterspørsel, eller om 
den høye arbeidsløsheten er første skritt 
på veien mot mer varig utstøting, er for 
tidlig å si.

Danmark: 
økende sosial dumping

eU fortsatt uenige om 
håndhevingsdirektivet

Arbeidsinnvandrere
faller ut av arbeidslivet
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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

Viktige deler av bakgrunnen for denne konflikten 
var de lovlige tariffstreikene ved Vinmonopolet 
i 1978 og 1982. Streiken i 1978 starta 19. september, 
samme dag som Ap-regjeringa Nordli proklamerte 
lov om lønnsstopp fram til 1980. Fordi Vinmono-
polet ennå ikke var medlem av Arbeidsgiverfore-
ninga, N.A.F. (seinere NHO), var arbeiderne ikke 
omfatta av den tvungne lønnsnemnda som regje-
ringa hadde gripi inn med i det øvrige samordna 
tariffoppgjøret. Etter fire uker stemte medlem-
mene ned et meklingsforslag som var anbefalt 
av flertallet i forhandlingsutvalget, og fortsatte 
streiken – trass i at LOs nestleder Leif Haraldseth  
offentlig hadde uttalt at på grunn av lønnsstoppen 
var de ”dumme” hvis de gjorde det. 

Stilt overfor trusselen om tvungen lønnsnemnd, 
tok de mønster av heis- og tlf.sentralmontørene i 
1974 og vedtok at streiken uansett ville fortsette 
til krava var innfridd. Lønnsnemnda uteblei, og 
etter ni uker fikk arbeiderne langt på vei det til-
legget de hadde krevd. Tillegget var i strid med 
lønnsstopploven, men nå var det viktigere for 
regjering og LO-ledelse å få slutt på streiken og 
hindre at den utløste et mer omfattende opprør 
mot loven!

Seieren i 1978 førte til radikalisering og større ak-
tivisering av medlemmene i Vinmonopolets Ar-
beiderforening, og i 1982 gikk foreninga til etter-
krigstidas lengste lovlige streik for hovedkravet 

om å få løfta lønna opp på snittet i Oslo-industrien. 
Trass i alle slags forsøk på å splitte de streikende, 
og trass i at de tillitsvalgte ved bedriftens av-
delinger i Bergen, Trondheim og Hamar lot seg 
bruke til å gå offentlig ut mot en utvidelse av 
streiken, sto de streikende – med støtte fra NNN 
og ikke minst forbundsformannen Einar Hysvær 
– fast på sitt. Etter hundre dagers kamp kunne de 
vedta et nytt meklingsforslag som ga dem kr. 2,00  
av de 2,50 som de hadde krevd. – Med ei Høyre-
regjering som på et liberalistisk grunnlag var 
motstander av å gripe inn i arbeidskonflikter med 
tvungen lønnsnemnd, hadde trusselen om dette 
vært mindre. Foreninga hadde da også nøyd seg 
med å agitere for at lønnsnemnd ville være i strid 
med ILO-konvensjonen om streikeretten.

Statssekretær i Nordlis regjering, Ap-mannen 
Kjell Kristensen og den tidligere statsminister-
kandidaten etter Nordli, vaktmester i Folketea-
terbygningen på Youngstorget, Rolf Hansen, satt 
som henholdsvis leder og nestleder i Vinmonopolets 
styre. Sammen med bedriftsledelsen hadde de 
prøvd å bruke konflikten til å knekke den radikali-
serte og brysomme fagforeninga, der den dyktige 
AKP(ml) -eren Håkon Høst nå var leder. 

Under streiken hadde de fått det for seg at Høst og 
de andre tillitsvalgte egentlig ikke representerte 
medlemmene, og flere ganger vendt seg til alle 
medlemmer direkte. Dette var et brudd på Hoved-
avtalen, nærmere bestemt på et hovedprinsipp i det 
klassekompromisset som lå til grunn for avtalen: 
Arbeidsgivernes anerkjennelse av de tillitsvalgte 

som talspersoner for dem som hadde valgt dem.

