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KoNTaKTiNFormaSjoN:

Vil implementeringen av likebehandlingsprinsip-
pet  første januar 2013 bety flere ansettelser? 

Hva innføringen av likebehandlingsprinsippet vil 
bety for byggebransjen er i skrivende stunder for 
tidlig å si noe om. En del arbeidsgivere hevder 
med fortvilelse at dette vil medføre at innleie blir 
dyrere en å bruke egne ansatte. Det er vel liten tvil 
om at dette stemmer, men dette er ikke nytt. I de 
fleste tilfeller har det alltid vært dyrere å leie inn 
folk på timebasis enn å bruke egne ansatte. Unn-
taket er når bedrifter tar på seg oppdrag på time-
basis/regningsarbeid, men da blir det byggherren 
som betaler regninga.

Det er vel liten tvil om hva den voldsomme øknin-
gen av innleie og bruken av underentreprenører 
(UE) på byggeplasser i Norge har medført:

-Svekket fagutdanning som igjen resulterer i dårli-
gere kvalitet på byggeproduktene. I tillegg vet vi 
at  færre ungdommer  søker til bransjen.

-Svekket produktivitet ved at innleie fører til flere 
ufaglærte som ikke kan jobben.

-Svekket HMS ved at antallet av ulykker rammer 
innleide og de ansatte i UE.

I tillegg til overnevnte er det flere ferske utdanne-
de arbeidsledere som istedenfor å ha egne ansatte 
ofte velger å kjøpe tjenester på våre fagområder 
like lemfeldig som de kjøper materialer og verk-
tøy. Det er alt det overnevnte som bidrar til at det 
er kaos og dermed dårlig produktivitet på veldig 
mange byggeplasser. 

Hvem har hovedansvaret for at denne utviklingen 
har eskalert de siste årene?

Det er vel ingen som er i tvil om at hvis de store 
entreprenørene ansatte håndverkerne fremfor å 
bruke innleie, hadde overnevnte konsekvenser 
vært minimale.

Når vi nå ser at flere «ansvarlige» NHO ledere 
ser på likebehandlingsprinsippet med bekym-

ring og at noen av BNL-entreprenørene har gått i  
forhandlinger med de tillitsvalgte for å forhandle 
ned lønnen til ufaglærte, kan vi stille spørsmål om 
arbeidsgiverne i vår bransje ønsker at det fortsatt 
skal være kaos på byggeplasser?

Skal bransjen få opp produktiviteten og kvaliteten 
på byggeplassene må entreprenørene være seg 
sitt ansvar bevisst og samarbeide med de tillits-
valgte istedenfor å motarbeide dem når de tillits-
valgte stiller krav om å ansette bygningsarbeidere 
fremfor bruk av innleie og UE.

Tillitsvalgte stå på!

Endringer i lønns-
garantiregelverket 
fra 1. januar 2013

Etter en lovendring 14. desember 2012 
kan arbeidstaker som omfattes av 
lønnsgarantiordningen nå få dekket 
lønnskrav som har forfalt til betaling 
inntil tolv måneder før fristdagen, li-
kevel slik at man ikke får dekket lønn 
for mer enn seks måneder.

Det gjelder også fortsatt en beløpsbe-
grensning på to ganger folketrygdens 
grunnbeløp. I forhold til tolvmåne-
dersfristen gjelder det ingen unntaks-
bestemmelse. Det vil si at man ikke 
kan få dekket lønnskrav som har 
forfalt til betaling tidligere enn tolv 
måneder før fristdagen. Fristdagen 
er normalt den dagen begjæring om 
åpning av konkurs kom inn til tingret-
ten. Endringen innebærer at også ren-
ter og inndrivelseskostnader knyttet 
til lønnskrav med forfall inntil tolv må-
neder før fristdagen gis dekningsrett.

De nevnte endringene er gjort i lønns-
garantilovens § 1, tredje til femte 
punktum, og i konkurslovens § 67, 
fjerde ledd, siste punktum.

Lovendringen gjelder bare for kon-
kurs der konkursbegjæringen kom 
inn til tingretten etter 01.01.2013.

odd magnar Solbakken

Nye brosjyrer på flere språk

Fellesforbundet har gitt ut nye brosjyrer på 
flere språk. Brosjyrene gir helt grunnleggende 
informasjon om hva en fagforening er, hvorfor 
man bør være fagorganisert, og litt om forde-
lene ved tariffavtale og medlemskap i Felles-
forbundet. 

I tillegg har Fellesforbundet opprettet nye 
hjemmesider på de samme språkene. Der kan 
man blant annet finne utfyllende informasjon 

om Fellesforbundet, om vanlige problemer 

man støter borti som utenlandsk arbeider 
i Norge, samt informasjon om lønns- og ar-
beidsforhold.

De nye hjemmesidene har følgende adresse:
http://fellesforbundet.no/deutsch
http://fellesforbundet.no/latvija
http://fellesforbundet.no/lietuva
http://fellesforbundet.no/romana
http://fellesforbundet.no/polska
http://fellesforbundet.no/in-english
http://fellesforbundet.no/russia
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Som en følge av likebehandlingsprinsippet har 
flere arbeidsgivere i byggebransjen satt i gang en 
offensiv for å reforhandle de lokale avtalene. 

Dette til tross for at de lokale forhandlingene stort 
sett er avsluttet for lenge siden. Mange av disse 
arbeidsgiverne som nå er blitt så forhandlingsvil-
lige har vist en helt annen forhandlingsvegring 
når det gjelder å inngå avtaler om innleie etter 
Arbeidsmiljølovens §14-2.

Arbeidsgivernes krav går fra å forhandle nye 
satser via å innføre begynnersatser og ansienni-
tetsstiger til å lansere nye stillingsbestemmelser. 
Det vises i det hele tatt stor kreativitet i denne 

offensiven, for ikke å si tariffbrudd og brudd på 
Arbeidsmiljølovens diskrimineringsbestemmel-
ser. Men ingen av disse sakene var tema under 
sommerens lokale forhandlinger.

Det er ingen tvil om at dette er et framstøt for å 
omgås likebehandlingsprinsippet som ble innført 
fra 1. januar. Det er ingen ting som tyder på at dette 
er presserende nødvendig fordi bedriftene står for-
an store ansettelser av ufaglærte. Fellesforbundet 
avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening tar sterk 
avstand fra denne praksisen og syns det er urovek-
kende at arbeidsgiverne går tilbake på inngåtte 
avtaler og ikke respekterer tariffoppgjøret.

Vi forstår at de tillitsvalgte er under stort press. 
Vi oppfordrer derfor de lokale klubbene og grunn-
planet til å støtte sine tillitsvalgte ved å oppfor-
dre dem til ikke å gå med på avtaler som omgår 
likebehandlingsprinsippet. Det er viktig at vi nå 
viser felles holdninger ved å avvise disse utidige 
angrepene på avtaleverket og ikke minst forsøket 
på å skaffe seg stadig billigere arbeidskraft. Får 
disse avtalene gjennomslag risikerer vi en per-
manent underbetaling av bygningsarbeidere.

Fellesforbundet avd 603 
Oslo Bygningsarbeiderforening,
styremøte 19. februar 2013

respekter likebehandlingsprinsippet!

Årsmøte 2013

Årsmøte 2013 med jubilant-
markering for fellesforbundets 

avdeling 601 

Tømrer og Byggfagforening 
blir onsdag 10. april i 

Goehte instituttets lokaler på 
Grønland 16.

Delta 1. mai

Felles 1. mai-frokost for medlemmer av Jern & Metall Oslo, 
Oslo Bygningsarbeiderforening, Tømrer og Byggfagforeningen, 

Rørleggernes Fagforening og Oslo Grafiske Fagforening:

Arrangeres i Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets Plass. (Merk stedet)
Frokostoppstart er kl. 09.30 og varer utover formiddagen.

Det vil bli underholdning.

