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KOnTaKTinFORMaSjOn:

GSE er en stor fransk entreprenør som har eta-
blert seg i Norge. De vant anbudskonkurransen til 
COOPs nye store sentrallager på Gardemoen. GSE 
har hatt irsk byggeledelse med innleide konsulen-
ter. Anbud har gått til utenlandske selskaper med 
ca 500 håndverkere fra hele Europa.  

Anbudet GSE fikk på ca. 1,7 milliarder, har ligget et 
godt stykke under de norske anbudene. Det skyl-
des kort og godt at norske entreprenører har lagt 
inn norske lønns og arbeidsvilkår. Det har vært et 
par norske heismontører og 10 norske organiserte 
rørleggere på plassen.  Anbud på sprinkelanlegget 
ble “vunnet” av det spanske rørleggerfirmaet Eco 
Iberica. Etter hvert fikk våre organiserte norske 
rørleggere kontakt med de spanske rørleggerne. 

Det viste seg at lønna lå på mellom kr 45 og 60 pr 
time. Dette er langt under allmenngjorte satser og 
innebærer lovbrudd. Reoler ble satt opp slik at det 
var vanskeliggjorde å bruke lift. Dermed måtte de 
klatre hele 27 meter opp for å montere sprinkel. 
På toppen var det ikke mulig å feste belter. Dette 
er livsfarlig arbeid. Alt dette er sosial dumping i 
verste forstand.

Da saken kom fram i TV2, lovte COOP å ta på seg 
solidaransvar for hele perioden. Loven og solida-
ransvar begrenser seg til hovedentreprenør i de 
siste tre måneder. 

Vi var optimistiske da COOP lovte å rydde opp. 15 
spanske rørleggere, dvs opprinnelig fra Spania, 
Bulgaria, Ecuador, Peru, Senegal og den Domini-
kanske republikk, meldte seg inn i Fellesforbundet. 
Prosess med lønnskrav startet og Rørleggernes 
Fagforening krevde 1,7 millioner. COOP satte ned 
en revisjonsgruppe ledet av advokat Jan Fougner. 
Han hadde med seg tre advokater. Det har vært en 
ufattelig krevende prosess med stort timeforbruk 
med forhandlinger og utregninger. 

COOP tilbød bare kr. 600 000 i første omgang. Da 

de doblet summen til kr. 600 000 i midten av juni 
hjalp dette på forhandlingsklimaet. Men fortsatt 
(5. juli) har ikke de spanske rørleggerne fått lønn 
for mai og juni. 

Vi er imidlertid optimistiske på at dette blir betalt 
innenfor lovens rammer ut i juli.

Erfaringen med utenlandsk hovedentreprenør på 
COOP med utenlandske selskaper er at dette er 
komplisert og ressurskrevende for fagbevegelsen. 
Her er det “Fri flyt av Tjenester” etter EØS-avtalen. 
Her kan ikke likebehandlingsprinsippet nyttes. 

Det er uhyre vanskelig å få oversikt over lønns og 
arbeidsvilkår. Billige anbud betyr sosial dumping 
og totalt umulig å konkurrere mot for norske fir-
maer. Allmenngjøring er helt nødvendig. 

Vår erfaring er at slike anbud MÅ bekjempes. 
Dessuten MÅ regjeringa utvide solidaransvar 
til minst 1 år. I tillegg MÅ Arbeidstilsynet kunne  
utstede kraftige bøter som svir.

Regulering av 
grunnbeløpet (G) 
og pensjonene fra 
1. mai 2013

Felles HMS-løft

Regjeringa og organisasjonene er eni-
ge om grunnlaget for reguleringen av 
grunnbeløpet og pensjonene. Grunn-
beløpet (G) i folketrygden øker fra 82 
122 kroner til 85 245 kroner fra 1. mai 
2013. 

Dette er en økning på 3 123 kroner, 
tilsvarende 3,8 prosent. Uførepensjo-
nister og andre som får sine ytelser 
regulert gjennom grunnbeløpet, får 
en inntektsøkning på 3,8 prosent. 

Alderspensjon under opptjening opp-
reguleres også med 3,8 prosent.

Veidekke, Skanska og NCC går 
sammen for å skape en ny norsk stan-
dard for HMS. Tirsdag 21. mai overle-
verte konserntillitsvalgt i Veidekke, 
Odd Arne Olsen, et brev til arbeids-
minister Anniken Huitfeldt. Brevet 
var undertegnet av toppsjefene og 
topptillitsvalgte i Veidekke, Skanska 
og NCC, og etterlyser krav ovenfra om 
obligatorisk HMS-kunnskap for å fer-
des på norske byggeplasser. 

Forslaget som er oversendt Arbeids-
departementet dreier seg om å påbe-
gynne utredninger om hvordan den 
norske HMS-kunnskapen kan heves 
og sikres 

(kilde: bygg.no, 30.05.13).

Fri flyt av tjenester
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Arbeidslivet i Europa hardner til og den hersken-
de politiske retningen mener at arbeidsfolk skal 
betale for krisa gjennom økt arbeidsløshet og 
nedskjæringer på velferdsordningene og offent-
lige budsjetter. Flere og flere innser at denne ut-
viklingen bare kan møtes med motstand fra en 
samlet europeisk fagbevegelse.

Derfor har det blitt mer og mer vanlig med store felle-
seuropeiske demonstrasjoner og massemønstringer, 
og de fagforeningene som står bak denne avisa har 
også vært ute og lufta seg og fagforeningsfanene.

I januar var det en stor demonstrasjon i Brüs-
sel mot sosial dumping og leiearbeid. Det var 
EFBWW (europeisk bygning) som sto bak, og det 
reiste ned delegasjoner fra våre fagforeninger. 
Rørleggernes Fagforening, Oslo Bygningsarbei-
derforening og AF-klubben hadde med seg fane-
ne som dere ser på forsidebildet. Banneret foran 
er det Byggfag Drammen-Bærum som står for. I 
tillegg deltok det mange andre nordmenn, både 
fra andre Fellesforbund-avdelinger og fra El og It-
forbundet.

I juni ble det såkalte Alter Summit (alternative 
toppmøtet) arrangert i Aten. Dette var en folke-
lig protest mot den dramatiske arbeidsløshets- 
og nedskjæringspolitikken i Europa, hvor Hellas 
som kjent har tatt sin del av støyten og vel så det. 

TeKST OG FOTO: Petter Vellesen

Etter flere års planlegging har endelig hovedsta-
den fått sitt eget Arbeidermuseum! Museet er en 
avdeling av Oslo Bymuseum og er blitt til gjen-
nom et entusiastisk samarbeid mellom kulturli-
vet, LO og fagbevegelsen for øvrig, politiske par-
tier, lokalhistoriske idealister og bydel Sagene.

Museet har fått plass i Sagveien 28, en nydelig 
murgård fra 1870 som tidligere huset et apotek. En 
mer passende beliggenhet kunne man ikke tenke 
seg. Her, mellom Hjula Væveri og Graahs Spin-
deri, var selve nullpunktet for industrialismens 
framvekst i Norge. Så er også museets ”undertit-
tel” ”Akerselvas industri- og arbeiderhistorie.” At 
framveksten av en moderne industri skjedde ak-
kurat her, ved hjelp av Akerselvas kraft er noe av 
et hovedpoeng for museet. De vil gjerne være en 
del av et enda større miljø, et friluftsmuseum av 
dimensjoner. Norges lengste museum – 8,2 kilo-
meter  arbeiderhistorie snakker de om, og sikter 
til Akerselva fra os til os og den unike kilden til 
innsikt i norsk teknologihistorie som den utgjør.

Det første blikkfanget i museet er da også en mo-
dell av Akerselva med de forskjellige bedriftene 
avmerket der de lå på annen halvdel av 1800-tal-
let. Selve museet er ikke stort. Utstillingen utgjør 
første etasje i Apotekergården, men det er gjort 

bra grep her. Museet har valgt å anskueliggjøre 
arbeiderhistorien gjennom livet til fire virkelige 
personer, en gründer, en jomfru, en agitator og en 
fabrikkjente. På denne måten får vi en levende og 
interessant framstilling av livet slik det var her på 
østkanten. Med de begrensede ressursene mu-
seet tross alt har er dette en veldig god måte å 
gjøre det på. 

I tillegg til hovedutstillingen disponerer museet 
en leilighet i arbeiderboligen Brænna, Sagveien 8 
like ved. Dette er en treetasjers tømmerbygning 
fra 1848, et svalgangshus som ble bygd som arbei-
derboliger for Graahs Spinderi. Leiligheten muse-
et disponerer er på 21 kvadratmeter og restaurert 
til nøyaktig den tilstanden den var i i 1920.

Museet har gratis inngang og er åpent lørdager og 
søndager 11.00 – 16.00. Klokka 12.00 og 14.00 er det 
gratis omvisning, og da tas hele området i bruk.

Aksjonen besto av folkemøte og en større demon-
strasjon. Det ble lansert en plattform for et annet 
Europa og Alter Summit tar mål av seg til å bli en 
europeisk massebevegelse.

Også her deltok en stor norsk delegasjon. Rørleg-
gernes fagforening og avdeling 1 hadde represen-
tanter, og Byggfag Drammen-Bærum var repre-
sentert gjennom. LO i Asker og Bærum. 

Fagforeningenes oppgave er vel ikke først og 
fremst å delta på slike mønstringer, men det er 
ingen tvil om at det er en europeisk protestbeve-
gelse i emning og at norsk fagbevegelse vil være 
en del av den. Derfor er det nok ikke siste gang 
våre fagforeninger er i Europa for å si vår mening.

Norske fagorganiserte ble lagt merke til under Alter Summit

Under omvisningene tas hele det gamle 
industriområdet i bruk.

Museet ligger i 
Apotekergården, 
hvor Nicolai 
Lindgaard åpnet 
apotek i 1870

arbeidermuseet 
har åpna!
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Høyres landsmøte i mai skulle bli et propaganda-
vindu for OPS - Offentlig Privat Samarbeid - og 
gjøre dette til en av partiets fanesaker før valget. 
At deres samferdselspolitiske talsmann Øyvind 
Halleraker ble tatt med buksene nede og hadde 
en dobbeltrolle i selskaper som har stor egeninte-
resse av nettopp OPS forpurret saken litt, men tro 
ikke at Høyre på noen måte har gått bort fra tan-
ken om dette Offentlig Private samarbeidet. Tvert 
i mot. Det er blitt grundig programfesta som par-
tiets svar på finansiering av større og mindre of-
fentlige utbygginger.

Hva er OPS, og hvilken betydning har dette for oss 
som bygningsarbeidere? Kort fortalt går Offentlig 
Privat Samarbeid ut på at en utbygger - gjerne en 
entreprenør i samarbeid med en finansinstitusjon 
- ikke bare bygger, men også finansierer, drifter 
og eier et offentlig prosjekt, det være seg en vei, 
en jernbanestrekning en skole eller et fengsel. 
Kommunen, eller den offentlige institusjonen som 
bestiller prosjektet, betaler leie for dette og for-
plikter seg til å overta det etter en viss tid, gjerne 
25 år. I denne tida vil det ikke bli avholdt anbuds-
runder på drift f. eks. For bygningsarbeideren vil 
det selvsagt ha betydning hvordan byggeriene 
blir finansiert. Vi mener OPS ikke er noen heldig 
finansieringsmåte.

I Norge har OPS først og fremst blitt brukt på vei-
utbygginger, f. eks E18 Grimstad - Kristiansand, 
men i mange kommuner, ikke minst Oslo, er fi-
nansieringsmetoden tatt i bruk ved flere skole-
bygg. Mange av våre medlemmer har arbeidet på 
Bogstad, Persbråten eller Høybråten skole - OPS-
prosjekter alle sammen.

Det har blitt propagandert kraftig for OPS, og en 
del myter har slått godt rot, ikke bare i befolknin-
gen, men også hos politikere som gjerne forvalter 
en slunken kasse. Første myten er at det blir bil-
ligere. Det kan avvises ganske kontant. Det er in-
gen tvil om at det blir dyrere for det offentlige med 
OPS, først og fremst fordi det offentlige alltid vil få 
en lavere rente. Det er som regel store prosjekter 
det er tale om, og selv en liten renteforskjell vil gi 
store utslag. Samferdselsdepartementet har reg-
net ut at OPS-finansiering av Sotrasambandet vil 
øke kostnadene fra to milliarder til fire milliarder 
kroner. 

Det sies også at disse prosjektene ellers aldri ville 
blitt noe av, fordi det ikke er noen annen måte å 
finansiere dem på. Det stemmer for så vidt at OPS 
ble «funnet opp» i Storbritannia fordi statskassen 
var tom. Det er ikke tilfelle i Norge. Finansierings-
måte er derfor et politisk spørsmål - for Høyre ty-
deligvis i tillegg et ideologisk.

Men er det ikke sånn at ved OPS vil den private 
utbyggeren ta på seg risikoen? Tja, i noen OPS-
prosjekter er det sånn at risikoen for forsinkelser 
overføres til entreprenøren, men disse kontrakte-

ne koster flesk, ca 25% mer enn vanlige kontrak-
ter. Så risikooverføring må også skattebetaleren 
betale for.