I begynnelsen av september 1986 kom det til 
en bagatellmessig krangel mellom kolonnefører  
Anthony Whelan og Håkon Høst, som var  
maskinfører ved etikettmaskinen. I stedet for å 
skvære opp på stedet, rapporterte Whelan episoden 
videre. Den havna til slutt i Polets personalavdeling, 
som konkluderte med å overflytte Høst fra stil-
linga som maskinfører i tapperiet til ikke-eksiste-
rende oppgaver på materiallageret. Arbeiderfore-
ninga svarte med å ta saka opp med NNN og LO, 
som mente at overflyttinga var å betrakte som en 
oppsigelse og en klart usaklig sådan, og at det 
var desto mer alvorlig at den ramma den hoved-
tillitsvalgte. 

På dette svarte Vinmonopolets ledelse bare at 
beslutninga om å overflytte Høst var tatt, og at 
hvis Høst ikke møtte fram på materiallageret den 
30. september, var det et pliktbrudd som ville føre 
til øyeblikkelig avskjed. NNN varsla da arbeids-
rettssak for å få kjent overflyttinga/oppsigelsen 
ugyldig, og forbundsformannen, Ap-medlem  
Einar Hysvær, sa til Arbeiderbladet at ingen kunne 
”måle seg med Vinmonopolets ledelse i arrogant 
maktmisbruk”. Enda verre var det i følge Hysvær 
at N.A.F., der statsbedriften Vinmonopolet nå var 
blitt medlem for å stå sterkere mot fagforeninga, 
ga uforbeholden støtte til bedriftsledelsen. 

NNN mente også at Høst hadde rett til å bli stå-
ende i stillinga inntil saka var rettslig avgjort. På 
medlemsmøte vedtok fagforeninga enstemmig 
at den så på bedriftens handlemåte som grov  
trakassering av en tillitsvalgt, og påla Høst å 
møte på sin arbeidsplass i tapperiet som vanlig 
30. september. Hvis bedriften fulgte opp trusselen 
om avskjed, ga vedtaket klar beskjed om at det 
ville bety full krig, og bedriften måtte da sjøl ta 
konsekvensene av dette.

Høst gjorde som han var pålagt av foreninga, og 
bedriften gjorde alvor av sine trusler. Det vakte 
stor forbitrelse at Handel og Kontors styrerepre-
sentant, Knut Sandvik fra Trondheim, støtta 
bedriftsledelsen, han hadde som leder av polar-
beiderforeninga der i byen fire år før dolka sine 
streikende kolleger i ryggen. Avskjeden blei ved-
tatt i ansettelsesrådet mot ansatterepresentantenes 
stemmer, og på et godt besøkt medlemsmøte 
svarte foreninga med – mot én stemme – å fatte 
vedtak om full streik. Fra første dag fikk streiken 
overveldende støtte i hele fagbevegelsen. I andre 

Tvers gjennom lov til seier (8):                                                                                                                      
TApT ForsVArsKAMp For FAGliGe 
reTTiGHeTer VeD VinMonopoleT i 1986

 Medlemsmøtet i Vinmonopolets Arbeiderforening ga klar beskjed om at om Håkon Høst fikk avskjed ville det 
bety full krig. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
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konfliktuka sympatistreika 15 000 fagorganiserte 
for at avskjedigelsen måtte trekkes tilbake. NNN 
måtte gå med på at streiken var tariffstridig og 
ulovlig, men gjorde alt forbundet kunne for i rea-
liteten å støtte den. Bedriften svarte med å regis-
trere streikevaktene ved navn, ved å unnlate å be-
trakte sjukemeldte som streikende, og ved å listeføre 
og betale ut lønn til medlemmer som erklærte seg vil-
lige til å arbeide uten å møte fram på arbeidsplassen. 