Arrangementet på Youngstorget begynner kl 11.40
Delta lokalt dersom du ikke er i Oslo på 1.maidagen.

annonser:

TEKST: Odd Magnar Solbakken

Tall fra Arbeidstilsynet viser at hver femte person 
som døde på jobb i 2012 var fra utlandet. Arbeids-
tilsynet har de seinere åra registrert at utenland-
ske arbeidstakere er mer utsatt for farer sammen-
liknet med andre sysselsatte.

Ni av de 42 som døde på jobb i 2012 var fra ut-
landet. Sju av de ni omkomne kom fra Polen, en 
fra Latvia og en var fra Romania. Studier fra an-
dre land med høy arbeidsinnvandring forteller at 
arbeidsinnvandrere er mer utsatt enn andre sys-
selsatte. 

Årsaken til det kan ha sammenheng med språk, 
ulik oppfatning av sikkerhetskultur og at flere 
utenlandske arbeidstakere jobber i næringer med 
større risiko for å bli skadd eller dø på jobb.
Det er fire hovednæringer som tradisjonelt skiller 
seg ut med flest arbeidsskadedødsfall. I bygg og 
anlegg døde ni personer i 2012, mot 11 i 2011. I in-
dustrien døde fire i 2012, mot ni i 2011. I transport 
og lagring var det fire arbeidsskadedødsfall, det 
samme som i 2011. I primærnæringen omkom ni 
personer mot fire i 2011.

Tallet for 2012 viser en liten nedgang i arbeids-
skadedødsfall sammenliknet med gjennomsnit-
tet for de siste 10 åra.
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Fortsatt fokus på faste 
ansettelser og flere lærlinger
TEKST: Boye Ullmann

Fellesforbundet ved Oslo Bygningsarbeiderfore-
ning, Tømrer og Byggfagforeningen og Rørleg-
gernes Fagforening gjennomførte høsten 2011 ei 
kartlegging av innleie på byggeplassene til en del 
entreprenører i Oslo-området.

Den gang viste undersøkelsen at de 6 største be-
manningsselskapene var blitt mer enn dobbelt så 
store som de 6 største entreprenører. Dette var et 
dramatisk faktum. Ett år seinere har vi gjennom-
ført ei «ettårsbefaring» av byggeplassene til de 
samme entreprenørene. Tallene er sammenfattet 
av Kjell Skjervø i Oslo Bygningsarbeiderforening.

Fortsatt er situasjonen uakseptabel med ansettel-
sesvegring og for lite inntak av lærlinger hos en-
treprenører samtidig som bemanningsforetakene 
vokser. Fortsatt er i gjennomsnitt fire av ti innleid, 
mot fem av ti i 2011. Innleie hos underentrepre-
nørene, herunder hos rørleggerbedriftene, var det 
en klar forbedring. Hos entreprenørene sjøl var 
det bare en ubetydelig nedgang. Samtidig ser vi 
fortsatt kraftig vekst blant bemanningsselskapene. 
Vi har sjekket tallene for viktige bemanningsfo-
retak som viser en økning på over 200 “ansatte” 
i forhold til 2011. Våre tall stemmer godt overens 
med tall fra NHO service som viser fortsatt kraf-
tig vekst i bemanningsbransjen i bygg og anlegg 
på ca hele 25%, mens mange bransjer har noe 
nedgang.

Undersøkelsen er basert på entreprenører med 
tariffavtale. Bedrifter uten tariffavtale er det ikke 
adgang med innleie av arbeidskraft. Vi har doku-
mentasjon på at bedrifter uten tariffavtale leier 
inn i stor stil. Dette er lovbrudd i stor stil og får i 
dag ingen følger. I tillegg er det konkurransevri-
dende.  Derfor MÅ Arbeidstilsynet få tilsynsrett 
og muligheter for bøter. 

Kort om undersøkelsen:
Tabell 1. Ansatte og innleide arbeidstakere 
etter yrkeskategori (hele tall og prosent)

For disse yrkeskategoriene var i gjennomsnitt fire 
av ti arbeidstakere innleid, mot en av to i 2011. 
Egenbemanningen var ikke uventa minst for 
grunnarbeid. Her var innleieprosenten også høy-
est med 69 prosent. For betongarbeid var innlei-
eprosenten 41 prosent. For tømrerarbeid var den 
39 prosent. 

Mens bildet i 2011 ikke var særlig annerledes for 
rørleggerbedriftene enn for de andre yrkeskate-
goriene som ble undersøkt, var innleieandelen i 
2012 halvert fra 51 prosent til 25 prosent innleie. 
Andel ansatte hos hovedentreprenøren har ikke 
forandra seg. Så å si hele nedgangen i bruk av 
innleie har foregått hos underentreprenørene, der 
det har skjedd en vridning over til økt bruk av 
egne ansatte. 

For de enkelte entreprenørene var fordelinga av 
ansatte og innleide som følger.

Tabell 2. Andel innleide arbeidstakere etter 
hovedentreprenør (hele tall og prosent)

PEAB og Skanska har markant mindre innleie og 

                 I alt                    Ansatt hos                         Ansatt hos                          Innleide
             hovedentreprenør            underentreprenør               arbeidstakere 

Grunnarbeid 127 7 5,5 32 25,2 88 69,3

Betongarbeid 504 164 32,5 135 26,8 205 40,7

Tømrerarbeid 494 196 39,7 107 21,7 191 38,7

Rørleggerarbeid 186   140 75,3 46 24,7

I alt 1311 367 28,0 414 31,6 530 40,4

              
         Selskap             Antall utleide 

 2009 2011 2013

Workshop AS  385 650 664

Nordisk Håndværk AS 82 300 106

CBA Fagformidling AS 105 225 427

Adecco Bygg Oslo 142 200 159

Jobz AS 30 140 274

Interpersonell 37 122 169

Jobzone Bygg og Anlegg as 13 113 124

Marbre Eiendom AS 59 104 145

Sum 890 1854 2068

                 I alt                    Ansatt hos                         Ansatt hos                          Innleide
             hovedentreprenør            underentreprenør               arbeidstakere 

Hent 43 0 0,0 7 16,3 36 83,7

AF 430 62 14,4 100 23,3 268 62,3

NCC 44 25 56,8 0 0,0 19 43,2

OKK 31 11 35,5 11 35,5 9 29,0

Skanska 136 68 50,0 30 22,1 38 27,9

Selvaag 73 18 24,7 35 47,9 20 27,4

PEAB 217 121 55,8 40 18,4 56 25,8

Backe 151 62 41,1 51 33,8 38 25,2

I alt 1125 367 32,6 274 24,4 484 43,0

flere egne ansatte på byggeplassene sine enn i 
2011. AF, som var størst av entreprenørene, har 
bare ubetydelig mindre innleie, men også færre 
egne ansatte. Godt over halvparten (55 prosent) 
av all innleie foregikk på byggeplassene til AF. 
Hos underentreprenørene var 279 ansatt og 66 
innleid. Tilsvarende tall for 2011 var 274 ansatte 
og 208 innleide. 

Om en sammenligner antall ansatte hos hoveden-
treprenøren med antall innleid til hovedentrepre-
nøren, blir forholdet at 367 var ansatt og 418 var 
innleid. Hos entreprenørene var flertallet, eller 53,2 
prosent, av dem som arbeidet direkte under ho-
vedentreprenørens ledelse, innleide arbeidstake-
re, mot 55 prosent for ett år sida. Entreprenørenes 
bruk av innleie har altså gått bare ubetydelig ned.

AF er passert på innleietoppen av Hent, som ikke 
har egne ansatte i det hele tatt på det ene prosjek-
tet de har i Oslo. AF har likevel både mer innleie 
og færre egne ansatte enn for ett år sida. Åtte av 
ti som arbeidet under entreprenørens ledelse var 
innleid. Av 254 innleide var riktig nok 23 innleid 

fra Selvaag. AF sto aleine for over 60 prosent av 
all innleie til entreprenørene. Innleieandelen har 
økt både i Backe og Skanska, mens den har gått 
ned i PEAB og NCC. PEAB har nå en egenbeman-
ning på over 70 prosent, mens AF har en egen-
bemanning på under 20 prosent. Høyest egenbe-
manning har Selvaag, som ikke hadde innleie på 
sine egne fagområder i det hele tatt.