Et fjerde argument er at de private alltid vil være 
mer effektive enn det offentlige, på nær sagt alle 
områder. Dette er ikke riktig. Det er rein høyrei-
deologi. Faktum er at det ikke er noen særlig for-
skjell på effektiviteten mellom privat og offentlig 
sektor. FDV -kostnadene (forvaltning, drift og 
vedlikehold) er f. eks. betydelig høyere for Pers-
bråten (OPS-prosjekt) enn for Bjørnholt skole, som 
ble bygd i egenregi. At det offentlige alt for ofte 
bevilger for lite til drift og vedlikehold er en an-
nen sak. -Det ville blitt rimeligere for kommunene 
om de hadde hatt et apparat til å drifte byggene 
på en ordentlig måte, men de mangler det appara-
tet, derfor avtaler de OPS, sier Odd Geir Målsnes, 
partner i Link Signatur, gruppen som består av 
bl. a. Backegruppen og som bygde Asak skole i 
Skedsmo.

OPS er blitt «populært» i en rekke land, ikke bare 
i EU, men også i f.eks. Canada og Australia. Alle 
steder har man gjort negative erfaringer. Men det 
er i Storbritannia systemet har vært brukt lengst 
og i størst omfang og hvor man har best grunn-
lag for å trekke slutninger. De britiske erfaringene 
viser at mange store prosjekter har endt i skan-
dale og økonomisk katastrofe. Det største skan-
daleprosjektet er vel London Underground, hvor 
det offentlige til slutt måtte ta over. «En kolossal 
sløsing med penger,» kalte Londons konservative 
borgermester prosjektet. Totalt kostet dette even-
tyret britiske skattebetalere 20 milliarder kroner. 
Cameron-regjeringa har avlyst alle nye OPS-pro-
sjekter, fordi erfaringa der nettopp har vist at de 

betyr sløsing med offentlige midler.

Det er altså en skarp kritikk mot OPS, og de som 
kritiserer ordningen er ikke bare ”ideologer” på 
venstresida. Også f. eks. næringslivsledere er 
skeptiske, seinest Pål Egil Rønn i AF-gruppen. Så 
hvorfor er Høyre så iherdige i sin kamp for dette 
uvesenet? Det som kjennetegner OPS i Storbri-
tannia er at de private eierne har tatt ut enorme 
utbytter. Og det er vel her vi finner Høyres iver 
for slike prosjekter. De vil gi sine velgjørere og 
venner i «det private næringsliv» et sugerør inn i 
statskassa. Slik vil de overføre offentlige midler 
i milliardstørrelsen fra deg og meg til de private 
- de rike som aldri blir mette. Dette gjør de ved 
hele tida å framheve det private initiativs fortrinn 
i forhold til fellesskapsløsningene. Rein ideologi - 
med et formål: Å legge ut på et godt gammeldags 
røvertokt!

Til videre lesning:
Hallvard Bakke: 
Offentlig-privat samarbeid: Dyrt og dumt

Magnus e. Marsdal: Offentleg-privat sugerør. 
Lærdomar frå dei kostbare erfaringane med OPS

Sitater: 
«I andre land kalles dette plyndring, her heter det 
OPS.» Boris Johnson, konservativ borgermester i 
London.

«OPS er den store offentlige skandalen i vår tid.»
Michael Meacher, tidligere statsråd for Tony Blair. 
(The Observer, 4.12.2004.)

OPS - et sugerør inn i 
statskassa?

Høyre valser fram med Offentlig Privat Samarbeid.
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BU møtte Bente i Fri Rettshjelps lokaler i Storgata 
19, og kunne slå fast umiddelbart at dette var en 
engasjert dame når det kom til hva slags rettighe-
ter de med lavest inntekt burde ha når det gjelder 
rettshjelp.

Bente kunne fortelle at Fri Rettshjelp ble dan-
net etter initiativ fra noen frivillige advokater så 
langt tilbake som i 1893. Formålet var å kunne 
hjelpe de ubemidlede og med tanke på at dette 
var bare få år etter at de første fagforeningene så 
dagens lys kunne de med rette hevde at de var/
er en del av fagbevegelsen (dette er ikke offisielt). 
I 1920 fikk de sågar kommunal og statlig støtte. 
Siden desember 1923 har Oslo kommune driftet 
kontoret.

BU lurte på hva slags kriterier som lå til grunn for 
hvem som kunne ha rett til fri rettshjelp? 

Bente opplyste en noe uvitende utsendt fra Byg-
ningsarbeideren at i 1980 fikk vi lovfestet rett til 
fri rettshjelp, «Rettshjelpsloven». Da var det ved 
behovsprøving en årlig inntekt på under kr 150 
000,00 som var vilkårene for 
å ha rett til fri rettshjelp. Nå 
er rettshjelpen som er be-
hovsprøvd avhengig av de 
som søker råd har årlig brut-
toinntekt under kr 246 000,- 
for enslige og kr 369 000,- for 
ektefelle/samboere. Bente er ikke like fornøyd 
med at dette er uavhengig av forsørgelsesbyrde. 
eks: Enslig mor med tre unger og litt over 
kr 246 000,- har ikke retten.

BU ville vite hvor mye støtte fri rettshjelp mottar 
fra staten og hvor mye de mottok fra Oslo 
kommune før?

Bente forklarte at de mottok 8,2 millioner årlig fra 
Staten frem til 2006, dette ble redusert til 6 mil-
lioner årlig frem til og med 2013. Oslo kommune 
bidro med ca 2,5 millioner til sammen for alle 
rettshjelptiltakene frem til 2006, men deretter fikk 
Fri rettshjelp alene 2,5 millioner frem til 2013 og 
altså 0 i 2013.

Hva innebærer det at Oslo kommune ikke bevil-
ger midler til fri rettshjelp?

Det sier seg sjøl at det blir innskrenkninger på be-
manningen og med antall saker som har hatt en 
voldsom økning spesielt etter utvidelsen av EU. 

Det har medført blant annet en voldsom økning 
av arbeidsinnvandring som igjen medfører flere 
ubemidlede som trenger hjelp.
Det paradoksale er at kommunen ikke slipper 
unna med mindre utgifter hvis fri rettshjelp blir 
lagt ned.

BU ville at Bente skulle forklare dette  nærmere?
Når det gjelder lønnssaker og oppsigelsessaker 
der mange ikke får lønn fra arbeidsgiver vil de 
måtte søke dag penger og sosialhjelp fra NAV og 
når det gjelder utkastelsessaker fra bolig ville det 
innebære at de som er så uheldig og ikke får ju-
ridisk hjelp måtte komme over i den kommunale 
boligkøen med rettigheter for stønad fra kommu-
nen. Det må og legges til at ifølge Statistisk Sen-
tral byrå beregninger er det 10% av Oslos befolk-
ning som er fattige mens landsgjennomsnittet er 
4,5%.

BU: Det kan se ut som om bevilgningene fra stat 
og kommune burde vært minst dobbelt så store 
for å takle den økende behovet for juridisk hjelp. 
Hvis du ser inn i glasskulen, hva vil du si om fri 
rettshjelps fremtid, er det noen fare for at staten 
vil slutte å bevilge penger?

Bente tror ikke staten vil slutte å bevilge penger, 
men slik det er nå er vi avhengig av å søke hvert 
eneste år og bevilgnigene har stått stille siden 

2006 uten en gang kompensasjon for lønns og 
prisstigning. Vi har blitt langsomt nedbygd hvert 
år siden. 

I 2006 var vi 16 advokater og nå er vi 10. 

Byrådet i Oslo har i flere år innstilt oss på null i 
budsjettet og fikk omsider flertall for dette for 
budsjettåret 2013 med Venstre ble i byrådet. Det 
ble da hevdet at vi er et statlig ansvar. Med den 
holdningen fra et borgerlig byråd, er det klart at vi 
er bekymret for hva som vil skje med oss om vi får 
en borgerlig regjering. 

BU: Som avslutning av intervjuet, har du noen 
råd til fagbevegelsen i Oslo om hva den kan bidra 
med for å bistå dere i kampen? 

For oss er all synliggjøring av at de fattigste ikke 
får den rettshjelpen de trenger viktig. 

De aller fleste som kommer til oss ville ikke ha kon-
taktet advokat om de ikke hadde hatt vårt kontor. 

Byrådet  har vedtatt at det ikke finnes fattigdom i Oslo og har utelatt bevilgning til fri 
rettshjelp i sitt budsjett for 2013. Dette er bygningsarbeidernes utsendte (BU) første inntrykk 
da det kom frem at byrådet har fjernet støtte til fri rettshjelp fra budsjettet for 2013. I den 
forbindelse avtalte BU et intervju med Bente Roli som er daglig leder for Fri Rettshjelp i Oslo.

Det er all grunn til å tro at dette også gjelder mange 
fagorganiserte og ikke minst de som ikke er norske. 
Jeg tror fagbevegelsen kan gjøre en innsats ved 
å vise at den jobben vårt kontor gjør, faktisk ikke 
gjøres av noen andre og at kontoret er en viktig 
informasjonskilde for å se hvordan lovverket fun-
gerer i praksis. 

Fagbevegelsen har gjort mange av de samme 
erfaringene som oss når det f. eks. gjelder sosial 
dumping og det er viktig at det blir sagt høyt at 
vi er en av de få instansene som i noen grad kan 
gjøre noe med det. 

At den jobben vi gjør, anerkjennes er viktig og at 
fagbevegelsen gir oss støtte, betyr selvsagt vel-
dig mye. 

BU takker Bente for engasjementet og ber leserne 
legge vekt på det siste hun sa om fagforeninger, 
så får vi håpe at hun har rett når det gjelder be-
vilgningene fra staten. 

Kampen for å bevare organisasjoner som slåss for 
rettigheter til de med mindre ressurser blir ikke 
enklere i fremtiden, men med slike engasjerte 
personer og organisasjoner må vi i fagbevegelsen 
slåss for å bevare. 

Bente Roll er daglig leder for Kontoret for fri rettshjelp
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Minstefortjeneste § 2-1, pkt 1-4  (gjelder fra 1. april)

Fagarbeidere (fag- eller svennebrev) kr 174,10
Ufaglært uten bransjeerfaring  kr 156,60
Ufaglært med minimums 1 års praksis kr 163,20
Unge arbeidstakere under 18 år  kr 105,10

Bastillegg § 2-10.1 Hvor arbeidslaget arbeider på 
eget ansvar, skal lagbasen tilsettes av arbeidsgi-
ver, i forståelse med arbeidslaget og ha en godt-
gjørelse på minst kr 6,40 per time

Overtidsbetaling, § 2-7 og § 6-2 og bilag 20. 
Minimum 50 % av følgende grunnlag: kr 226,60 
(gjelder fra 16. april 2013).

Permisjon med rett til lønn, § 2-8 og bilag 10: 
For permisjon etter § 2-8, punkt 1 og 2 utbetales 
den enkelte arbeidstaker sin lønn. For akkord-
lønte og andre med varierende lønn benyttes den 
gjennomsnittlige timefortjenesten (sjukelønns-
grunnlaget)

Reise/gangtid, § 7-2. Hvor nattopphold ikke er 
nødvendig (gjelder fra 16. april 2013). Godtgjørel-
sen betales ved hver ordinær utlønning. Reisetid 
og gangtid faller utenom arbeidstiden.

Når arbeidstaker selv sørger for transporten
7,5 – 15 km    kr 82,90
15 – 30 km    kr 137,30
30 – 45 km    kr 161,20
45 – 60 km    kr 184,60
For unge arbeidstakere og lærlinger 85 %

Til alle arbeidstakere innenfor 
Fellesoverenskomst for byggfag 
gis et generelt tillegg på 
kr 0,75 per time fra 1. april 2013

Når arbeidsgiver sørger for transporten:
7,5 – 15 km    kr 50,40
15 – 30 km    kr 84,00
30 – 45 km    kr 100,50
45 – 60 km    kr 117,30
For unge arbeidstakere og lærlinger 70 % 

Dagpendling utover 60 km, hver vei, tilrådes ikke. 
Dersom innkvartering av praktiske grunner ikke 
kan ordnes, kan bedriften og tillitsvalgte avtale 
særskilte ordninger ved dagpendling utover 60 
km. Ved inngåelse av slike avtaler skal det tas til-
børlig hensyn både til arbeidstakernes helse og 
sikkerhet samt reisetidens lengde.

Eventuelle bompenger og fergebilletter refunde-
res av bedriften i sin helhet dersom avstanden er 
over 7,5 km.

Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai, 
bilag 9: Skal utbetales per time. Timelønnen avta-
les i den enkelte bedrift i henhold til fagets fortje-
nestenivå. Denne bestemmelsen er ikke til hinder 
for at partene på bedriften kan bli enige om en 
annen betalingsordning.

Særbestemmelse for rørleggerfaget om reise-
tid og reisepenger pkt 8.3. Reise- og gangtid inn-
til 1,5 timer daglig faller utenom arbeidstiden. For 
denne tid betales:
Rørlegger:  kr 100,75
Ufaglært:  kr 92,05
Lærling:  kr 69,25

Påslagsprosenten på akkordtariffens priser 
fra 1. august 2013. § 4 -2
Blikkenslagerfaget  74,54 %
Malerfaget   3,80 %
Murerfaget   3,80 %
Rørleggerfaget   85,10 %
Taktekkerfaget   28,84 %

Tømrerfaget   Minst kr 178,65
Isolatørfaget   Kr 182,56
Betongfagene   Minst kr 212,98
Anleggsgartnerfaget  155 øre

Ferie og feriepenger:
Tariffbedrifter  5 uker   12,0 %
Ikke tariffbedrifter 4 uker + 1 dag 10,2 %

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av året har 
krav på 1 uke ekstra ferie og et tillegg på 2,3 pro-
sent i feriepenger.