Streikevedtaket betydde at foreninga sterkt frykta 
for at NNN/LOs stevning av bedriften for usaklig 
oppsigelse ikke ville føre fram i Arbeidsretten. 

Det kan likevel se ut som om illusjoner om noe 
anna ikke blei aktivt motarbeidda. I hvert fall heter 
det i foreningas grundige og interessante jubile-
umsberetning at det var ”et slag i ansiktet” på de 
streikende og Håkon Høst da arbeidsrettsdom-
men enstemmig gikk i Polets favør. Med tidligere 
LO-leder Tor Aspengren, god venn og menings-
felle av nestformannen i Pol-styret, Rolf Hansen, 
som den ene av LOs representanter i Arbeidsretten, 

fant retten at Høst var flytta og avskjediga som 
arbeider og ikke som tillitsvalgt, og Hovedavtalen 
ga han dermed ikke noe særskilt vern. 

Dommen førte straks til at bedriften begynte å 
true de streikende med avskjedigelse, og til at LO 
gjennom sine distriktskontorer aktivt begynte å 
motarbeide streiken og støtten til den. 

Presset førte til at flere og flere erklærte seg ”ar-
beidsvillige”, og de streikende fant det bedre 
å avblåse aksjonen i samla tropp enn å risikere 
uordna retrett og organisatorisk oppløsning. Sam-
tidig blei Høst ansatt som leder av Vinmonopolets 
Arbeiderforening på heltid. 

Arbeiderforeninga engasjerte også advokat  
Harald Stabell. Stabell fikk Høyesteretts kjære-
målsutvalg med på at saka kunne behandles på 
nytt ut fra oppsigelsesvernet i Arbeidsmiljøloven, 
nå som ei sak mellom Høst som arbeider og Vin-
monopolet. Saka endte med at rettens flertall felte 
dom for at flyttinga og etterpå avskjedigelsen var 

saklig begrunna med at den sterke, utadvendte 
og garva tilitsvalgte Høst var ei psykologisk belast-
ning for den innadvendte og stillferdige Whelan! 

Streiken led altså nederlag, men det var et stolt 
nederlag. 

Bedriften fikk drivi gjennom suspensjon fra til-
litsverv i to år for sju tillitsvalgte, men foreninga 
svarte med å velge nye folk som vokste med opp-
gaven og gjorde foreninga enda sterkere og mer 
aktiv i bredden enn den hadde vært.

Litteratur for videre studier: Vinmonopolets  
Arbeiderforenings grundige og nyanserte jubile-
umsbok 85 ÅR FOR BEDRE KÅR 1925–2010 (Oslo 
2010). De to første delene er skrivi av polarbeider-
ne Erik Hagen, Håkon Høst, Tore Nygårdsmoen, 
Jan Pettersen, Terje Thurmann-Moe og Douglas  
Ferguson, den siste delen av fagforeningshistori-
keren Paul Bjerke.      

      

TeKsT: Petter Vellesen

Den nye perioden er som kjent fra 1. januar 2014 
til 31. desember 2017. Slike forhandlinger skal  
føres ”under konsensus” som det heter. Det betyr 
at partene må bli enige uten at det fins maktmidler 
å sette bak. Det sier seg selv at det kan være van-
skelig å få igjennom krav i et slikt klima.

Men forhandlingsklimaet avgjøres selvsagt også 
av hvilket standpunkt og hvilke holdninger man 
tar med seg inn i forhandlingene. Etter hva vi for-
står stilte LO denne gangen krav som skulle byg-
ge opp under betydningen av tillitsvalgte og be-
dring av tillitsvalgtes vilkår. NHOs krav derimot, 
var ensidige angrep på forhandlings- og konflik-
tretten. Vi kan nok leve med et magert resultat av 
disse forhandlingene. Verre er det med den hold-
ningen NHO viser til sentrale prinsipper, og som 
vi må leve med i tida som kommer.