Bemanningsforetakenes størrelse varier stort 
i løpet av året. I januar og februar ligger antall 
“ansatte” relativt lavere enn utover året. Likevel 
kan pr.dags dato konstatere at antallet “ansatte” 
som blir leid ut til entreprenører øker på bekost-
ning av faste ansatte hos entreprenører. Vi vet at 
rørbransjen er flinkere til å ta inn lærlinger enn i 
de andre fagene. Vi ser fortsatt med stor uro at 
bemanningsforetakene vokser. 

De fakturer timer, mens de ikke sørger for fagut-
danning, fagopplæring eller inntak av lærlinger. 
Bemanningsbransjen domineres av utenlandsk-
arbeidskraft. Bemanningsbransjen har økt med 
over 200 “ansatte” i forhold til høsten 2011.

Tabell 1:

Tabell 2:
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Halvparten av dødsulykkene i arbeidsli-
vet de siste åra har skjedd i virksomhe-
ter med under 10 ansatte. Det er også 
de små bedriftene som oftest bryter ar-
beidsmiljøloven. Å ha god oversikt over 
hva som kan utgjøre en risiko er viktig 
for å forebygge sykdom og skader, sier di-
rektør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeids-
tilsynet.

Arbeidstilsynets inspektører finner ofte 
at mange bedrifter ikke jobber systema-
tisk med eget arbeidsmiljø. For å iverk-
sette gode tiltak og redusere risikoen, er 
det helt nødvendig å ha god kjennskap 
til hvilke farer som faktisk finnes 

(kilde: arbeidstilsynet, 07.02.13).

Arbeidsgiverne i Europa har liten sans 
for at det etableres noen form for euro-
peisk regelverk for grenseoverskridende 
tariffavtaler. I en rekke flernasjonale sel-
skaper har man inngått avtaler som re-
gulerer ting som kan ligne på innholdet 
en finner i nasjonale tariffavtaler. Dette 
kan dreie seg om opplæring, arbeidsmil-
jø, rekruttering, likestilling og avtaler om 
å respektere faglige rettigheter og inter-
nasjonale konvensjoner.

Europakommisjonen har derfor i lengre 
tid arbeidet med å utvikle et regelverk 
som gjør den typen avtale bindende i de 
ulike land den skal gjelde i, innenfor EU/
EØS-området.

tFagbevegelsen har i prinsippet støttet 
et slikt regelverk, mens arbeidsgiverne 
sier nå et tvert nei.

TEKST: Odd Magnar Solbakken

Nær 40 prosent av alle byggefirmaer i 
Norge har ingen omsetning. Det viser 
tall fra skatteetaten. Svært mange av 
disse jobber svart og sysselsetter et stort 
antall arbeidsinnvandrere 

(nrk.no/rogaland, 06.02.2013).

Farligere på jobb i 
små bedrifter

Liten sans for 
tariffavtaler

ingen omsetning

TEKST: Boye Ullmann

Innføring av likebehandlingsprinsippet er viktig. 
Men praksis til nå viser at vi har lang vei å gå 
før både innleieselskaper og bemanningsforetak 
følger loven. Fantasien på hvordan unngå likebe-
handlingsprinsippet ser ut til å være grenseløs. 
Bedrifter uten tariffavtale har ikke adgang med 
innleie av arbeidskraft. Vi har dokumentasjon 
på at bedrifter uten tariffavtale fortsatt leier inn 
i stor stil. Dette er lovbrudd og får i dag ingen føl-
ger. I tillegg er det konkurransevridende. Derfor 
MÅ Arbeidstilsynet få tilsynsrett og muligheter 
for bøter. 

Entreprenør Vedal har ingen egenbemanning. 
De baserer seg på underentreprise og innleie. I et 
slikt regime blir det lovbrudd og vanskelig med 
likebehandlingsprinsipp. Nå viser det seg at en-
treprenør Hent (som har egenbemanning i Trøn-
delag) vil fjerne sine bygningsarbeidere i Oslo 
og Akershus. Hent er en stor kunde av Under-
visningsbygg og Oslo kommune. Dette betyr et 
uakseptabelt regime med innleie og underentre-
prise. Vi kjenner til at entreprenører trapper ned 
egenbemanning. På rørsiden opplever vi at flere 
store bedrifter ønsker å få opp egenbemanning 
og minske innleie. Men fortsatt er det mye inn-
leie i rørbransjen også. Derfor er det viktig med 
utdanning av rørleggere i Norge i årene framover.
Vi er imidlertid glad for at to tiltak mot sosial 
dumping sannsynlig blir innført:

• Det ser ut til at arbeidstilsynet skal få i oppgave 
å føre tilsyn med at vilkårene for innleie etter av-
tale med tillitsvalgte etterleves med sanksjons-
muligheter. 
• Det åpner nå for kollektiv søksmålsrett ved 
ulovlig innleie av arbeidskraft. 

Likevel er det viktig at tiltak i Handlingsplan 3 
kommer på plass før valget:

• Det bør derfor innføres som vilkår for at innleie 
at arbeidstakerne som leies inn, er fast ansatt i 
utleiebedriften etter §14.9 og §14.12 i 
Arbeidsmiljøloven.

• Praksis viser at det tar lang tid å allmenngjøre 
tariffavtaler. Dokumentasjonskravet forhindrer 
en effektiv allmenngjøringsordning. I regjeringas 
forslag til prop i 1993, var det ikke dokumenta-
sjonskrav. Vi foreslår at dokumentasjonskravet 
fjernes i tråd med lovforslaget i 1993.

Det er ulogisk at ikke ulovlig midlertidige ansatte 
også skal bli omfattet av kollektiv søksmålsrett. 
Det dominerende er at “ansatte” i bemanningsfo-
retak har ulovlige kontrakter med en praksis som 
bryter Arbeidsmiljøloven. Ordinære bedrifter 
som har faste ansatte må enten permittere eller 
gå til oppsigelser ved manglende oppdrag mens 
“ansatte” i bemanningsforetak ikke for betalt mel-
lom oppdrag. Denne skjevhet må rettes på ved å 
innføre kollektiv søksmålsrett etter §14.11 i Ar-
beidsmiljøloven. 

Det norske bemanningsforetaket Interpersonell 
leier ut polske rørleggere. De har ulovlige midler-
tidige ansettelser og ulovlige kontrakter. De har 
6-ukers korttidskontrakter og er to uker i Polen og 
blir “reansatt” når de er tilbake i Norge. Når opp-
drag mangler, får de polske rørleggere beskjed 
om å være hjemme en, to, tre, fire uker ekstra. Her 
unngår Interpersonell permitteringer og dermed 
utgifter ordinære bedrifter på ta etter loven med 
permitteringsvarsel og lønnsplikt i 10 dager. De 
polske rørleggerne tør ikke kjøre sak sjøl fordi 
de frykter at de ikke får oppdrag i framtida. Her 
må fagforeningene kunne kjøre på kollektiv søks-
målsrett i forhold til ulovlig midlertidig ansettelse. 
Rørleggerne er her ikke ulovlig innleid.

HaNDLiNGSPLaN 3 moT 
SoSiaL DUmPiNG – HVa NÅ?

TEKST: Boye Ullmann

Slik lyder forsideoverskrift i siste nummer av Rør-
fag (Nr.02 2013). Rørleggerfirma Andenæs VVS 
har da konkludert etter at de har hatt erfaring 
med innleie. Både Adm  direktør  Trygve Haider 
og driftssjef Raymond Markussen sier til Rørfag 
at dette er en ny strategi som de har stor tro på. 

De sier at de siste par årene har de hatt opp til 
40% innleid arbeidskraft som de ikke har tjent 
penger på. Tvert om hevder de at innleie har 
kosta skjorta. De påpeker samtidig i artikkelen at 
samhold og intern trivsel er viktig for å få resulta-
ter. Rørfag har da en reportasje fra Schous Plass 
i Oslo der 20 Andenæs-rørleggere jobber på et re-
habiliteringsprosjekt.