Feriepenger under militærtjeneste betales av  
arbeidsgiver inntil 3 måneder per kalenderår.  
Feriepenger ved sjukefravær utover arbeidsgi-
verperioden betales av NAV, og ytes bare for de  
første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret.

TeKST: Petter Vellesen

Arbeidet starta i februar 2012, etter at det had-
de blitt ytra ønske om en gjennomgang av ta-
riffen fra Fellesforbundets betongmålere. Det vi 
ønsket skulle bli revidert var en generell gjen-
nomgang av tariffen for skrivefeil, dobbeltpos-
teringer, trykkfeil og så videre, at vi skulle se 
over generelle bestemmelser, og av saker som 
har betydning for økonomien skulle vi gå 
gjennom det som har med høye konstruksjoner 
å gjøre, nye HMS-krav og armeringskapittelet.

Det er avholdt 11 møter, noen av dem over to  
dager. Forhandlingsutvalget mener at de har 
levert et produkt man kan være fornøyd med. 
Av de viktigste endringene kan nevnes: Nye 
toleranseklasser, nye skisser og en liten omar-
beiding av oppbygginga. Ellers en generell opp-
stramming av språket og forhåpentligvis ret-
ting av trykkfeil og lignende. Men av de tingene 

som betyr mest prismessig og målemessig er 
vel at høydetilleggene for både vertikale og 
horisontale konstruksjoner er omarbeida og 
heva. Målereglene for hjørner er forenkla, uten 
at dette skal ha noen økonomisk betydning. 

Leggetidene for armering er heva, med gjen-
nomsnittlig 10 %. Det er også kommet inn 
priser for ”armering på rull” (bamtec). For stø-
ping med selvkomprimerende betong (SKB) 
måtte prisen reduseres, men det er kommet 
priser for tetting i forbindelse med støping 
med SKB.

Noen poster er fjerna – dette gjelder stor sett 
poster som i virkeligheten ikke har vært i bruk 
– og noen poster har blitt flytta. Norsk Stan-
dard har hatt betydning for dette.
 
Vi regner med at tariffen er i trykt og kan tas i 
bruk etter ferien en gang, og det vil nødvendig-
vis også bli satt i gang et skoleringsarbeid rundt  
tariffen, både blant oppmålere og baser.
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TeKST: Forhandlingsutvalget

Etter ønske fra Rørleggernes Fagforening i Oslo 
ble det igangsatt revisjonsarbeid med ny rørleg-
gertariff 31.mai 2012.

Fra begge parter var det satt frem konkrete krav 
og ønsker som kort kan oppsummeres slik:

• Øke fortjenestenivået med mellom 5 og 10 %
• Prising av nye produkter
• Presisering av og enighet om trykkprøving
• Nye regler og prissetting av gangtid og 
 gangavstander
• Vurdering av basens rolle
• Opprydding i forhold i punkt 7 og 8 i Alm.
 bestemmelser
• Vurdering av byggprosenter og byggtyper
• Vurdere prosenttillegg for store bygg
• Vurdering av høydetillegg
• Øking av priser for boligsprinkling
• Vurdere å 0-stille tariffen, dvs. å legge inn   
 generelt prosenttillegg i prisene
• Forbedre og samordne informasjons- og kurs 
 aktiviteter

Etter en rekke møter, det siste 11. mars 2013, kun-
ne man framlegge en ny tariff, hvor det viktigste 
kan sammenfattes slik:
endringer i alminnelig bestemmelser

Punkt 7 ble tilført egen kolonne for spise/
skiftested med tilsvarende prosentsatser som for 
gangavstander til verksted/lager. 

Dessuten ble trykk- og tetthetsprøving av led-
ningsnett nok en gang viet stor oppmerksomhet 
og lange drøftinger. Resultatet ble en endring av 
teksten. 

Punkt 12 ble gjort om ved innføring av fl ere bygg-
typer og endrede satser for de fl este typene og 
det ble gjort små endringer i teksten vedrørende 
tekniske rom.

Dessuten ble det innført et nytt punkt med til-
leggsprosenter for bygg over 20 000 m2 fordi det 
kunne dokumenteres at store bygg ga en relativt 
lavere fortjeneste enn mindre bygg.

I punkt 17 var det enighet etter lange drøftinger 
om høydetilleggene gis uavhengig av om det bru-
kes stillas eller personheiser/lifter. Høydetilleg-
gene ble derfor vedtatt de samme som før.

ny akkordtariff 
for rørleggere

Endringer i prislistene
Følgende endringer ble foretatt i prislistene:
Avsnitt A – rør:
Ny prisliste for rør til boligsprinkling, tillegges 30 %

Ny pris for doble RIR skap for sanitær og varme

Ny pris for drypp-panne under fordelere

Forenklinger og endringer i punkt 5 for utvendige 
ledninger for varme, kjøling og drivstoff, samt ut-
videlse av listene for kapping av mantel etc. for 
fjernvarmerør

Alle typer avløpsrør som legges med strømretnin-
gen skal ha 25 % tillegg

Avsnitt B – rørdeler:
Ny pris for montering av boks for sprinklerhode

Ny pris for doble RIR skap for sanitær og varme 
(også i avsnitt A)
Avsnitt C – sveising:
Forenkling av tekst for plastsveising

Avsnitt D, E, F, H og I:
Kun kosmetiske endringer i tekstene

Avsnitt G – utstyr:
Nye priser for armstøtter, plastkasser og rammer 
for innbygningssisterner, ny pris for dusjkabinet-
ter og for vaskemaskin plassert av andre

Avsnitt J – jern:
Pris for montering av vippeankere på platetak

Høydetillegg for jern inngår i punkt 17 i alm. be-
stemmelser

Økonomisk resultat
Foreløpige beregninger viser at den foretatte revi-
sjonen vil gi en økt fortjeneste på 6-9 prosent av-
hengig av byggtype, gangtillegg, byggstørrelse 
etc. 

informasjons- og kursvirksomhet
Det ble bestemt at partene utarbeider en kurs- og 
informasjonsplan for felles møter i løpet av høs-
ten 2013. Informasjonsmøtene legges fortrinnsvis 
til steder der partene har lokale kontor. 

I tillegg til kursene bør det utarbeides informa-
sjonsmateriell som motiverer til mer bruk av ak-
kordtariffen. 

Manifest for respekt 
av sosiale rettigheter

Sverige: Omfattende 
juks med ROT-fradrag

Vaskere stakk av i 
kundens bil da skatte-
etaten hadde kontroll.

549 ledende jurister innenfor arbeids-
rett og det sosialrettslige området har 
utformet et manifest hvor de krever at 
EU respekterer og fremmer grunnleg-
gende sosiale rettigheter, og særlig i de 
land hvor det innføres krisetiltak.

Det som var ment å hindre skattejuks 
og svart arbeid og hjelpe seriøse fi rma 
i konkurransen mot svarte foretak har 
fått motsatt effekt. SVTs «Uppdrag 
granskning» har kartlagt rot-jukset. Det 
er bare arbeidskostnadene som er be-
rettiget til fradrag, og konsekvensene 
blir at det fi rmaet som tar den høyeste 
timeprisen blir billigst for kunden..

Skatt øst har kontrollert 51 virksomhe-
ter så langt i 2013. Av dem er ti politian-
meldt, mens 46 fi kk bokføringspålegg. 
Resultatene for bransjen er fortsatt ned-
slående, uttaler avdelingsdirektør Erik 
Nilsen i Skatt øst. 

Kontrollene viste at mange av de ansat-
te ikke var meldt inn i arbeidstakerre-
gisteret, fl ere har lønn som ligger langt 
under alminnelig lønn, enkelte bor på 
arbeidsplassen under svært kummer-
lige forhold, og politiet påviste mange 
utenlandske arbeidstakere uten lovlig 
oppholds- og arbeidstillatelse 

(kilde: rb.no, 26.04.2013).
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TeKST: Petter Vellesen

Denne markedsdreiningen er altså utgangspunkt 
for boka og dette søkes belyst gjennom 14 viten-
skapelige artikler. Bygningsarbeideren har tatt 
en prat med Berit Irene Nordahl, som er redaktør 
for boka.

-Det sies at den norske boligpolitikken er av de 
mest markedsbaserte i Europa? Er dette riktig og 
på hvilken måte ordner andre land seg?

-Jeg har lyst til å prøve å belyse det litt gjennom å 
si noe om utbyggingspolitikken. Her til lands har 
vi jo som prinsipp at private bygger og de vil byg-
ge lønnsomt. Det er jo for så vidt bra, men der hvor 

I februar ble boka ”Boligmarked og boligpolitikk” lansert. Denne boka tar mål av seg til å 
utfordre det mantraet i norsk boligpolitikk som lyder ”et velfungerende marked” og som er et 
uttrykk for at i Norge er markedet premiss og remme for nesten alle boligpolitiske virkemidler. 

det ikke er lønnsomt 
er ikke denne løs-
ningen bra nok. Det 
blir ofte for tunge 
løft for den enkelte 
utbygger om man 
må bygge ut hele in-
frastrukturen. 

I Nederland er det 
ikke uvanlig at 
kommunene kjøper 
store områder som 
de klargjør for byg-
ging. I Storbritannia 
har man en ordning 
som gjør at kommu-
nene kan stille krav 
om at en viss andel 
av boligene skal 
stilles til rådighet 
for vanskeligstilte f. 
eks., ellers godkjen-
ner de ikke regule-
ringsplanen. Norske 
kommuner har for-
søkt å fi nne løsnin-
ger, men staten har 
vært alt for tilbake-
holden. I Oslo har vi 
et godt eksempel i 
Ensjøområdet, hvor 
strukturen var slik 
at det var mange 
tomteeiere. Med en 
slik tomtestruktur 
klarer ikke den en-
kelte utbygger, altså 
markedet, å han-
skes med dette. 

På Ensjø har Oslo 
kommune gjort en 
bra jobb, men de har 
ikke fått mye dra-

hjelp fra staten. Det vi trenger er egentlig statlig 
politikk som utøves av kommunene.

-I boka snakker dere om at det velfungerende 
markedet framstår som et mantra. Er virkelig det-
te markedet så velfungerende? På hvilke områder 
kommer markedet eventuelt til kort eller har uøn-
skede virkninger?

-For det første mener jeg at motsatsen til marke-
det ikke er å motvirke markedet, men å ha opp-
merksomheten på de delene av markedet som 
ikke fungerer så godt. Boligmarkedet er i alle fall 
et spesielt marked og det sier vi noe om i kapittel 
2 og 3 i boka. 

Når vi har den høye prisutviklinga og befolk-
ningsveksten vi har i dag og vi samtidig ikke kla-
rer å bygge nok boliger er det viktig at vi sørger 

Berit Nordahl er redaktør for boka.

for at kommunene ikke strupes. Jeg har ikke noen 
tro på ”planøkonomiske” løsninger. Det er rett og 
slett ingen option i dag.

-I et av kapitlene i boka drøfter du boligforsyning 
som eiendomsutvikling. Hvilke konsekvenser har 
det at kommunene i stor grad har trukket seg tilba-
ke fra dette området til fordel for private aktører?

-En av tingene som er vanskelig for utbyggerne 
er at alt er oppsplitta og privat – fra kabel-TV til 
vannforsyning. Vi kunne tenke oss å se på hva 
det vil koste om kommunene tar seg av ”servi-
ced land”, altså tilrettelegging av slike ting mens 
utbyggerne konsentrerer seg om å selve byggin-
gen. En annen konsekvens er at når kommunene 
i så stor grad har sagt fra seg rollen som utbygger 
og premissleverandør må de styre etter kun lover 
og regler og det er dårlige styringsredskaper.

-På boklanseringa stilte du spørsmål ved om mar-
kedet skulle fortsette å være et så styrende pre-
miss også i de neste 20 årene. Hvordan ser du for 
deg at boligpolitikken skal bli mindre markeds-
styrt? Er det mulig å ”ta boliger ut av” markedet 
eller kan man f. eks. subsidiere boliger?

-Det hadde vært nyttig å ha en skikkelig gjennom-
gang av hvordan boligmarkedet ser ut fra en bo-
ligkjøpers side og hvilke valg han ville ha gjort 
dersom det hadde vært fl ere valgmuligheter. 

I Tyskland er det helt vanlig å leie bolig for eksem-
pel, men det er sett på som en dårlig løsning her. 
I boka drøftes det norske leiemarkedet i kapittel 
4 og 8.
 
Subsidier bruker vi vanligvis bare i enkelte sats-
ninger og vi kan jo ikke bruke det offentliges mid-
ler hvis den enkelte kan ta med seg gevinsten. 
Det går nok an å bruke subsidier på en annen 
måte, men jeg har ingen tro på å innføre en skjer-
met sektor.
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TeKST: Petter Vellesen

Den private næringsdrift får søke seg virkefelter 
som griper mindre direkte inn i medmenneskers 
personlige og private liv og i deres familieliv,” sa 
Trygve Bratteli fra Stortingets talerstol i 1951. 
Med det mente han at ingen skal profi tere på å eie 
andres bolig, og denne talen stadfestet ”eierlinja” 
som det bærende element i norsk boligpolitikk. 