Det blir for langt og teknisk å ramse opp alle 
krav og motkrav her, men LO hadde som sagt 
krav som gikk ut på å bygge opp under de tillits-
valgtes rolle. For ek-
sempel tolk eller 
assistanse for tillits-
valgte med dårlige 
norskkunnskaper, 
rett til å velge kom-
petansetillitsvalgt, 
intet lønnstap for til-
litsvalgte som jobber skift, kontormuligheter for 
tillitsvalgte, overtidsbetaling for møter på fritida, 
dekking av reise og oppholdsutgifter for tillits-
valgte i landsdekkende bedrifter og rett til å delta 
på ungdomskonferanser. I tillegg hadde LO noen 

krav som dreide seg om tariffoppgjør og avtale-
forhold. Adgang til elektronisk uravstemning var 
et slikt krav, at opparbeida rettigheter ikke skal 
svekkes ved overgang til ny tariffavtale et annet, 
og gjennomgang av regelen om at det skal være 
10% organiserte ved etablering av tariffavtale i 

I november ble det avholdt forhandlinge i forbindelse med revisjon av Hovedavtalen. 

bemanningsbyråer et tredje. Det siste ble avvist 
som forhandlingstema.

NHO på sin side kom med en rekke krav som 
skulle begrense konfliktretten. De mener for ek-
sempel at retten til sympatiaksjon skal begrenses 
til lovlig konflikt, og at sympatiaksjonene skal stå 
i rimelig forhold til kravet i hovedkonflikten. Det 
siste er vel ment som et ”takk for sist” til El- og IT-
forbundet i forbindelse med Atea-konflikten. 

Videre vil NHO begrense politiske streiker til å 
vare i to timer, og at den enkelte skal varsle om at 
de skal delta i en slik aksjon. De vil også gjøre det 
vanskeligere å opprete tariffavtaler, blant annet 
ved å øke terskelen fra 10% til 255 organiserte. 

Enda mer aggressive var angrepene på permitte-
ringsinstituttet, hvor NHO vil fjerne ansiennitets-
regelen, vil kunne gi betinget varsel og vil fjerne 
retten til lønn i oppsigelsestida for permitterte 
som sies opp.

Og hva kom det ut av alt dette? Jo: LO fikk igjen-
nom sitt krav om kompetansetillitsvalgt, men 
bare på den måten at dette er en ny betegnelse 
for studietillitsvalgt, som vi allerede har. Dessu-
ten åpnes det for elektronisk uravstemning. 

NHO fikk igjennom et krav om at dato og tids-
punkt skal oppgis ved oppfordring til politisk 
demonstrasjonsaksjon (kanskje ikke et urimelig 
krav…). 

Partene skal gjennomgå rutinene med sikte på 
raskere avklaring ved opprettelse av tariffavtale 
og partene er enige om å videreføre arbeidet med 
redigering og forenkling av Hovedavtalen. Og 
det, mine damer og herrer, var alt som kom ut av 
disse forhandlingene!
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Diktet er hentet fra ”Min Buick er lastet med”, en bok som ble utgitt 
i forbindelse med Lars Saabye Christensen, Tom Stalsberg og Stian 
Carstensens ”Kantineturné”, en konsertturné som i samarbeid med AOF 
og flere bedrifter og fagforeninger ble gjennomført i 2011.

Jeg ønsket meg nye hoppski
og fikk villa i Holmenkollen.

Jeg ønsket meg en mamma
og fikk en au pair.

Jeg ønsket meg en pappa
og fikk Onkel Skrue.

Jeg ønsket meg langt hår
og fikk en frisørsalong.

Jeg ønsket meg en venn
og fikk en bodyguard.

Jeg ønsket meg en liten søster
og fikk en halv bror.

ØNSKELISTE,
VESTKANTVERSJONEN