Dette er lyder som god musikk for Rørleggernes 
Fagforening. Vår erfaring er nettopp at rørlegger-

bedrifter som har mye innleie også sliter med de 
økonomiske resultater. Rørleggerfirmaer som har 
akkordtariff og som satser på egne ansatte, gjør 
det også bra økonomisk. Rørleggernes Fagfore-
ning med leder Vebjørn Olaussen, oppmåler Kjell 
Lier og organisasjonsarbeider Boye Ullmann, del-
tok på NRL avdeling Oslo sin konferanse på Thor-
bjørnrud i januar. 

Vi satte stor pris på invitasjonen. Vår erfaring er 
at arbeidsgiverne nå diskuterer å redusere innleie 
fra bemanningsforetak. Arbeidsgiverne veit nå at 
bedrifter uten tariffavtale ikke har anledning til å 
leie inn fra bemanningsforetak. 

Rørleggernes fagforening er nå i dialog med be-
drifter som er medlem hos arbeidsgiverne i NRL 
for å få på plass tariffavtale. Vi har også håp om 
at rørleggerbedrifter ser verdien av å anvende ak-
kordtariffen.

innleid arbeidskraft var pengesluk 
- SaTSEr PÅ EGNE aNSaTTE
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Bemanningsbedriften Atlanco Rimec er en av verstingene blant europeiske leiefirmaer. Om det 
er det aller verste er vel ikke sikkert, men byrået er et av de aller største og opererer i minst 24 
EU-land. I EBTF (Europeisk Bygg- og Trearbeiderføderasjon) sin store kampanje mot sosial 
dumping er Atlanco Rimec pekt ut som et av de firmaene det skal fokuseres spesielt på.

Er atlanco rimec på vei til Norge?

TEKST: Petter Vellesen

Bemanningsbedriften Atlanco Rimec er en av 
verstingene blant europeiske leiefirmaer. Om det 
er det aller verste er vel ikke sikkert, men byrået 
er et av de aller største og opererer i minst 24 EU-
land. I EBTF (Europeisk Bygg- og Trearbeiderfø-
derasjon) sin store kampanje mot sosial dumping 
er Atlanco Rimec pekt ut som et av de firmaene 
det skal fokuseres spesielt på.

Det er ikke godt å si hvilken nasjonalitet Atlanco 
egentlig har, men opprinnelig er det irsk og er eid 
av forretningsmannen Michael O’Shea. Dette er 
en mann med mange jern i ilden. Han har leder-
verv i minst 26 forskjellige selskaper og for tida 
investerer han tungt i Tyrkia og Østeuropa. At-
lanco stiftet han på midten av 90-tallet. Siden ble 
det Rimec, Atlanco Rimec Group, Atlanco Con-
struction og så videre. Dessuten selskaper og 
datterselskaper i Storbritannia, Sveits, Østerrike, 
Tsjekkia, Kypros... Bare i Norge er det registrert 
seks selskap på Atlanco og to på Rimec. 5 er god-
kjent som bemanningsselskap. Dette er litt av for-
retningsideen.

Atlanco Rimec rekrutterer hundrevis, sannsyn-
ligvis tusenvis, av bygningsarbeidere i Polen og 
andre østeuropeiske land for at de skal jobbe på 
byggeplasser i Vest- og Sentraleuropa. De har et 
sted mellom 10 000 og 45 000 ansatte registrert 
med personopplysninger og informasjon om tid-
ligere og nåværende arbeidssted så vel som in-
formasjon om personlig karakter og oppførsel, så 
som holdninger, kompetanse, punktlighet og om 
hvorvidt tidligere arbeidsforhold er avsluttet for 

tidlig f. eks. Ved avkryssing i en boks er arbeide-
ren enten svartelistet eller anbefalt.

Når det gjelder opplysninger til de respektive 
lands skattemyndigheter er selskapet atskillig 
mer tilbakeholdent. På forespørsel fra det svenske 
Skatteverket om navn, adresse og inntekt svarer 
de at de hverken har prosjekter eller personell i 
Sverige, mens de beviselig er i gang på flere pro-
sjekter. Tilsvarende brev til det kypriotiske sel-
skapet, som har søkt om foretaksskattekort, kom-
mer i retur. Adressat ukjent. Det sies at selskapet 
skylder 1,2 millioner € i skatt bare i Sverige.

Selv om Atlanco selvsagt opererer med lave løn-
ninger og har en praksis med å trekke i lønn for 
alle slags utgifter, uansett lovligheten av dette, 
er nok det store konkurransefortrinnet at selska-
pet har et svært «kreativt» forhold til alle slags 
saker som har med skatt, arbeidsgiveravgifter og 
trygdeinnbetalinger å gjøre. Dette gjøres for ek-
sempel ved at de ansatte må skrive under på at 
firmaet når som helst kan overføre  ham til hvil-
ket som helst annet selskap i konsernet. På den 
måten kan en polsk arbeider bli utstasjonert til 
Sverige fra det kypriotiske selskapet selv om han 
aldri har satt sin fot på Kypros. De er også påpas-
selige med at de ansatte aldri jobber mer enn 183 
dager i hvert land og unngår dermed skatteplikt 
til vertslandet.

Svenske Byggnads skrev tariffavtale med sveit-
siske, britiske og irske Atlanco. Når jobben de 
hadde kontrakt på var vel i gang viste det seg at 
kontrakten var med kypriotiske Rimec. Det sies 
at selskapet har hatt oppdrag i Norge hvor kon-
trakten, korrespondansen og fakturaene tilsyne-
latende var til et og samme firma, men hvor det 

ved nærmere ettersyn viste seg å dreie seg om tre 
forskjellige organisasjonsnummer, uten at opp-
dragsgiver var gjort oppmerksom på dette.

Atlanco Rimec har vært involvert i en rekke skan-
daler i forskjellige europeiske land. Ved kjerne-
kraftverket i Flamanville i Frankrike ble kontrak-
ten med Atlanco brutt etter at det ble oppdaget 
at arbeiderne ikke hadde rett til trygdeytelser 
hverken i Polen eller Frankrike. Det ble også av-
dekket underrapportering av skader. 70 arbeidere 
ble sendt hjem og firmaet ble dømt. De har anket 
dommen. Ved atomkraftverket i Olkiluoto i Fin-
land la polske arbeidere ned arbeidet etter at de 
hadde oppdaget at de ble trukket 30% i skatt, an-
givelig til Kypros, til tross for at de var polske bor-
gere som jobbet i Finland for det de trodde var et 
irsk selskap. Hundrevis av polakker fikk sparken. 

I Eemshaven i Nederland kom det for en dag at At-
lanco betalte 20% under minstelønn og, som van-
lig, etter sigende betalte trygdepremier til Kypros. 
I tillegg har det vært tilsvarende saker i flere an-
dre land, blant annet i Sverige, hvor NCC har vært 
den ledende oppdragsgiveren. Atlanco Rimec har 
også gjort sine fremstøt mot Norge. De har vært 
inne på prosjekter hvor Veidekke, Alpine Bau, GM 
Backe og NCC har vært hovedentreprenører, men 
etter hva vi vet er de ute nå. De søker for tida etter 
ny salgsdirektør, så ting tyder på at de tenker på å 
etablere seg her. Vi tar gjerne i mot tips.

Opplysningene i artikkelen er hentet fra boka De 
nye trälarna av Norberg & Lundh, Anna Lena 
Norbergs powerpoint-presentasjon og EBTF.

ESa avslutter sak om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
Arbeidsdepartementet har rett før jul mottatt brev fra ESA 
om at de avslutter saken om forskriften om lønns- og ar-
beidsvilkår i offentlige kontrakter. ESA viser til at de end-
ringene som er gjort i forskriften, sett i sammenheng med 
at viktige områder i norsk arbeidsliv for tiden er dekket av 
allmenngjorte tariffavtaler, gjør at de kan avslutte saken 
mot Norge. Regjeringa gjorde noen tilpasninger i forskrif-
ten om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, men 
regjeringa nektet å etterkomme ESAs krav om store end-
ringer. 