Paradoksalt nok har denne eierlinja vært med på 
å skape en situasjon hvor stadig fl ere eier for å leie 
ut, og dermed profi ttere på å eie andres hjem. 

Dette tar professor emeritus Arild Holt-Jensen for 
seg i sin rapport ”Bolig for alle?” som nylig kom ut 
på Res Publica. Eierlinja har lagt veien åpen for 
denne typen virksomhet først og fremst gjennom 
skattepolitikken. I Norge er det ingen boligskatt 
og eiendomsskatten betyr lite. Derimot betyr 
skattefradrag av gjeldsrenter en formidabel sub-
sidiering av de som eier egen bolig. Overføringene 
til eiendomseierne utgjør 55 milliarder kr mens vi 
bare bruker 5 milliarder på de som trenger støtte 
for å klare boutgiftene.

I rapporten går Holt-Jensen greit gjennom norsk 
boligpolitikk etter krigen, og sammenligner med 
politikken i andre land, først og fremst Storbritan-
nia, Danmark og Sverige. Han er sterkt kritisk til 
den veien politikken har tatt i retning deregulering 

Bolig for aLLe?

og markedsstyring og mener at boligsektoren i 
Norge i økende grad framstår som ”velferdssta-
ten vaklende pilar.” Holt-Jensen er svært kritisk til 
boligmeldinga ”Rom for alle.” (NOU 2011)
og mener den i alt for stor grad fastholder eierlinja 
i boligpolitikken.

Som et alternativ vil Holt-Jensen bygge opp en 
”tredje” leieboligsektor for vanlige husholdnin-
ger. ”Ikkekommersielle leieboliger bør bygges av 
boligbyggelagene med støtte fra Husbanken og 
prioriteres ved tomtetildelinger i fortettede bolig-
områder i byene” foreslår han og er dermed helt 
på linje med den politikken blant andre Oslo Byg-
ningsarbeiderforening har argumentert for. Rap-
porten er etter min mening konstruktiv og peker 
på en hel del løsninger som bør være fornuftige 
og gjennomførbare. 

Hovedtanken ligger altså i å bygge opp en stor og 

profesjonell leiesektor som kan være et reelt alter-
nativ til å eie sin egen bolig. Dette bør gjøres ved 
skattepolitiske grep som å trappe ned skattefra-
drag og øke eiendomsskatten. Videre propagan-
derer Holt-Jensen for å øke byggingen av student-
boliger og utleieboliger i boligbyggelagenes regi. 

Han vil også øke borettslagenes status. Under-
tegnede er helt enig i disse tiltakene, men er mer 
skeptisk til forslag om å øke krav til egenkapital 
ytterligere. Dette må da føre til enda større klas-
sedeling.

Alt i alt gir ”Bolig for alle?” en veldig grei og sam-
tidig kritisk gjennomgang av norsk boligpolitikk 
og bør leses av alle som har interesse for dette 
feltet. 

Den kan lastes ned fra hjemmesidene til 
Res Publica.

”Jeg for mitt vedkommende godtar ikke som et område for privat næringsdrift 
det å eie andre menneskers hjem… 
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TeKST: Odd Magnar Solbakken

I fjor ble det registrert 55 415 nye foretak , noe som 
er 10,9 prosent flere enn i 2011. Totalt ble det regis-
trert flest nye foretak innenfor bygge- og anleggs-
virksomhet, med 15,4 prosent. Fra 2011 til 2012 
økte tallet på nye foretak innenfor byggebransjen 
med 23,7 prosent. 

Skatteetaten har avslørt at 886 millioner kroner 
er unndratt fra beskatning i organiserte, kriminel-
le nettverk. De verste skurkene finner vi i bygg, 
samt i renholdsbransjen. Særlig i byggebransjen 
er organisert skattekriminalitet med fiktive fak-
turaer utbredt.

Mange økonomer og folk i departementskontore-
ne ser på alle disse nye foretakene som gründer-
virksomhet og innovativ virksomhet. Vår mening 
om dette er vel at flesteparten av disse nye fore-
takene i byggebransjen har vi ikke bruk for i det 
hele tatt. Storparten av firmaene kommer ikke til 
å ha en levetid på stort mer enn et par år, eller 
knapt nok det, og da etterlater de seg som regel 
en stor gjeld til det offentlige i form av skatter og 
avgifter, og lønn og feriepenger til sine ansatte. 

Og lønn og feriepenger dekkes også, i stor grad, 
av skattebetalernes penger. I tillegg er det mange 
leverandører som sitter igjen med tap. Antakelig 
vil den verdiskapningen disse firmaene har bi-
dratt med være langt lavere enn kostnadene de 
har påført staten, sine ansatte og sine leverandø-
rer.

Men så er det å starte og drive en bedrift antake-
lig det eneste området i samfunnet hvor det ikke 
stilles et eneste krav til deg. Vel, det er kanskje å 
ta i litt hardt. Du må faktisk kunne skrive navnet 
ditt, i det minste med påholden penn. 

Per Helle Bygg og Stillas as / 
Helle Byggmontage limited
To eksempler på gründervirksomhet, hvor det ble 
åpnet konkurs i april 2013. Men eieren har vært 
gründer før. I 2010 ble det åpnet konkurs i Per 
Helle Kristiansen og i 2011 ble det åpnet konkurs 
i PHK Bygg as. 

Et medlem i Oslo Bygningsarbeiderforening ble 
ansatt i Per Helle Bygg og Stillas as i januar 2012. 

Det var i alle fall det han trodde. Han fikk imidler-
tid aldri noen arbeidskontrakt. I ettertid viser det 
seg at han først ble tilmeldt arbeidstakerregiste-
ret i april og byggekort fikk han i mai. Og det var 
faktisk utstedt i firmaet Per Helle Bygg og Stillas 
as. Mangel på byggekort forhindret ikke at firma-
et fikk oppdrag for det vi anser for den mer se-
riøse delen av byggebransjen, og de ansatte kom 
inn på byggeplassene uten problem. 

Vårt medlem fikk til alt hell lønn på konto. Lønna 
ble imidlertid ikke betalt av Per Helle Bygg og 
Stillas, men fra Helle Byggmontage limited, inntil 
dette firmaet ble sletta i Brønnøysundregistrene 
i august 2012. Men hva som var hans bruttolønn 

«Gründerne» 
i byggebransjen koster flesk.

var ikke godt å vite. Han hadde også levert skatte-
kort til ingen nytte viste det seg. Og ut fra timelis-
tene og allmenngjort lønn hadde timelønna vært 
rein dumpinglønn. Påkrav ble sendt, med krav om 
at det også måtte utstedes lønnsslipper. Arbeids-
giveren tok kontakt og lovte umiddelbart å utbe-
tale 20 000 kroner samt ettersende lønnsslipper 
for hele ansettelsesperioden. Det ble utbetalt 20 
000 kroner, men ingen lønnsslipper kom. Beløpet 
var uansett langt under det som han skyldte. 

ikke innberettet lønn
Når selvangivelsen kom i april viste det seg at det 
ikke var innberettet en krone i lønn fra Per Hel-
le Bygg og Stillas. Skattekronene firmaet hadde 
trukket var nok gått i Kristiansens egen lomme. 
Og vårt medlem må nå betale skatt av den netto-
lønna han har fått inn på konto. Etter våre opplys-
ninger bor arbeidsgiveren meget godt i Tyskland.

Konkursbegjæring fra Oslo Kemnerkontor
18. april i år hadde kemneren i Oslo fått nok og det 
ble åpnet konkurs i både Per Helle Bygg og Stil-
las as og Helle Byggmontage limited. Sistnevnte 
var egentlig sletta fra Brønnøysundregistrene 
20. august 2012, men kemneren hadde vel fått 
det gjeninnført i det britiske firmaregisteret. Per 
Helle Bygg og Stillas as ble registrert i Foretaksre-
gisteret 24. mars 2012, mens det andre selskapet 
ble registrert første gang i Foretakregisteret den 
18. januar 2011. Limitedforetaket var registrert 
sletta  20. august 2012, men av filialens kontout-
skrifter går det fram at det har vært aktivitet på 
bankkontoen fram til og med 31. januar 2013. Oslo 
Kemnerkontor er antakelig den største kreditor i 
boet, med et krav på kr 289 245,-. Firmaet hadde 
vært registrert med 6 ansatte på det tidspunktet 
det ble sletta.

I Per Helle Bygg og Stillas as trakk regnskapsfører 
seg fra oppdraget før konkursen for regnskapsfø-
rer fikk ikke oversendt nødvendig dokumentasjon 

fra firmaets ledelse. Ved konkursåpning var det 
registrert 13 ansatte, og flere ansatte har i følge 
bostyreinnberetningen lønn- og feriepengekrav 
mot firmaet. Den foreløpige bostyreinnberetnin-
gen viser at det til nå er anmeldt 7 fordringer i 
boet, med i alt kr 1 204 0690,-. Oslo kemnerkontor 
antas å være største kreditor med et krav på 709 
993 kroner. 

Konkursboet har avdekket en rekke overføringer 
og kontantuttak som kan være omstøtelige dis-
posisjoner (urettmessige uttak), noe som vil bli 
undersøkt nærmere under den videre bobehand-
lingen.
 
I en telefonsamtale med Oslo Bygningsarbeider-
forening hevdet Per Helle Kristiansen at lønns-
slippene ikke var noe problem. Men det er anta-
kelig et stort problem. Sjøl om han hadde disse 
liggende, så er det små sjanser for at disse vil 
dukke opp. Bostyrer har forsøkt å oppnå kontakt 
med selskapets styreleder, både pr. telefon, e-
post, brev og ved bruk av personlig melding på 
Facebook, uten å lykkes. Og da vil det uansett 
ikke være mulig å dokumentere for vårt medlem 
at skatten har vært trukket og dermed blir det å 
betale skatten en gang til.

Ettersom det ikke er midler i noen av konkursbo-
ene vil bostyrer søke om statlig garanti for å få 
gjennomført en grundigere bobehandling. 

Innberetningen i disse konkursboene er for øvrig 
oversendt til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljø-
krimseksjonen.

Og konkursdebitor? Han koser seg vel i Tyskland 
i en flott bungalow betalt av de norske skattebe-
talerne og sine tidligere ansatte.

Illustrasjonsfoto (colourbox.com)
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TeKST: Odd Magnar Solbakken

Skatteetaten har i 243 bokettersyn avslørt at 886 
millioner er unndratt fra beskatning i organiser-
te, kriminelle nettverk. Ikke overraskende finner 
vi verstingene i bygge- og renholdsbransjen. 96 
personer i 25 ulike nettverk er politianmeldt, og 
37 personer er til nå straffedømt. 495 millioner er 
brukt til svarte lønninger, 228 millioner i eierinn-
tekter og 163 millioner i unndratt merverdiavgift. 
I en pressemelding sier Jan-Egil Kristiansen i 
Skatt Øst at «vi har bare sett toppen av isfjellet». 

Han sier videre at organisert skattekriminalitet 
med fiktive fakturaer er et alvorlig problem, og 

det er svært store beløp som unndras på denne 
måten, særlig i byggebransjen. Det er til nå av-
dekket 46 organiserte nettverk. 37 av disse er i 
Skatt øst, 7 i Skatt sør og 2 i Skatt vest. 90 prosent 
av beløpene og 72 prosent av saken gjelder Skatt 
øst. De fleste sakene er avslørt av hvitvaskings-
meldinger fra Økokrim på bakgrunn av rapporte-
ringer fra bankene.

Skatte- og avgiftsunndragelsene skjer ved at det 
lages fiktive fakturaer for å legitimere uttak av 
penger som brukes til å betale svarte lønninger, 
eller til å putte penger i egen lomme for eierne. 
Fakturaene lages av personer som får provisjon 
for å lage disse fakturaene, gjerne ti prosent av 
pålydende.

en halv milliard i svarte lønninger

TeKST: Odd Magnar Solbakken

Vi har ei god stund hatt informasjon om at det har 
foregått momssvindel i forbindelse med salg av 
armeringsstål. Og den 18.06.13 skrev bygg.no om 
at det har blitt avdekket omfattende momssvindel 
i Polen og de baltiske land. Det er også mistanke 
om at momssvindelen omfatter prefabrikkert stål 
og at metodene også benyttes i andre EU-land. 

I Polen har dette medført flere arrestasjoner. Det 
store omfanget av momssvindel i Polen har ført 
til at myndighetene har foreslått nye regler fra 1. 

TeKST: Odd Magnar Solbakken

Det bygges som aldri før i Rogaland, og distriktet 
har også den største økningen i antall konkur-
ser. Til og med mai har 50 bedrifter og personer 
i bygg og anlegg gått konkurs, eller 360 prosent 
flere enn på samme tidspunkt i fjor. 