Endringen betyr at forskriften gjelder færre bransjer enn 
før, og at norske myndigheter skal sørge for bedre over-
sikt over norske lønns- og arbeidsvilkår for virksomheter 
i hele EØS-området som ønsker å legge inn anbud på of-
fentlige kontrakter.

Forskriften innebærer at alle offentlige oppdragsgivere i 
Norge skal stille krav om at ansatte hos leverandører og 
underleverandører skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. 
Reglene er svært viktige i arbeidet for å sikre gode og se-
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I 2012 ble det registrert 25 614 nye aksje-
selskap i Foretaksregisteret, mot 16 249 
nye AS i 2011. 66 prosent av de nye ak-
sjeselskapene valgte ikke å ha revisjon. 
Tallet på nyregistrerte NUF (norskregis-
trerte utenlandske foretak) er halvert si-
den 2011. Ved utgangen av 2012 var det 
registrert 73 954 aksjeselskap som har 
valgt ikke å revidere årsregnskapene 
sine, mens status ved utgangen av 2011 
var i underkant av 48 000.

I 2012 ble det registrert under halvparten 
så mange NUF (norskregistrerte uten-
landske foretak) som i 2011. Også det to-
tale antallet NUF fortsetter å synke. 

Bestanden av NUF var ved utgangen av 
året 14 570, mens det tilsvarende tallet 
for 2011 var 17 184.

TEKST: Odd Magnar Solbakken

Fravalg av revisjon av 
årsregnskapet

• Små aksjeselskap kan velge bort revi-
sjon når driftsinntektene er 
under 5 millioner kroner.

• Balansesummen er under 20 millioner 
kroner.

• Gjennomsnittlig antall ansatte utfører 
ti årsverk eller mindre.
• Hvis selskapet er mor i konsern kan 
ikke fravalg om revisjon besluttes

I en omfattende storkontroll har Skatt 
øst avdekket uoppgitte inntekter på 9,3  
milliarder kroner blant de nærings-
drivende i landsdelen. Skatt Øst har  
anmeldt 125 næringsdrivende etter  
kontrollen, i tillegg til allerede å ha an-
meldt 210 næringsdrivende på grunn av 
manglende oppgaver. 

Skatt øst hadde i fjor 20 saker med inn-
tektstillegg på over 100 millioner kroner 
hver. Mange av de større sakene gjelder 
ulike typer selskapsomdannelser, utnyt-
telse av skatteposisjoner og overdragelse 
og prising av varer og tjenester i samme 
konsern på tvers av landegrenser 

(kilde: ntb, 31.01.13)

mange velger bort 
revisjon

Storstilt skattesvindel 
på Østlandet

Tariffkurs
Tømrer og Byggfagforeningen inviterer 
medlemmer til tariffkurs på Grønland 12 og 
Tømrer og Byggfags kurs og konferansesenter 
på Bæk på Nesset.

Kurset er for tømrere og taktekkere.

Kurset går over 2 tirsdagskvelder(på Grønland), 
9. og 16 apr. fra kl 17.00 til ca kl 20.00. Fredag den 
19. april fra 16.30 til 21.00 og lørdag 20. april. 
fra 09.00 til 16.00 (på Bæk) (obs! taktekkere kurses 
kun tirsdag kvelder på Grønland 9-16 og 23 april.

Det blir servert mat fra 16.15

De som ønsker overnatting fra fredag til lørdag 
må gi beskjed innen 9. april.

Påmelding innen fredag 5 april. 2013 til
Ivar Dahl Hansen, telefon: 922 08 204

Temaer: I tillegg til akkord forhandlinger, fremdrift 
rollespill mm. er det kommet nye momenter
i fellesoverenskomsten (FOB) og ny tømrertariff

ESa avslutter sak om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
riøse arbeidsvilkår for alle som arbeider i, eller for, stat og 
kommune. Forskriften gjennomfører ILO-konvensjonen 
nr 94 om arbeidsklausuler i norsk rett.

ESA har ment at forskriften var i strid med utsendingsdi-
rektivet og EØS-avtalen artikkel 36 om fri bevegelse av 
tjenester.

TEKST: Odd Magnar Solbakken
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TEKST: Edvard Sørensen

Jeg ønsket både å høre hvordan gutta der ute ved 
hovedverneombud (HVO)  eller hovedtillitsvalgt 
(HTV) og bedriften ved personalavdelingen(PA) 
opplever avtalen, kanskje oppleves den forskjel-
lig? Om de føler at IA-avtalen fungerer, om den 
fungerer i det store og hele. 
 

Hvordan er ditt inntrykk av IA-avtalen?

Veidekke
HVO: Første tida av IA avtalen ble det gjort noen 
feilgrep fra bedriftenes sin side. Folk som var 
borte fra jobben fikk besøk på døra hjemme fra 
avdelinger. Noen fikk til og med besøk fredags-
kvelden for og ”følges” opp. Fraværsoppfølginga 
har mange bedrifter avtale med de tillitsvalgte 
om. De skal være representert der. Oppfølginga 
ute på prosjektene har blitt bedre, prosjektene 
har sluppet fantasien løs og greier å finne alter-
nativt arbeide for sykmeldte hvis det er behov for 
det. «Merkantile» oppgaver for håndverkere kan 
være en overgang, spesielt for eldre arbeidsta-
kere. Jamt over virker det som det går framover.

PA: IA-avtalen er positiv med tanke på at vi har 
en egen IA-kontakt i NAV og at vi har mulighet 
til å søke tilretteleggingstilskudd. Bortsett fra det 
er det jo samme regler for oss som gjelder for alle 
bedrifter.

Selvaagbygg
HVO: Avtalen er bra den, under forutsetning att 
den blir brukt aktivt.

Peab 
HVO: De som jeg vet om som har brukt IA-avta-
len, er fornøyd med måten den fungerer på. Noen 
har faktisk kommet med innspill på alternative 
arbeidsoppgaver de kunne utføre, utenom den lis-
ten som er i firma over arbeid som kan utføres på 
IA-tiltak. Men det er de som syns at de forslagene 
til arbeidsoppgaver ikke alltid er yrkesrelatert, og 
dermed ikke bruker IA-avtalen aktivt. Ellers er 
jeg enig med den tilbakemeldingen som perso-
nalleder kom med angående bedriftens håndte-
ring av IA-avtalen.

PA: Stort sett positiv. Vi blir bedre og bedre på 
å legge til rette for at sykmeldte kommer tilbake 
tidligere i jobb. IA avtalen bidrar til at nærmeste 
leder og den sykmeldte holder kontakt under sy-
keperiode

NCC 
HVO og PA: Mener den helt klart har fungert etter 
intensjonen, vi har helt klart fått redusert sykefra-
været, Fått en seniorpolitikk som ivaretar de eld-
ste hos oss, har også rekruttert personer som har 

stått utenfor arbeidslivet og med redusert funk-
sjonsevne (Avtalens 3 IA-mål). 

Skanska 
HVO: Jeg har et forholdsvis godt inntrykk av 
IA-avtalen, jeg liker intensjonen og at det gjøres 
tiltak for blant annet å redusere sykefraværet og 
øke sysselsettinga av arbeidstakere med redusert 
arbeidsevne. Det sikrer en bedre minstestandard 
for oppfølginga av sykemeldte og det er bra.

PA: Det har vært avgjørende i dette arbeidet at vi 
har hatt tett og konstruktiv dialog med en egen 
IA-kontakt. IA-kontakten har lang og bred erfa-
ring i arbeid med oppfølging av sykefravær, og 
har god oversikt over hvilke muligheter som fin-
nes for ulike løsninger.

Vi har fått god informasjon fra en løsningsorien-
tert IA-kontakt, som til enhver tid er oppdatert 
på nytt som kommer i NAV-systemet, og som er 
opptatt av å søke løsninger som er til det beste for 
den syke OG bedriften. 

I IA-avtalen er det noen delmål. Blant annet å 
redusere sykefraværet til maks 5,6 % nasjonalt; 
øke sysselsetting av arbeidstakere med redusert 
funksjonsevne; øke yrkesaktiviteten etter fylte 50 
år med 6 måneder.

Føler du at tiltakene i IA-avtalen treffer godt i for-
hold til de målene de har satt?

Kan dere se bedring på disse punktene i deres 
bedrift? 

Veidekke 
HVO: Sykefraværet er fortsatt noe høyt på bygg, 
det er noe omskolering til lederstillinger for de yn-
gre som får problemer. Yrkesaktiviteten økes et-
ter 50 år med 6 måneder? Der har vi fortsatt langt 
igjen, men med fokus på rullering og varierende 
arbeid kan vi komme mye lenger. Foreløpig ikke 
mange som står utover 62 år i egen bedrift. Av 
180 kan de telles på en hånd når det gjelder hånd-
verkere.

PA: Kan ikke påstå at det er pga. IA-avtalen men 
sykefraværet er pt for nedadgående. Fraværet har 
jo alltid gått i sykluser.

Selvaagbygg
HVO: Sykefraværet hos oss ligger vel innafor må-
let i avtalen. Mitt inntrykk er vel at flere velger å 
stå i jobb etter fylte 62. Dette veit jeg ikke så mye 
om, unntatt de vi har som ansatte som trenger til-
rettelegging.

Peab 
PA: Det treffer ganske bra og sykefraværet bland 
produksjonsarbeiderne har gått ned. Bedriften 
har ekstra ordninger med ferie til de over 60 år 
som nok gjør at noen jobber lengre en de hadde 
gjort tidligere. Vanskelig å legge til rette i pro-

duksjonen for de med redusert funksjonsevne. På 
dette punkt er det status Q.

NCC
HVO og PA: Har svart noe på dette under spørs-
mål 1 og mener at dette har vært med på og sette 
klart fokus på også tabubelagt område som sy-
kefravær tidligere var og har klart og ha fokus på 
tilrettelegging for de som skulle trenge dette. Alle 
er nødt til og bidra til at vi nasjonalt skal nå må-
lene! Byggebransjen har klart målet med og re-
dusere bla sykefraværet med mer enn 20% siden 
avtale ble inngått i oktober 2001.

Skanska
HVO: Jeg er usikker på hvor godt den treffer, men 
den treffer jo selv om den kanskje kunne truffet 
bedre. Jeg kan ikke se at IA-avtalen nødvendig-
vis er eller ville vært grunnen til en reduksjon i 
sykefraværet hos oss. Men med tid vil det kanskje 
bli mere synlig.

PA: Vår erfaring har vært at gjennom tett dialog 
med den syke fra fraværet registreres, og et nært 
samarbeid med en IA-kontakt, har vi over tid kun-
net redusere sykefraværet betraktelig!

Hva fungerer og hva fungerer eventuelt ikke? 

Veidekke 
HVO: Dette med alternativ sykmelding har blitt 
bedre, oppfølging av hver enkelt ute på prosjek-
tene likeså. Noen leger ”nekter” fortsatt å følge 
reglene rundt dette med aktiv sykmelding, dette 
bør jo NAV gjøre noe med i forhold til Legeforenin-
gen og andre.

PA: Som bedrift er vi jo pålagt å følge regelverket, 
ellers blir sanksjoner. Når vi har behov for å møte 
NAV er det aldri noe hastverk. Kan nevne at jeg 
en gang måtte vente 2 måneder på et dialogmø-
tereferat, etter mange purringer. Er ikke imponert 
over NAV.

Peab
PA: Vi har fått bedre rutiner på oppfølging av sy-
kefravær og samarbeidet med bedriftshelsetje-
nesten har blitt bedre. Vi har bra rutiner på å lage 
oppfølgingsplaner. Vanskelig og tungvint å ko-
ordinere dialogmøte 1 med den sykmeldte, syk-
melder og bedriftshelsetjeneste. Det blir gjerne 
mange telefoner innen møtet er i boks. 

Det ville vært bedre om sykmelder sende/leverer 
en rapport til den sykmeldte til møtet om situasjo-
nen til den sykmeldte. NAV har problem å følge 
opp innkalling til dialogmøte 2 og samarbeidet 
med NAV kunne vært mye bedre. 

NCC
HVO og PA: Det er blitt en større forståelse for at 
det er OK og ha kontakt mellom arbeidstakere-ar-
beidsgiver under sykefravær. Bedret samarbeidet 
mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte/verneom-

ia-aVTaLEN, noen 
erfaringer fra oslo området
Som oppfølging til intervjuet av Dagfinn Winsvold i Bygningsarbeideren nr. 4 i 
2012, som blant annet handlet litt om IA-avtalen ønsket jeg å foreta en spørrerunde 
blant de største bygningsentreprenørene i Oslo-området.
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bud. Tenker mer alternativt arbeid og tilretteleg-
gingsmuligheter. 

Har fortsatt noen utfordringer med og få ledere 
ute i prosjektene til og ta ansvar for oppfølgings-
oppgavene. Viktig og ha fokus på arbeidet med 
IA, alt tyder på at da får en resultater! Tror også 
at det er viktig at bedriften har dedikerte perso-
ner som kan hjelpe lederne samt at dette viktige 
arbeidet er forankret i ledelsen i bedriften. Hele 

tiden har det høyt på agendaen i møter i bedrif-
ten både i ledelsen og ute i prosjektene.  Sørge for 
at våre ledere også har kunnskap og ferdigheter 
til og utføre dette viktige arbeidet for eksempel 
gjennom kursing!

Skanska 
HVO: Mitt inntrykk er at oppfølgingen fra bedrif-
ten fungerer tilfredsstillende, selv om det nok er 
best når oppfølginga blir gjort sentralt og ikke 
overlatt til byggeplassledelsen. Når det gjelder 
NAV er jo det litt som å spille bingo, du vet aldri 
helt hva du får og det kan være stor forskjell på 
oppfølginga fra deres side.

PA: Mine erfaringer er i hovedsak er hentet fra DK 
Drammen, er det fordi vi ikke har hatt samme dia-
log med IA-kontakt i de andre distriktene i regio-
nen, og vi har derfor ikke følt at det samme gode 
arbeidet har vært like greit å få til der.

Hvis du kunne endret noe med avtalen, hva ville 
det vært og hvorfor?

Selvaagbygg
HVO: Avtalen bør bli gjeldene for alle og ikke 
være frivillig, for det handler jo om å ta vare på 
folk og bry seg om.

Peab
PA: Avtalen er stort sett grei, men det adm. arbei-
det (mye papirer/skjemaer som skal utfylles) kun-
ne vært gjort smidige re. Bedriften bruker mye tid 
på dette. Aktiv sykmelding var en bra ordning og 
burde innføres igjen.

NCC
HVO og PA: Mener avtalen er ok slik den er men 
kunne tenke meg at bla. Virkemidlet aktiv syke-
melding hadde blitt mulig å bruke igjen, spesielt 
for de som har vært syke lenge og som trenger en 
mer forsiktig opptrapping til arbeid! (Det blir nok 
ikke mulig fordi dette koster samfunnet penger) 
Gradert sykemelding gir noen utfordringer på 
prosjektene mht arbeidsoppgaver og det i tillegg 
skal betales ordinær/gradert lønn.

Skanska
HVO: Har ikke nok kunnskap om avtalen til at jeg 
føler at jeg kan komme med gode forslag til end-
ringer.

PA: Vet ikke om vi vil endre noe men, det er som 
vi ser det, avhengig av et godt samarbeid med en 
positiv og løsningsorientert IA-kontakt

Vi har konkurransedyktige priser
TEKST: Odd Magnar Solbakken

Et firma fra Larvik er et enkeltpersonsfirma i byg-
gebransjen, med bakgrunn fra Litauen. På firma-
ets hjemmeside sies det at det har kommet godt 
inn på det norske markedet. 