Dette viser tall fra konkursregisteret. I landet som 
helhet er det en økning fra 382 konkurser i de fem 
første månedene i fjor til 548 i det samme tids-
rommet i år. En økning på 44 prosent. Størst er øk-

juli i år i et forsøk på å sette en stopper for denne 
svindelen. Men frykten er at bakmennene flytter 
til et annet land og at momssvindelen fortsetter 
som før. 

I følge bygg.no inviterte derfor Norsk Stålfor-
bund til et informasjonsmøte før ferien hvor de 
informerte om momssvindelen i Polen, hvordan 
momssvindel foregår, hvordan det kan forhindres 
og hvilken risiko man løper dersom man kjøper 
stål som det ikke er betalt moms for.
pålydende.

ningen i personlige konkurser på i underkant av 
90 prosent. For firmaer er økningen på 25 prosent.
Alle de større fylkene har en økning i antall kon-
kursåpninger sammenliknet med i fjor. I Oslo 
økte antallet konkurser med 70 prosent, og med 
35 prosent i Akershus.

I Østlandsområdet ble det, til og med uke 26 i år 
åpnet konkurs i 384 foretak innen byggebransjen. 
Tallene gjelder for fylkene Oppland, Hedmark, 
Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold og 
Telemark. 

Momssvindel med armeringsstål

Kraftig økning i byggekonkurser hittil i år.

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

2011 253 227 85 2 2 569
2012 239 223 83 2 1 548
1. halvår 2012 135 124 41 2 0 302
1. halvår 2013 159 166 57 2 0 384
Bemanningsforetak      
2011 24 3 5 0 0 32
2012 22 1 4 0 0 27
1. halvår 2012 14 1 3 0 0 18
1. halvår 2013 13 1 0 0 0 14

Svak økning i bygge-
virksomheten

Styrker håndheving 
av brudd på arbeids-
miljøloven

Må bruke smertestil-
lende for å klare 
jobben

Foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå 
viser at det ble gitt tillatelse til å sette i 
gang bygging av 7 millioner kvadratme-
ter bruksareal i 1. halvår i år. Det er en 
økning på nesten fire prosent sammen-
liknet med samme periode i fjor. 

Samtidig ble det gitt igangsettelsestilla-
telse til 1 800 nye boliger. Det utgjør en 
økning på nesten 600 boliger, eller vel 
fire prosent, sammenliknet med samme 
periode i fjor. Den underliggende tren-
den har imidlertid vært nedadgående 
de siste månedene. Fritidseiendommer, 
garasjer med mer har derimot hatt en 
nedgang i igangsettingen på 0,7 prosent 
sammenliknet med samme periode i fjor.                          

Stortinget har vedtatt regjeringens 
forslag om å styrke håndhevingen av 
brudd på arbeidsmiljølovgivningen. 
Målet er å sikre et ryddig arbeidsliv og 
gode lønns- og arbeidsforhold for alle ar-
beidstakere i Norge. Lovendringen ble 
vedtatt i Stortinget 10. juni. Dette betyr 
at vi får en mer effektiv håndheving av 
arbeidsmiljøregelverket. Arbeidstilsy-
net får blant annet flere virkemidler for å 
slå ned på de som bryter lover og regler, 
sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Lovendringen omfatter:

• Søksmålsrett for fagforeninger ved 
ulovlig innleie

• Utvidet kompetanse for Arbeidstilsy-
net ved innleie, nærmere bestemt ved 
innleie etter avtale mellom arbeidsgiver 
og tillitsvalgte. Virksomheten skal på 
forespørsel fra Arbeidstilsynet fram-
legge dokumentasjon på at den er bun-
det av tariffavtale, og at det er inngått 
avtale med de tillitsvalgte som nevnt i 
bestemmelsen

• Arbeidstilsynet får adgang til å ileg-
ge overtredelsesgebyr for brudd på ar-
beidsmiljøregelverket. Lovendringen 
trer i kraft 1. januar 2014, med unntak 
av reglene om søksmålsrett for fagfore-
ninger om ulovlig innleie, som trådte i 
kraft 1. juli 2013.

En ny undersøkelse i Danmark viser at 
eldre murere, stillasarbeidere og tøm-
rere må bruke smertestillende medisin 
for å klare seg gjennom arbeidsdagen. 
En bygningsarbeider må betale med sin 
helse, hvis han skal leve opp til normen 
om å være faglig dyktig, 
sier dansk forsker.
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Likebehandlingsprinsippet 
og lokale forhandlinger

TeKST: Svein Dagfinn Vestheim

Bedriftene har lagd avtaler som eksempelvis skil-
ler fag/svennebrev fra de skandinaviske land og 
de ”andre” og skalaer på  prosentvis avlønning av 
akkordlønn/minstelønn avhengig av dokumen-
tert praksis i bransjen.

Noen betaler også tillegg for språk (norsk/en-
gelsk/dansk) Hvis du også behersker eks. en-
gelsk ekstra godt, vanker det mer kroner i tillegg.

Lokalt i bedriftene har det gjennom mange år 
blitt ansatt eks.tømrere og forskalingsnekkere 
uten fag eller svennebrev, mange bedrifter har 
lokale avtaler om 5 års praksis = lik lønn. Oppleg-
gene rundt dette med å ta fag/svennebrev har 
ikke vært prioritert av klubbene/bedriftene.

Fellesoverenskomsten har grunnleggende førin-
ger rundt dette, i tillegg må dette avtales med be-
driften om opplegget for å få tatt fag/svennebrev.
Tømrer og Byggfagforeningen og Oslo Bygnings-
arbeiderforening har lagt opp et løp, slik at kan-
didater med 5 år dokumentert praksis får støtte 
økonomisk fra LO til kursutgifter. Utdanninga må 
fullføres før støtte. Veidekkeskolen er et eksem-
pel på dette. Flere aktører er også i vente.

TeKST: Halvor Langseth, 
forbundssekretær Fellesforbundet

Arbeidsgivere ønsker endringer i de lokale  lønns-
avtalene slik at utenlandske arbeidere kommer 
ut med lavere lønn enn norske. Det har Magasi-
net dokumentert i flere reportasjer.  Snart er det 
tid for de årlige lokale lønnsforhandlingene og 
vi må forvente at det dukker opp nye forsøk på 
å gjøre våre utenlandske arbeidskammerater til 
B-arbeidskraft. 

Hvorfor ulik lønn? 
I minstelønnsavtaler som FOB er mye overlatt 
partene på bedriften, til de som kjenner de øko-
nomiske forutsetningene og behovene i forhold til 
det lokale arbeidsmarkedet best. Forslag motivert 

”Nye” yrkesgrupper har kommet til gjennom 
årene, som riggarbeidere/grunnarbeidere/hjel-
pearbeidere, sågar sjauere har også blitt nevnt i 
mange sammenhenger. Tidligere har dette vært 
akseptert lokalt, men i dagens situasjon blir dette 
vanskelig. I tillegg er disse yrkesgruppene over-
hodet ikke nevnt i Fellesoverenskomsten. 

Dette møter vi oss i døra med nå, i forbindelse 
med lokale forhandlinger. Bedriftene ønsker å 
opprettholde disse yrkesgruppene i de lokale av-
talene. Dette selvsagt, for å ha som utgangspunkt 
for avlønning av innleid ufaglært arbeidskraft i 
akkordlag, eller ufaglærte som gjør forefallende 
arbeid på byggeplassene.

Målsettinga for klubbene må være å få rydda opp 
i de lokale avtalene.

Definisjonene bør bli Faglært og Ufaglært. Kom-
petansetillegg kan avtales innenfor ufaglært 
gruppa.

Forbundssekretær i Fellesforbundet Halvor 
Langseth hadde en artikkel i Magasinet nr. 4- 
2013, som omhandlet lokale forhandlinger og li-
kebehandling.

Der kom det fram en mengde forslag på hvordan 
klubbene skal takle dette i tida framover.

Det er ikke tariffstridig å avtale ulikheter lokalt, 

av ønsker om omgå kravet om likebehandling av 
utenlandske arbeidere ved finurlige lokale lønns-
system og nye stillingsbenevnelser, bør imidler-
tid avvises. Det er ris til egen bak for klubbens 
medlemmer. Det er en oppfordring til bedriftene 
om å satse på ”billige innleide” i stedet for på 
egne ansatte fagarbeidere.

FOB har differensierte minstelønner etter med el-
ler uten fagbrev og for de uten fagbrev om de har 
over eller under ett års bransjeerfaring. Det er ikke 
tariffstridig å avtale andre ulikheter lokalt, men er 
det ønskelig? De fleste opplever det som rettferdig 
med tillegg i lønna for de med utdanning eller lang 
erfaring i faget. Tilsvarende gjelder for de som har 
tatt på seg et særskilt ansvar som bas. Forhold i ar-
beidsmarkedet kan også forsvare ulikheter, for ek-
sempel at en må betale ekstra for å få tak i erfarne 
og sjølstendige servicerørleggere.

Som de fleste vet skulle likebehandlingsprinsippet tre i kraft fra 1. januar 2013. Det kan virke som 
ikke noe skjer, eller har skjedd etter denne datoen i praksis i mange bedrifter. Er dette tilfelle?

men spørsmålet er om vi ønsker dette?

Sett i lys av det som har blitt presentert fra be-
driftene i vinter, så er vi godt i gang med dette. 
Klubbene blir presset med argumentasjoner om 
større andel bortsettinger innenfor våre fag, hvis 
vi ikke tilpasser oss. Trussel om  tap av arbeids-
plasser oa.

Langseth nevner også dette med den manglende 
godkjenningsordning (Offentlig) rundt dette med 
utdanning og praksis fra hjemlandet i byggfage-
ne. Vi har tilsvarende innenfor helsefagene. Ut i 
fra den arbeidsinnvandringa vi har hatt i Norge 
de siste årene, bør vel dette være på sin plass å 
få innført ?

Det er nye hovedforhandlinger i FOBen våren 
2014.Hvis dette utarter seg, med for mange vari-
anter av tolkinger av likebehandlingsprinsippet i 
det ganske land, bør vi kreve egne tariffbestem-
melser rundt dette.

På papiret i fjor sommer så dette på sett og vis ut 
til å gå den riktige veien. Lokalt avtaleverk skulle 
gjelde, de innleide skulle lønnes som de som var 
lokalt ansatt. Senere på høsten begynte omgåel-
sesprosessene fra bedriftene. Dette fortsatte ut-
over vinteren i år. Når denne sommeren har gått 
og høsten kommer, vil det vise seg om vi har lyk-
kes i likebehandlingsprinsippet.

Utenlandsk fagutdanning og praksis
Flere arbeidsgivere har i vinter presentert forslag 
om å skille mellom praksis innenfor eller utenfor 
Skandinavia. Det er mye lokal variasjon i bygge-
skikk rundt om i verden og en debatt om relevant 
yrkespraksis eller utdanning kan være legalt, 
men skillet går neppe mellom Skandinavia og re-
sten av verden. Motivasjonen bak forslaget er vel 
heller et ønske om å betale lavere lønn til arbeide-
re fra det øvrige EØS-området. Slik sett tenderer 
forslaget til brudd på arbeidsmiljølovens forbud 
mot …diskriminering på grunn av etnisitet, na-
sjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, 
religion og livssyn … .

Fellesforbundet ønsker et arbeidsliv tuftet på 
sjølstendige fagarbeidere. Skillet i lønn mellom 
de med og uten fagbrev skulle motivere til fag-
utdanning, og er ellers balansert opp mot andre 
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bestemmelser i overenskomsten som gir rett til å 
få dekt utgifter knyttet til fagutdanning. Mange 
arbeidsinnvandrere har utdanning og praksis fra 
hjemlandet, men sliter med å få den anerkjent. 
Offentlig godkjenningsordning mangler og stor-
tingsmeldinga om utdanningspolitikken som re-
gjeringa la fram rett før påske, tilsier heller ikke 
noen snarlig løsning, sitat: 

Departementet har til vurdering hvorvidt det bør 
opprettes en egen ordning for godkjenning av 
ikke regulert fagutdanning med utenlandsk fag-
brev, og hvem som i så fall skal ha ansvaret for 
ordningen. 

Når vi nå ser hvordan enkelte arbeidsgivere ut-
nytter mangelen på godkjenningsordning til å 
lønne kompetent arbeidskraft dårligere enn nor-
ske, bør vi kanskje kreve egne tariffbestemmel-
ser ved neste års tariffoppgjør. 

Det er sjølsagt også et problem for produktivite-
ten om arbeidere ikke kan snakke med hverandre 
eller kan lese tegninger og arbeidsbeskrivelser. 
Lavere lønn løser ikke problemet. Det kan bare 
tilbud om opplæring i norsk. Bestemmelsene 
knyttet til sikkerhet krever uansett tiltak fra 
bedriften(e) når arbeidstakere ikke forstår in-
strukser eller hverandre. Klubbene oppfordres 

herved til å fremme krav om fag- og språkopplæ-
ring til glede for alle i bransjen i stedet for å bli 
med på arbeidsgivernes søken etter unnskyldnin-
ger for å lønne noen dårligere.

(Innlegget har tidligere vært trykt i Magasinet for 
Fagorganiserte)

Mange slags fi rma med 
mange slags formål

German Curakovs er et fi rma fra Søndre Land 
som har allsidige interesser og ambisjoner, og 
har følgende formål: «Import og eksport av varer. 
Salg av kosmetikk, kosmetiske varer, byggevarer, 
dagligvarer. Bygg, oppussing, logistikk-tjenester». 
Det må jo lukte godt av en bygningsarbeider.