Firmaet holder på med mer enn de fleste større 
norske entreprenørene. Snekring, maling, flisleg-
ging (også granitt, skifer og forblendingsstein), 
brosteinlegging, murarbeid, produksjon og mon-
tering av granitt og produksjon og montering av 
smijern (porter, gjerder, rekkverk, tak, peisutstyr 
og møbler). 

I tillegg har firmaet meget konkurransedyktige 
priser.

Konkurransedyktige priser går det vel an å holde. 
På internett rekrutterer firmaet i Litauen med føl-
gende tilbud:

«I en eller to måneder må du jobbe ulovlig inntil 
dokumenter blir ordnet, dvs inntil du får norsk  
D-nummer og andre nødvendige dokumenter. 
Lønn i begynnelsen blir 80,- NOK i timen, til du 
blir kjent med arbeidet og alle omstendigheter. 

Alle mine ansatte arbeider gjennom sitt enkelt-
mannsforetak som jeg registrerer for dem, det be-
tyr at jeg vil ordne opp i alle dokumenter for å re-
gistrere enkeltmannsforetak for deg. Jeg skaffer 
arbeid til alle mine arbeidstakere. Vi er foreløpig 
et team på fire personer som samarbeider. 

Tre personer jobber og jeg finner nye oppdrag og 
leverer byggematerialer til byggeplassene. Min 
bedrift har eksistert i to år og jeg får flere og flere 
oppdrag og vi trenger nye og erfarne arbeidere. 

Lønn er avhengig av hva man ønsker å tjene, dvs 
hvis man arbeider mer så tjener man mer også, 
de som vil tjener godt. Alle bor i samme hus og 
arbeider 2-3 måneder i Norge og er to uker i Li-
tauen. Jeg skaffer arbeidsklær, man må bare ha 
sine egne sko. 

Man må arbeide fort her og lage god kvalitet! 
Hvis du tilfredsstiller mine krav vil du få mer i 
lønn, sikkert.

Hvilke arbeidsoppgaver har du mest erfaring 
med?

Kan du sende bilder av dine utførte oppgaver»?

og nå trenger han nye og erfarne 
medarbeidere
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TEKST oG FoTo: Petter Vellesen

-Vi må huske at Norge er bygd av ufaglærte, sier 
Asle Hermansen, daglig leder i Skole på Bygge-
plass og lærer på fagprøvekursene som vi har av-
holdt de siste par åra. 

-Det meste av infrastrukturen her i landet, veier, 
kaier, kraftanlegg, flyplasser - alt som er bygd 
etter krigen er bygd av betongarbeidere, jern-
bindere, tunneldrivere og andre som ikke hadde 
fagbrev. Det var de som gjorde Norge rikt. Det 
samme gjelder for så vidt også for det som kalles 
«den sosiale boligbygginga». Tradisjonelle hånd-
verkeryrker som tømrere og murere spilte faktisk 
en underordna rolle i den prosessen.

-På samme måte er det ikke i alle bransjer at det 
tradisjonelle lærlingeløpet er hovedveien til fag-
brev. I noen yrker er det helt omvendt. Jeg satt 
i prøvenemnda for fjell- og tunnelfaget i ni år. På 
den tida bedømte vi over 120 fagprøver og det var 
bare fem av kandidatene som hadde vært lærlin-
ger. De andre var praksiskandidater. På samme 
måte vil jeg tro det er for reinholdsfaget. I rørleg-
gerfaget og tømrerfaget er det vanligere å gå van-
lig vg 1 og 2 og læretid, mens betongfaget er litt 
delt, hvor det er vanligere med lærlingeløp for de 
som jobber på bygg enn det er i anleggsbransjen. 

Betongfagene kom jo forresten ikke inn under lov 
om fagopplæring før i 1976.

-Men det ble jo kjempa en hard kamp og gjort et 
stort stykke arbeid for å få disse fagene til å bli 
lærefag den gangen. Det må jo bety at man innså 
viktigheten av ordninga med fagbrev.

-Ja, det er klart. Ideelt sett var nok dette for å øke 
kvaliteten i arbeidet og fagopplæringa, men det 
var jo også en likhetstanke som lå bak: At alle 
skulle få muligheten til å få den samme utdannel-
sen og kompetanse på samme grunnlag. Og så 
var det jo viktig for å få satt en bransjestandard.

-Og så er det jo sånn at det ikke er alle som har 
dette fag- eller svennebrevet selv om de har job-
bet i yrket i årevis og har all den kompetanse som 
trengs. Hva gjør vi med de?

-De må jo få anledning til å formalisere denne 
kompetansen, og dette gjør vi vanligvis ved at de 
får gå opp til fagprøve. Det jeg sa til å begynne 
med er at det i noen yrker er vanlig med lærlinge-
løp, mens det i andre bransjer er praksiskandida-
ter det helt enerådende. Det betyr at dette siste 
ikke er noe unntak eller særløp, men selve hoved-
veien for mange, og det må ikke føre til dårligere 
kompetanse eller svekka utdanningsrettigheter.

-Du har jo drevet med forskjellige former for vok-
senopplæring i mange år. Hva er den beste måten 
å gjøre det på?

-Det er ikke så godt å si, men hovedregelen er jo 
at det må være en systematisk opplæring i be-
driften, og der er det mange bedrifter som gjør 
en god jobb. For å ta et eksempel: På Veidekkes 
anlegg i Langangen i Telemark var det mange 
som var i kategorien lang praksis uten fagbrev. 
Bedriften bestemte seg for å gjøre noe med det og 

arrangerte teorikurs med henblikk på eksamen i 
betongfaget. 23 mann ble delt opp i tre grupper 
og så kjørte man kurs i arbeidstida over to uker. 
Alle sto til eksamen! Men det morsomste var å 
se hvilken glede disse hadde over å få komme 
sammen og formidle og dele erfaringer med faget 
sitt. Dette var erfarne folk med en gjennomsnitt-
lig praksis på rundt ti år.

-Men det er ikke alle bedrifter som kan slå like 
hardt på stortromma.

-Nei, det er klart. Prosjektet i Langangen kosta 
nok mellom åttehundretusen og en million, men 
det går så klart an å gjøre det annerledes. En an-
nen gang gjorde vi det annerledes i Veidekke. Vi 
samlet to i betongfaget, to i fjell- og tunellfaget og 
to i banemontørfaget og arrangerte et intensiv-
kurs for dem, 30 timer i samme rom, 1 lærer. Dette 
var jo ikke noen fullverdig opplæring, men det var 
heller ikke meningen. Man trakk fram de mest 
aktuelle sakene fra læreplanen og gikk igjennom 
metodikken. Alle sto her og. Det er i det hele tatt 
mange måter å gjøre det på, og jeg vil tro at minst 
ti - tjue prosent rett og slett leser sjøl eller tar et 
internettkurs.

-Det er vel heller ikke alle bedriftene som driver 
noen form for opplæring i det hele tatt?

-Nei, og da kan man jo gå slike veier som Tøm-
rer- og Byggfagforeningen gjør når de arrangerer 
egne fagbrevkurs for medlemmene. Jeg har vært 
involvert i denne prosessen også, og i fjor vår ar-

rangerte vi kurs i tømrerfaget for 34 deltakere i tre 
grupper. Undervisningen foregikk dels på dagtid, 
dels på kveldstid og litt i noen helger, og endte 
opp med at elevene avlegger den vanlige offent-
lige eksamenen. Hvis de har fem års dokumentert 
praksis skal de da være klare for å ta selve fagprø-
ven. På disse kursene var det 28 polakker, to litau-
ere en russer og tre nordmenn. Det var dessverre 
så mange som ni som strøyk. Men det betyr jo på 
den annen side at det var 25 som sto. Senere har 
flere av dem tatt svenneprøven.

-Hvordan forklarer du strykprosenten?