Brevik Montering og Transport er et Rakke-
stadfi rma med formål: «Det vil bli oppsetting av 
gjerder i tre og fl ettverk og montering av rekkverk 
og trapper av stål med mere. Skal kjøpe lastebil - 
har løyve for godstransport».  Jeg har også tenkt 
på ny bil, men kommer ikke til å offentligjøre det 
på Brønnøysundregistrene.

Gulvmenn as holder til i Oslo med følgende for-
mål: «Bygg- og håndverksarbeid og alt hva her-
med er i forbindelse, utleie av arbeidskraft, samt 
investeringer i eiendom og deltakelse i andre fore-
tak. Selskapet driver også en avdeling ved navnet 
Nøttbudet, med salg av tørket frukt og nøtter og 
tilhørende utstyr». Utstyr til nøtter er vel nøtte-
knekker…

Bilfi nger HSG Facility Management a/s, 
norge Branch er et norskregistrert utenlandsk 
fi rma med morselskap i Danmark. Formålet er: 
«Facility management: Arrangement av driftsper-
sonalet, som må utføre en linje for å bistå tjenes-
ter på en kunder eiendom. Kombinerte tjenester 
for eksempel vanlig innendørs rengjøring, ved-
likehold, fjerning av avfall. Også sikkerhet byrå, 
sending av e-post, resepsjon, laundring med vi-

dere som støtte til aktiviteter i eiendommer. Ar-
rangement av driftspersonell for å utføre disse 
assistere tjenester, men er ikke involvert med el-
ler ansvarlig for klientene kjernevirksomhet eller 
aktiviteter». Jeg forstår de fl este ordene, men har 
problemer når de blir satt sammen til setninger.

ML Bygg Claes Martin Lindén er et enkeltper-
sonsforetak fra Fredrikstad med følgende formål: 
«Forfølge bygging og kjøp av eiendommer». 
Spaning?

Raskt og Billig Saqib Mahmood Mughal er et 
Oslofi rma med formål: «Håndverkertjener, vakt-
mestertjenester, renhold, salg av verktøy og salg 
av materiale/deler».

Pol Pak Service as er et Oslofi rma med et enkelt 
formål: «Vikarbyrå». Men har ikke registrert seg 
som bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet

nordik entreprenør as er et fi rma fra Lier som 
har tenkt å drive med litt av hvert. Formålet er: 
«Tjenester i byggebransjen, inkludert bygging 
fra grunnen, interiør og rehabilitering, dessuten 
transport, import og eksport av varer (ikke kje-
miske eller matvarer) fra produsent til kunder».

Roxana.Byg.Roxy Råileanu holder til i Bergen. 
Formålet er: «Rengjøring; vask av vinduer, vegger, 
bad. Generell rengjøring. Taktekking, maling, ke-

ramiske fl iser, interiør og eksteriør oppussing. Ge-
nerelle renoveringer».

iS Traders Føretak Da er et selskap på Nesod-
den, hvis styreleder har adresse på Show-room 95 
i Dubai. Formålet er: «Selge billig og EU standard 
produkter i Norge og eksportere produkter til an-
dre land fra Norge. Produktene skal være verdi-
garantert med hjemme service. Produktene skal 
bestå av skinn, bomull, bil & bildeler, elektronikk, 
spesielle L.E.D lamper & utstyr. Alle produktene 
er eksklusive og samtidig billige. Dette vil også 
være en fordel for Norsk eksport». Om dette har 
noe stor innvirkning på norsk eksport gjenstår å 
se da

Kvalitet Mannskap Bygg as er et Trondheims-
fi rma med følgende formål: «Utleie av arbeids-
kraft til anleggsbransjen samt hva hermed står i 
naturlig forbindelse».

P.S. Sitatene fra formålene til fi rmaene skal være 
ordrett slik de er registrert i Brønnøysund. Vi er 
derfor ikke ansvarlige for det som er av skrivefeil.

Odd Magnar Solbakken

Mange fi rma 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.
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Useriøsitet smitter!
TeKST: Petter Vellesen

Jan-Erik Støstad var statssekretær i Arbeidsde-
partementet i sju år og tjente under fem statsrå-
der. I fjor høst gikk han av og tilbake til jobben 
som spesialrådgiver i LOs samfunnspolitiske av-
deling. Han fikk seks måneders saksforbud, og 
mens han ventet brukte han tida til å skrive boka 
«Sosial dumping - Trues den norske modellen?» 
Dette temaet var hans hovedinteresse som stats-
sekretær, og jeg syns han har brukt tida godt.

Emnet sosial dumping har hatt en nokså framtre-
dende plass i samfunnsdebatten siden arbeids-
markedet åpnet seg østover i 2004, og det er 
både forsket og skrevet bøker om temaet, og det 
har fått rimelig god plass i media. Men stort sett 
har debatten dreid seg om hvilken virkning feno-
menet sosial dumping har hatt for den enkelte, 
hvordan arbeidere har blitt utnyttet og hvordan 
det har bidratt til å forverre lønns- og arbeidsfor-
hold. Støstad skriver om dette også, men først og 
fremst skriver han om hvilken innvirkning sosi-
al dumping og den økende useriøsiteten har på 
samfunnslivet og på den måten vi her til lands 
har valgt å innrette forholdet mellom samfunns-
partene på: Den såkalte «norske modellen». 

Budskapet hans er derfor formulert sånn: «Hvis 
uanstendige arbeidsvilkår får gripe om seg i det 
norske arbeidsmarkedet, vil det gå ut over både 
den vanlige arbeidstaker i Norge og de seriøse 
virksomhetene. Arbeidet for å sikre et velregulert 
og anstendig norsk arbeidsliv må derfor priori-
teres enda høyere framover. Hvis ikke kan også 
den norske samfunnsmodellen, med dens unike 

kombinasjon av høy tillit, jevne levekår og god  
effektivitet, undergraves.»

Støstad gjør greit rede for drivkreftene bak so-
sial dumping, hvordan uvesenet har spredd seg 
og om de politiske åtgjerder som er tatt gjennom 
tre handlingsplaner. Jeg syns han er flink til å 
sette dette inn i en større sammenheng: «Sosial 
dumping skjer ikke i et vakuum, men i et nærings-
livsklima preget av en langsiktig trend i retning 
av mer fleksibilitet og med tydeligere innretting 
mot kjerneoppgavene» og «samtidig har denne 
utviklingen gått sammen med en ledelses- og 
styringsfilosofi som kan utfordre arbeidstaker-
nes rettigheter mer enn før.» Men jeg synes allike-
vel boka er aller best når den beskriver hvordan 
useriøsitet «smitter» og tar for seg de langsiktige 
konsekvensene. Støstad setter opp noen skrem-
mende, men troverdige scenarioer for samfunns-
utviklinga. 

Han er samtidig klinkende klar på at dette ikke er 
noen ønsket utvikling.

Avslutningsvis gjør Støstad greie for utfordringe-
ne vi står overfor, men peker også på veier ut av 
uføret. Han argumentere også godt mot de van-
ligste påstandene fra arbeidsgiverne og borger-
lig hold. Dette er nyttig lesning. Alt i alt er dette 
blitt en svært lærerik og anvendelig bok. Jeg syns 
kanskje han skriver litt lite om konsekvensene 
for fagopplæring og kompetanseutvikling, og det 
kunne også vært ofret mer plass på produktivitet 
og teknologi, men det kan kanskje noen andre 
skrive om. Boka er ment for blant annet arbeids-
takere og tillitsvalgte som er engasjerte i norsk 
arbeidsliv. Skulle tro det fantes en del av slike 
blant Bygningsarbeiderens lesere.

Jan-Erik Støstad
Sosial dumping 
Trues den norske modellen?
Gyldendal 2013
154 s. kr 269,-

Støstad omslag

TeKST: Petter Vellesen

København kommune har bestemt at de vil bru-
ke ILO-konvensjon 94 i sine byggeoppdrag. Dette 
har skapt strid mellom arbeidsgiverne og fagfo-
reningene. ILO 94 er en klausul som skal sikre at 
lønns- og arbeidsvilkår skal holdes på et vanlig 
nivå ved offentlige bygge- og anleggsoppdrag.

Striden oppsto etter at direktør Lars Storr-Hansen 
i arbeidsgiverforeningen Dansk Byggeri gikk til 
frontalangrep på kommunen og fagforeningene 
i et innlegg i Berlingske Tidende. Han hevder at 
kommunen har innført reglene for å tekkes den 
ytterste venstrefløy og «de militante dele av 3F 
(fagforeningen)» og at «arbejdsklausulerne» fører 
til at porten står åpen for utenlandske selskaper. 

Storr-Hansen mener at ILO 94 ikke stiller samme 
krav til utenlandske som til danske selskaper. 
Han går svært langt i å antyde at kommunen er 
villedet av 3F.

Fagforeningene lar selvsagt ikke dette stå uimot-
sagt. Saken er, sier de i et tilsvar, at sosial dum-
ping ikke bare truer den Danske Modell, men 
også Dansk Byggeris små og mellomstore virk-
somheter. «Det er vrøvl, at et udenlandsk firma 
‘kan nøjes med’ 115 kr. pr. time, mens et dansk 
skal af med 170 kr. Hvor lønnen ligger, afhænger 
af overenskomsten. Det er en faglig kamp, som vi 
slås med arbejdsgiverne om. Alternativet til ikke 
at stille overenskomst-krav, vil ikke være forskel-
len på 115 og 170 kr., men østlønninger på mellem 
50 kr. og 115 kr.» Erfaringene fra allmenngjørings-
kampen her til lands tyder på at fagforeningene 
har rett.

I Norge har angrepene på ILO 94 kommet fra EU 

og overvåkingsorganet ESA. Den rødgrønne re-
gjeringa har så lang klart å avvise angrepene der-
fra, men om Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet  
fikk bestemme, vil ESAs krav bli norsk politikk.

Siste: Etter at det ovenstående ble skrevet er det 
ting som tyder på at uenigheten bunnet i misfor-
ståelser. I hvert fall har Dansk Byggeri og 3E kom-
met med en felles pressemelding, hvor de slår fast 
at begge parter har interesse av å sikre inngåtte 
overenskomster som en måte å etterleve ILO 94 
på. Det ser imidlertid ut til at det fremdeles er en 
uenighet om det er det stedlige lønnsnivået som 
skal legges til grunn.

Kilde: Bygsam.dk

Dansk strid om iLO 94

inTeRnaSjOnaLT:
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Krise for yrkesutdanninga i Sverige

Belgia mot Tyskland om 
sosial dumping

Dansk boligbyg-
ging på historisk 
lavnivå

TeKST: Petter Vellesen

På fire år har søkningen til yrkesfaglige linjer i 
den svenske videregående skolen sunket med 
34%. Høsten 2008 søkte 55 000 ungdommer til et 
av «gymnasieskolans» yrkesprogram. I 2012 had-
de det tilsvarende tallet minsket til 37 000. En av 
grunnene til nedgangen sies å være at adgangen 
til studieforberedende kompetanse har blitt verre. 

Den borgerlige regjeringen har et uttalt mål å øke 
forskjellen på yrkesforberedende og studieforbe-
redende retninger.

En annen grunn til nedgangen er selvsagt de un-
ges framtidsdrømmer og vurdering av sjansen til 
å få en god jobb. 

Svensk LO har nylig utgitt en omfattende rapport 
om utdanningspolitikken i Sverige - eller mange-
len på en slik. Arbetsmarknaden efter krisen fin-
nes på nett som pdf.

TeKST: Odd Magnar Solbakken

Den belgiske regjeringa vil be EU-kommisjonen 
reise sak mot Tyskland for å stoppe det de me-
ner er sosial dumping. Problemet er særlig stort 
innenfor slakteribransjen og gartnerier. Det som 
skjer både i Belgia og Danmark er at slaktede dyr 
deles i fire og sendes over grensa til Tyskland 
hvor de videreforedles av billig arbeidskraft fra 
Romania, Polen og Bulgaria, for deretter å sende 
de ferdige kjøttvarene tilbake over grensen til 
Belgia og Danmark.

Dette kan skje fordi Tyskland ikke har noen all-
menngjort minstelønn verken i tariffavtalen eller 
lovbestemt slik som Belgia har, hvor hele tariffav-
talen allmenngjøres.

Det som gjør situasjonen enda verre er at man 

ikke håndhever direktivet for utstasjonering slik 
det er ment.

(kilde: lo.no/brusselkontoret).

TeKST: Petter Vellesen

I likhet med mange andre europeiske land er 
Sveits i ferd med å stramme inn vilkårene for å 
få arbeidsledighetstrygd og å redusere selve støt-
ten. 

I tillegg til å spare penger gjør dette mulig å holde 
det offisielle arbeidsløshetsnivået lavt. den nye ord-
ningen går ut på at de arbeidsledige kan bli hen-
vist til såkalte ”aktive tiltak” for å få rett til trygd. 
13,5% av de arbeidsløse har vært gjennom slike 
tiltak. Dermed registreres de ikke i statistikken. 

”arbeidslinja” på 
sveitsisk

TeKST: Petter Vellesen
FOTO: Nicky Bonne/Dansk Byggeri

Boligbygginga i Danmark er nå på det laveste 
nivå siden krigen. I 2013 vil det bare bli igangsatt 
9500 nye boliger. Det er 26 600 færre enn i toppå-
ret 2006 og langt under de 27 000 boliger som har 
vært det årlige gjennomsnittet de siste 60 år.

Nedgangen skyldes mange forhold, men krise-
stemning og framtidsfrykt blir framhevet som en 
av grunnene. Det har vært prisnedgang på gamle 
boliger, noe som gjør det mer attraktivt å renove-
re brukte boliger framfor å bygge nytt. Men også 
boligbygging i offentlig og «allmennyttig» regi 
har hatt nedgang.

Samtidig sies det at behovet for boliger stadig er 
stigende, blant annet på grunn av stor tilflytting 
til byene.
 
Krisen i dansk byggevirksomhet er nå så stor at 
halvparten av de 140 000 arbeidsplassene i bygg- 
og anleggsbransjen er avhengig av offentlige 
oppdrag som MetroCityringen, nye jernbaner, 
fjernvarmeutbygging og liknende. Under norma-
le tilstander ville slike jobber utgjort en tredjedel 
av arbeidsplassene.

Kilde: Berlingske Tidende

Disse ”aktive tiltakene” består ofte i meningsløst 
gratisarbeid, uten ansettelseskontrakter, lønn el-
ler pensjonspoeng. Det ytes dagpenger, men om 
man nekter å delta i disse programmene – ”falske 
jobber” – faller retten til trygd bort. I følge myn-
dighetene i Sveits skal formålet være rask tilba-
keføring til arbeidslivet, men som Le Monde Di-
plomatique sier bidrar ikke disse utplasseringene 
til sosial utjevning og solidaritet, men tvert i mot 
til fragmentering av de sosiale sjikt og nye former 
for ulikhet bland de svakeste.

Ideologien er klar, sier avisa: ”Den handler om å 
stigmatisere enhver form for arbeidsledighet og 
helliggjøre arbeidet som en nødvendighet og den 
eneste sosiale arena.” 
Arbeidslinja blir det kalt her til lands.

Kilde: Le Monde Diplomatique.

Boligbygging i Ørestaden
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TeKST OG FOTO: Per Johnny Voldseth

 
Praten med bygningsfolk fra ulike nasjonaliteter 
vart ei krevende og innholdsrik uke. Sammen 
med ombud Bård Bjerkeli fra Oslo Bygningsar-
beiderforening fikk Grandalen fra Lillehammer 
mange innblikk i hverdagen på byggeplassene i 
Oslogryta. De innleide gutta de fant i en kjeller på 
den ene byggeplassen glemmer han aldri.

Hvorfor ei uke i et annet miljø, Grandalen? 
For det første så ville jeg se mer av innleieproble-
matikken i praksis. I mitt organisasjonsområde i 
Gudbrandsdalen finnes det selvsagt, men det er 
i andre målestokker. Dessuten så syntes jeg job-
ben og byggeplassbesøkene her oppe gikk noe 
trått. Jeg ville i tillegg til å være i et annet miljø 
ha en bekreftelse på om jeg selv jobbet riktig, og 
om at de andre satt med de samme utfordringene 
som oppsøker. Den bekreftelsen fikk jeg og i etter-
tid har den uka på mange måter gitt meg mye ny 
energi. Jeg anbefaler andre avdelingsfolk på det 
sterkeste å ta ei uke utaskjærs, men det behøver 
nødvendigvis ikke å være i Oslo. 
Nå skal vi ut og « misjonere» ble han møtt med 
av ombud Bård Bjerkeli fra Oslo Bygningsarbei-

ei UKe HOSPiTS i OSLO 

derforening. Utrykket «misjonere» sett i 
sammenheng med fagforeningsarbeid 
skal visst stamme fra den profilerte or-
ganisasjonsarbeideren Boye Ullmann fra 
Rørleggernes Fagforening i Oslo. Ut drog 
de, og på den ene byggeplassen som i 
utgangspunktet var i drift av en seriøs 
stor aktør i byggebransjen var det ingen 
faste ansatte. Alle var innleide og i en kjeller drev 
det noen utenlandske bygningsfolk som de etter 
hvert fikk noe kontakt med. Men de skjønte lite 
selv om flere språk og brosjyrer ble prøvd.  I etter-
tid kan en stille seg mange spørsmål rundt dette, 
sier Grandalen.  

Hvordan blir for eksempel HMS arbeidet ivaretatt på 
slike byggeplasser der ingen skjønner hverandre?  

Hvordan vart dere ellers møtt på byggeplas-
sene? Inntrykket jeg sitter igjen med er at stort sett 
er medlemmene i Fellesforbundet fornøyde med  
arbeidet og kontakten vi har i det daglige. 

Men det er viktig at vi er innom byggeplassene 
og holder god kontakt med medlemmer og be-
driftstillitsvalgte. I løpet av uka gjorde jeg en 
noe overraskende oppdagelse av at mange av de 
bedriftstillitsvalgte på de ulike byggeplassene i 

Organisasjonsarbeider Svein Grandalen fra Lillehammer avdeling 670 pakka sekken og dro like 
godt til hovedstaden. Han ville hospitere ei uke i Oslomiljøet og gå fra byggeplass til byggeplass.

Oslo kommer fra mine trakter, det visste jeg ikke. 

Organisering og medlemspleie er ingen forskjell 
i så måte om du er i Oslo eller Gudbrandsdalen. 
En annen ting er at for mye saksbehandling kan 
fort gjøre organisasjonsarbeidere eller andre opp-
søkere «rustne», derfor er det viktig å ha konkrete 
handlingsplaner med dager en skal være ute med 
fokus på byggeplassbesøk, sier Grandalen.

Organisasjonsarbeider Svein Grandalen roser sin 
leder Jan Wiggo Hageløkken i Fellesforbundet 
avd. 670 og leder Petter Vellesen fra Oslo Byg-
ningsarbeiderforening for realisering av oppleg-
get og ikke minst praksisen han fikk sammen 
med ombud Bård Bjerkeli. 

Nå har jeg et større nettverk og blitt noen erfarin-
ger rikere, avslutter en inspirert organisasjonsar-
beider fra Lillehammer med et smil. 

Organisasjonsarbeider Svein Grandalen forlot dalenes dal ei ukes tid for å sjekke forholda i hovedstaden,

jeg ville i tillegg til å 
være i et annet miljø ha 
en bekreftelse på om jeg 
selv jobbet riktig.
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Lærlingpatruljen 
- Intervju med tømrerlærling Raymond Andresen i Selvaag Bygg         

TeKST OG FOTO: Christoffer Sørensen

UnG OG enGaSjeRT

I juni i fjor begynte det en 
god del tømrerlærlinger hos 
Selvaag Bygg! En av dem var 
humørsprederen Raymond 
Andresen.

Lærlingpatruljen tok en liten prat med han:

 
Hvordan var første dagen på jobb?

Jeg husker veldig godt smilet til basen da jeg 
møtte opp på brakkeriggen første dagen. Det fikk 
meg til å føle meg veldig velkommen.

Jeg ble tatt i mot med åpne armer av alle gutta, 
og har funnet meg veldig godt til rette! Det er et 
godt arbeidsmiljø.

Hadde du noen forventninger når du startet? Og 
hvordan har det vært å være lærling i Selvaag til 
nå?

Selvaag har levd opp til forventningene mine! 
Man kan prøve og feile, Og muligheten til å jobbe 
selvstendig, med god oppfølging! Jeg får alt jeg 
har krav på, og jeg opplever Selvaag som en seri-
øs arbeidsgiver, som setter lærlingene i fokus. Det 
må også nevnes at jeg har fått hyggelig kollegaer 
som gjør at det er moro å være på jobb.  

Du startet som lærling først 10 år tilbake, men 
fullførte ikke?

Det stemmer! Jeg begynte i en liten bedrift som 

jeg opplevde som veldig useriøs! Så det begynte 
å gå litt på motivasjonen. Tilslutt valgte jeg å av-
slutte læra og prøve litt andre ting. 

Nå 10år senere bestemte jeg meg for å ta opp fa-
get igjen, og jeg endte opp hos Selvaag. Noe jeg 
trives veldig godt med!

Når du begynte som lærling i Selvaag meldte du 
deg ganske kjapt inn i 601(tømrer og byggfagfo-
reningen).

Har du noe utbytte av det?

J,a det vil jeg si.
Det å være fagorganisert gir jo en trygghet og vi 

stiller mye sterkere når vi står sammen.

Jeg har blant annet muligheten til å jobbe akkord 
og har deltatt på tariffkurs.

Hvordan var tariffkurset?

Det syntes jeg var veldig stas. Jeg lærte mye om 
historien til fagforeninga og hvordan det er bygd 
opp. Jeg lærte også en hel del om den nye tariffen 
og fikk et større innblikk av hvordan man jobber 
akkord. 
 

Er det noe du har tatt med deg ut på arbeidsplassen?

Jeg lærte å planlegge og å legge til rette for mitt 
eget arbeid og for de som kommer etter meg. Det 
er god kommunikasjon i laget og jeg føler at jeg 
får mye mer ut av dagene.

Da avslutter jeg intervjuet med å ønske deg lykke 
til med svenneprøven til sommeren, og takk for 
praten.

Fakta
navn: Raymond andresen

alder: 28 år

Kommer fra: Oslo

Lærling i Selvaag Bygg

Bygg siden 04.06.12

Lærlinger blant noen av de største 
entreprenørene i norge

TeKST: Petter Vellesen / Odd Magnar Solbakken

Under er en oversikt over lærlingene hos noen av de største entreprenørene i landet. Vi får 
glede oss over det lærlingeinntaket som tross alt skjer, men er for øvrig ikke imponert. BNL 
selv anslår at det er et årlig behov på mellom 8000 og 12000 nye ansatte. Med denne takta 
vil ikke dette behovet dekkes av lærlinger i hvert fall. BNL har også en målsetting om at 
bedriftene påtar seg å ha 5 % lærlinger. Dessverre ligger de fleste bedriftene langt unna. 
Når bedrifter som G.M. Backe, AF Byggfornyelse og Peab ikke tar inn lærlinger i det hele 
tatt lurer vi på hvem som tar samfunnsansvar. Vi tviler også på om dette er en politikk som 
i det lange løp gagner aksjonærene.

• Veidekke: 180 lærlinger
• Skanska: 170 lærlinger
• NCC: 79 lærlinger
• Backegruppen: 61 lærlinger
• Kruse Smith: 54 lærlinger
• Peab: 50 lærlinger
• AF Gruppen: 37 lærlinger

• Reinertsen: 26 lærlinger
• Mesta: 25 lærlinger
• Hent: 10 lærlinger
• Betonmast: 49 lærlinger
• Selvaagbygg (et Betonmastselskap): 
 17 lærlinger
(kilde: bygg.no, 18.06.13)
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Harald Berntsen er 
historiker. Han har skre-
vet en rekke bøker,bl.a. 
Norsk Bygningsforbunds 
historie. Han har nylig 
fullført hotell- og restur-
antarbeidernes historie. 
Harald er i tilegg en ivrik 
debattant.

TeKST: Harald Berntsen

Fra 1940- og 1950-tallet kjenner vi bare to viktige 
ulovlige streiker, som begge var leda av NKP-folk 
og led nederlag: Herøya-streiken i 1948 (som blei 
behandla i forrige del av denne serien) og streiken 
ved Torp Brug i Østfold i 1954. Den siste – Torp-
streiken – førte i hvert fall til at den nye § 40 som 
blei innført i den reviderte Arbeidstvistloven i 
1927, den forhatte ”tukthusloven”, blei tatt ut igjen 
av loven – etter å ha overlevd både Nygaards-
volds regjering fra 1935 og Ap-regjeringene etter 
andre verdenskrig.

1940-, 1950- og 1960-tallet kan kalles det sosial-
demokratiske klassesamarbeidets ”storhetstid” 
i Norge. Så kom den svenske gruvestreiken i Ki-
runa i 1969 og utløste ei bølge av ulovlige strei-
ker også her i landet. Inspirert av Kiruna-streiken 
kom fagorganiserte tillitsvalgte med tilknytting 
til ulike sosialistiske og kommunistiske partier 
og grupperinger høsten 1969 sammen og drøfta 
hvordan en faglig opposisjon gjennom lokale 
aksjoner kunne ”sprenge” de toppdirigerte ram-
mene ved et forventa nytt samordna tariffoppgjør 
våren 1970. Særlig elektrokjemisk og elektrome-
tallurgisk bransje var moden for en slik taktikk. 

Bransjen var uten de lokale lønnsforhandlingene 
som klubbene i Jern og Metall baserte seg på og 
nøyt godt av. Lønningene i bransjen hadde der-
for sakka mer og mer akterut, og misnøyen med 
denne utviklinga hadde gang på gang kommi til 
uttrykk i nei-fl ertall i Norsk Kjemisk i uravstem-
ningene over tarifforslag. Men like mange gan-
ger hadde dette nei-fl ertallet drukna i ja-fl ertall 
enten i samordna oppgjør eller ved at forbundet i 
avstemningene blei kopla sammen med forbund 
der ja-fl ertallet var større enn nei-fl ertallet i Kje-
misk. Også tilliten til egen forbundsledelse var på 
et lavmål blant medlemmene. 

 Det var nødvendig å regne med at aksjonen måt-
te gå på tvers av lov- og avtaleverk, av Arbeids-
retten og av egen ledelse i forbund og i LO. Som 
grunnlag for de forberedende drøftingene høsten 
1969 studerte deltakerne både det eksisterende 
lov- og avtaleverket og de historiske erfaringene 
som arbeiderklassen hadde hatt med illegal kamp 
eller streiker på tvers av loven, nasjonalt som in-
ternasjonalt. De leste også de såkalte Strassbur-
ger-tesene, eller Lærdommer av de økonomiske 
kampene, en resolusjon fra Den røde faglige in-
ternasjonalens konferanse om streiketaktiske 
spørsmål som blei avholdt i Strassburg i slutten 
av januar 1929. 

Den første og helt elementære lærdommen som 
de fagopposisjonelle dro foran tariffoppgjøret i 
1970, var at i ulovlige streiker måtte den valgte 
klubb- eller foreningsledelsen gå av til fordel for 
særskilt valgte streikeledelser eller streikekomite-
er, som utelukkende sto til ansvar og var forplikta 
overfor de streikende som hadde valgt dem. Dette 
både for å hindre at klubb eller fagforening kunne 
gjøres økonomisk ansvarlig og erstatningspliktig 
for ulovlig aksjon, og for å sikre de streikende full 
kontroll med streiken. Alle uttalelser fra de strei-
kende måtte gå gjennom streikekomiteen, som 
måtte sitte sammen hele tida og organisere strei-
ken og aktivisere alle streikende så lenge den 
varte. 

Det var arbeiderne ved sveiseutstyrsfabrikken 
NORGAS på Bryn i Oslo som gikk i spissen med å 
reise krav om lokale lønnsforhandlinger. Etter at 
krava fra bedriftsklubben var avvist, starta strei-
ken. Det hjalp ikke at forbundsledelsen ga arbei-
derne ordre om ta opp igjen arbeidet. De streiken-
de svarte med åpent å erklære at de verken ville 
bøye seg for egen forbundsledelse eller for Ar-
beidsretten. Dermed måtte faglig tillitsvalgte len-
ger nede ta på seg jobben med å prøve å ta over 
kontrollen. Det dreia seg særlig om tillitsvalgte 
i den såkalte tiklubbsringen eller ”jernringen” i 
Jern og Metall i Oslo, der NORGAS-streiken be-
gynte å vinne sympati blant medlemmene. Etter 
invitasjon møtte streikekomiteen de tillitsvalgte i 
”jernringen” med Ragnar Kalheim fra Aker Mek. 
i spissen. Kalheim ga uttrykk for sympati med 
streiken, og presenterte en plan som gikk ut på at 
alle de store jernbedriftene (som var avhengig av 
leveranser fra NORGAS) skulle gi støtte til NOR-
GAS-arbeiderne. Samtidig skulle de sende en 
delegasjon til N.A.F. og forlange at N.A.F.s stev-
ning til Arbeidsretten skulle trekkes tilbake. Men 
– som motytelse – skulle de streikende gå tilbake 
til arbeidet straks.
 
De streikende sto da fast på at de bare kunne 
vurdere å gå tilbake til arbeidet på grunnlag av 
et nytt og bedre forhandlingsresultat. Etter dette 
prøvde ”jernringen” forgjeves å hindre videre ut-
vikling av sympatien med streiken blant Oslos 
jernarbeidere. Det lyktes ikke, og Kalheim & co. 
måtte sikre sine posisjoner ved å komme med ei 
bombastisk støtteerklæring. De måtte også gå 
med på fl ere større pengebevilgninger, som var 
utrykk for reell oppslutning om streiken fra verk-
stedsarbeiderne. 

Etter tilløp til organisert streikebryteri fra bedrif-
tens side gikk de streikende til full blokade av 
bedriften. Dette førte til at 60-70 politifolk kom til 
stede og fjerna og arresterte 34 av de streikende 
som blokkerte porten, og til at Oslo-arbeiderne 
reagerte for alvor. På ei lang rekke jernbedrifter 
blei det vedtatt å g på til sympatistreik som i alt 
ville omfatte 27 000 mann. Men jernringen med 
Kalheim i spissen brukte dette til igjen å manøv-
rere seg inn i posisjon. Etter å ha skjelt ut ledelsen 
i Norsk Kjemisk fi kk de med seg de streikendes 
forhandlingsutvalg på møte i N.A.F. samme natt. 

På dette møtet kom NORGAS-arbeiderne ikke i di-
rekte kontakt med arbeidsgiverne, bare med LOs 
nestleder Odd Højdahl, som også var til stede og 
ga inntrykk av å formidle kontakten med arbeids-
giverne, som angivelig ikke godtok de streikendes 
krav. Til slutt trua Kalheim forhandlingsutvalget 
med å avblåse sympatistreiken som skulle fi nne 
sted dagen etter. Dermed sprakk forhandlingsut-
valget. Ét av medlemmene i utvalget erklærte seg 
villig til å skrive under på protokollen som blei 
lagt fram, og da måtte alle gjøre det. Dagen etter 
kom det til forhandlinger som ga tillegg på fra kr. 
1,- til kr. 2,05 i timen og blei akseptert. NORGAS-
klubben fi kk samtidig skifte medlemskap fra 
Norsk Kjemisk til Jern og Metall, og det var ikke 
lenger problem med å få lønnsforhandlinger på 
bedriften. 

Reint økonomisk var resultatet altså brukbart, 
både på kort og lang sikt. De streikende hadde 
også foretatt en samla retrett. Men ellers hadde 
Kalheim og jernringen klart å ta over ledelsen 

og kontrollen i siste fase, på grunn av sprekk i de 
streikendes eget forhandlingsutvalg. I den etter-
følgende ulovlige streiken ved EFP i Sauda opp-
nådde ovnshusarbeiderne å få oppfylt sine krav 
uten å miste kontroll og ledelse med streiken, ikke 
minst på bakgrunn av erfaringene fra NORGAS.

NORGAS-arbeiderne hadde blant anna erfaringer 
med Arbeidsretten. Etter grundige diskusjoner 
hadde de konkludert med at det var bedre å bli 
dømt enn å late som om de hadde noe å hente fra 
lovens ånd og bokstav ved å engasjere en stjer-
neadvokat. Dermed møtte samtlige streikende 
sjøl opp i Arbeidsretten i blådress. Her viste strei-
kelederen Kjell Hovden at bedriftsledelsen alltid 
hadde nekta å gå med på stedlige forhandlinger, 
og sa at de streikende ikke ville akseptere noen 
dom med grunnlag i gjeldende lovbestemmelser 
i arbeidslivet. Da rettens formann, den kjente ar-
beidslivsjuristen Kristen Andersen, sa at Hovden 
dermed viste ringeakt for retten og klubba han 
ned, svarte Hovden – til stor applaus fra alle med-
tiltalte – at uansett hva Andersen kalte det, ville 
de fortsette streiken. Det hadde alltid vært slik i 
arbeiderbevegelsen at det var nødvendig å vise 
vilje til å gå tvers gjennom lov til seier, og det kom 
også de til å gjøre. Andersen, tidligere Mot Dag-
ist, brukte klubba på ny og trua med å rydde sa-
len hvis det ikke blei slutt på demonstrasjoner og 
mishagsytringer. Men da måtte han jo rydde bort 
de som var tiltalt, og kom helt ut av fatning.

Andersen hadde vært så uheldig at han ikke 
hadde fått lest opp navna på alle de tiltalte, og nå 
ropte en av disse rasende: ”Hvorfor er ikke jeg på 
lista?” Andersen svarte at han hadde fått lista av 
forbundet, og vedkommende fortsatte: ”Hva faen 
betyr dette? Fagforeningsboka mi er i orden. Jeg 
forlanger å stå på lista. Hvis ikke, ser jeg det som 
rein sjikane.”

De tiltalte slutta med å erklære seg skyldig etter 
loven, og med å si at ut fra gjeldende lov måtte 
enhver streikende arbeider bli dømt. Dette ville 
de ikke en gang protestere mot. De ville bare pro-
testere mot å bli dømt til å betale saksomkostnin-
ger, for de hadde ikke møtt fram frivillig. De blei 
sjølsagt dømt skyldige. Men streiken stoppa altså 
ikke på grunn av dommen i Arbeidsretten, men 
fordi tillitsvalgte i Jern og Metall og i LO-ledelsen 
klarte å bruke trusselen om sympatistreik fra 27 
000 jernarbeidere til å skape splid i forhandlings-
utvalget. Dommen i Arbeidsretten fi kk ingen be-

Tvers gjennom lov til seier (6):                                                                                                                      
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tydning, heller ikke for de klubbtillitsvalgte som 
hadde tatt del i og leda streiken. 

Inspirert av denne utgangen viste omnshusarbei-
derne ved Electric Furnace Company i Sauda un-
der sin ulovlige og tariffstridige streik seinere på 
forsommeren 1970 samme ”ringeakt” for Arbeids-
retten. Retten blei dermed ikke i satt i det hele 
tatt, og de 240 arbeiderne vant fram med sine 

krav uten å bli forfulgt på noen som helst måte i 
rettsapparatet. 

Dermed hadde NORGAS- og Sauda-arbeiderne 
satt en standard for hvordan Arbeidsretten skulle 
avvæpnes og settes til side – en standard som var 
på høyde med bygningsarbeidernes tilsideset-
ting av den tvungne voldgifta i 1928. Standarden 
blei fulgt opp allerede i den ulovlige sporveisar-

beiderstreiken i Oslo høsten 1970. 

Litteratur for videre studier: Den mer utførlige 
framstillinga av NORGAS-streiken som Harald 
Berntsen har gitt i artikkelen ”Kamp på tvers 
av tvungen lønnsnemnd og andre lover” i Terje 
Skog(red.): Faglig debattbok 2013, utgitt på forla-
get Rødt 2013.  
      

TØMReRe MeD TRUa PÅ aKKORD

Nordbohus Kongsvinger AS er nå blitt en gjeng tømrere på 18 mann. I den bedriften er det en 
selvfølge å være medlem i Fellesforbundet. Ikke bare det, her jobbes det akkord og de er godt 
fornøyd med å ligge på en snittlønn rundt kr. 230,- pr. time. De trives godt i jobben og har et 
godt arbeidsmiljø. Nyansatte blir værende i Nordbohus, her er du ikke innleid for en periode.

TeKST OG FOTO: Per Johnny Voldseth

Lars Peter Andersson er lagbas og har vært klub-
bleder i over 10 år. Når han begynte i bedriften 
var det bare 4 tømrere og han mener at Felleso-
verenskomsten for byggfag har vært med å brøy-
te vei for gode lønns- og arbeidsvilkår til beste for 
alle parter gjennom flere år. Med det så tenker 
han både sentrale tariffoppgjør, muligheten for 
lokale forhandlinger og ikke minst akkordtariffen 
som ligger som en ekstra bonus.

Hvorfor akkordarbeid, andersson? Det er 
mange grunner til det. Gode akkorder betyr mye, 
men ikke alt. Akkordarbeid gjør at vi kan planleg-
ge vår egen arbeidsdag og sørge for fremdriften, 
vi har innflytelse over arbeidsdagene noe som 
etter min mening er grunnleggende viktig. Alle 
parter er tjent med det, både kunden og bedrif-
ten. Vi leverer fagmessig som avtalt og får vår 
lønn gjennom avtalt kronefaktor og akkordsed-
del. Siden vi jobber for det meste akkord er det 
med på å «sveise» bedriften sammen på alle nivå. 
Akkordseddelen er en avtale mellom to parter og 
den må i tillegg fungere i praksis.
 

Hvordan er det å være tømrer i nordbohus, 
faglig sett? Vi setter for det meste opp enebo-
liger, unntaket er her vi nå driver med flere lei-
ligheter. Det betyr nybygg, ingen levering av fer-
dig elementer, men rein tømring. Mange av våre 
tømrere setter pris på det og det er nok noe av 
trivselsfaktoren faglig sett. Dessuten er våre tøm-
rere selvstendige og liker selv å ta ansvar for det 
fagmessige, de er dyktige med preg av fagstolt-
het, sier Andersson. Alle kjenner alle når vi er en 
virksomhet av denne størrelsen og vi blir en sam-
mensveiset gjeng. 

Tømrerne i Nordbohus er fagorganiserte og slår ring om felleskapet.

Men vi har selvfølgelig også våre diskusjoner og 
runder med bedriften, spesielt under de årlige lo-
kale forhandlingene. Det kan være forhandlinger 
på kronefaktor, spise/ hvilebrakker, hms spørs-
mål og vi finner som regel ut av det gjennom  
forhandlinger. Medlemskap i Fellesforbundet er 
en selvfølge og de slår ring om felleskapet. Gutta 
i Nordbohus trives, vi vil at alle ansatte skal bidra 
med sitt og ta ansvar for hverdagen. Alle av oss 
har mye å by på om de får sjansen, avslutter en for-
nøyd lagbas/ klubbleder Lars Peter Andersson.   

 På bilde:
Lars Peter 
Andersson er 
både lagbas 
og klubbleder 
og her er han i 
en høy stilling.
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