-Språket har så klart mye å si, men det er ikke 
hele forklaringen. Det kan nok ligge noe i at farts-
stida gjennomsnittlig ikke var så lang. Veidekkes 
arbeidere på Langangen hadde jo i snitt ti års 
erfaring, mens det var atskillig kortere på dette 
kurset. Jeg synes også at jeg legger merke til at 
det for mange utlendinger er vanskelig og uvant 
å ta avgjørelser. Det er det tradisjonelt formannen 
som skal ta. De norske er mer vant til å jobbe selv-
stendig. Men disse kursene er jo kommet for å bli 
antakelig, og i høst deltar 13 stykker, ti polske og 
tre nordmenn. Vi har dessverre ikke klart å få til 
noe på betong ennå.

-Hva med realkompetansevurdering, som er en 
vei mange tar?

-Jeg er skeptisk til det. Ikke skeptisk hvis den-
ne vurderinga skal brukes som grunnlag for  
læreplass, men skeptisk hvis den skal brukes for 

-Norge er bygd av ufaglærte

Asle Hermansen er lærer på fagprøvekursene og en ildsjel når det gjelder fagopplæring.



BygningsarBeideren 1-2013 11
over 10 000 pålegg fra 
arbeidstilsynet i fjor

rekordmange 
arbeidsløse i verden

Vel halvparten av 
budbilfirmaene 
unndro skatt

praksiskandidater i stedet for den vanlige vg3-
eksamen.

- Hvorfor?

-En realkompetansevurdering sier noe om at du 
har vg2-nivå. På dette nivået er det svært lite fag-
teori. I vurderinga får du kanskje to spørsmål som 
har med faget å gjøre. På den annen side har du 
nå rettigheter til å gå opp til fagprøven, selv om 
du ikke har vært igjennom læremåla i vg3. Disse 
får lærlingene inn gjennom en systematisk opp-
læring i læretida, mens en østeuropeisk arbeider 
som har blitt realkompetansevurdert ikke har 
hatt muligheten for samme måloppnåelse. Der-
med er jeg redd for at det kan bli en type A- og 
B-fagbrev. Etter min mening er ikke fagopplæring 
etter realkompetanse likeverdig med et fullsten-
dig løp, og jeg ser ingen grunn til at ikke uten-
landske arbeidere skal ha samme rett til kompe-
tanse som lærlinger eller praksiskandidater.

-Hva er egentlig fordelene ved et fagbrev?

-Som en av kara på Langangen-anlegget sa det 
- en nordlending på godt og vel femti som hadde 
reist på anlegg halve livet: «Dette betyr at hvis jeg 
ikke gidder å reise lenger, kan jeg jo kanskje få en 
vaktmesterstilling i kommunen. 

Du er nødt til å ha fagbrev for å få en sånn jobb. 
Har jeg ikke fagbrev,  kan det være at den største 
unnasluntreren i bygda, går foran meg.» Fagbre-
vet er jo ikke beskytta, men det er det som anses 
som bransjestandarden og det er viktig å gi alle 
sjansen til å ta det. Samtidig er det altså viktig 
med en god fagopplæring i bånn. Målet vårt må 
være at alle kan dras helt opp til det nivået hvor 
en lærling skal befinne seg rett før han avlegger 
fagprøven. Med en opplæring som tar oss fram 
til det faglige nivået oppnår vi en kompetansehe-
ving av hele arbeidslivet.

innleie eller entreprise? 
En veileder for tillitsvalgte

TEKST: Odd Magnar Solbakken

LO har utarbeidet en veileder i forbindelse med 
at reglene om at ansatte i bemanningsforetakene 
skal likebehandles med fast ansatte fra 1. januar 
2013. Gjennomføringen av vikarbyrådirektivet og 
de oppfølgingstiltakene som ble vedtatt av Stor-
tinget i fjor sommer, skal bedre vilkårene for de 
ansatte i bemanningsbransjen i Norge. De ansat-
te skal ha minst like gode lønns- og arbeidsvilkår 

når de er innleid som om de var direkte ansatt 
hos innleier.

LO er redd for at noen nå kan ønske å omgå like-
behandlingsprinsippet ved å organisere arbeidet 
som entreprise. Veilederen fra LO er ment som et 
hjelpeverktøy for tillitsvalgte til å bedømme om 
det dreier seg om entreprise eller innleie.

Du kan lese veilederen på hjemmesida til LO 
(lo.no, under menypunktet arbeidsliv og 
kulepunktet sosial dumping).

Kjennetegn ved entreprise 
og innleie
Det er ingen lovbestemte vilkår for å benytte entreprise, det kan derfor være 
gunstig for arbeidsgiver å velge det. Tillitsvalgte må sjekke kontraktene, men 
samtidig være klar over at det er de reelle forholdene som er avgjørende, ikke 
bare det som er skrevet.

Viktige kjennetegn ved entreprise er:
• Entreprenøren leder arbeidet.
• Entreprenørene bestemmer antall arbeidstakere som 
 nyttes på oppdraget.
• Det er avtalt en fast pris.
• Oppdraget/arbeidsoppgavene er klart avgrenset.
• Entreprenøren nytter egne materialer og verktøy.
• Entreprenøren har et selvstendig ansvar for resultatet.

Viktige kjennetegn ved innleie er:
• Oppdragsgiver leder arbeidet.
• Et bestemt antall arbeidstakere er stilt til disposisjon 
 for oppdragsgiver
• Det er fastsatt timepris eller timeavhengig pris.
• Det er ubestemte eller kun skisserte 
 arbeidsoppgaver.
• Oppdragsgivers materialer og verktøy brukes 
 under oppdraget.
• Oppdragsgiver beholder ansvaret for det utførte arbeidet.

Fra veilederen:

Arbeidstilsynet ga i 2012 nesten 10 000 
pålegg til bedrifter som slurver med 
HMS-forskriftene. Verst er det i bygg og 
anlegg. Det ble i alt gjennomført mer enn 
15 000 tilsyn hos norske bedrifter og seks 
av ti fikk pålegg om utbedringer. 

De fleste grunnet mangel på en helhetlig 
satsing på helse, miljø og sikkerhet 

(kilde: nrk.no, 05.02.13)

Fem år etter den globale finanskrisa fort-
setter arbeidsløsheten i verden å stige. 

I år ventes tallene over antall arbeidslø-
se å stige til rekordhøye 202 millioner, i 
følge ILO (den internasjonale arbeidsor-
ganisasjonen). I 2009 var de registrerte 
tallene 199 millioner. 

Tallene sank litt igjen i et par år før ar-
beidsløsheten økte til 197 millioner i 
2012. ILO spår at arbeidsløsheten vil fort-
sette å stige de kommende årene og kan 
være oppe i over 210 millioner i 2017.

TEKST: Odd Magnar Solbakken

En omfattende aksjon i budbilbransjen 
avdekket at 124 av de 214 kontrollerte 
selskapene unndro skatt eller moms. 

100 firmaer er ilagt tilleggsskatt og 20 er 
så langt anmeldt. I følge Skatt øst er de 
mest alvorlige tilfellene ennå ikke ferdig 
gransket. 

Det er tidligere opplyst at mer enn hvert 
femte budbilfirma som holdt på med av-
isutkjøring i Oslo drev svart. 90 selska-
per ble kontrollert 

(kilde: E24.no, 25.11.2011).
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målevirksomheten stabil

malerne tjener fortsatt dårligst

TEKST: Petter Vellesen

Oppgangen i målevirksomheten som vi så i 2011 
flata ut i 2012. Totalt for hele året har det vært en 
nedgang på 6,3%, men mens det var økning i før-
ste halvår er var det en nedgang i andre halvår 
på 22%. 

Den gode tendensen fra 2011 snudde  altså midt i 
året. Det er fremdeles store variasjoner både geo-
grafisk og fagmessig.

Oslo har hatt en bedre utvikling enn ellers i lan-
det, bortsett fra Trondheim som alltid ligger høyt. 
Særlig tømrerne har ført an, med en positiv utvik-
ling på hele 50%, men både rørleggerne, murerne 
og malerne har hatt relativt framgang. Betongfa-
get hadde en nedgang i Oslo på 20% i forhold til 
det gode året 2011

 Oslo Økning Landet Økning

Betongfag 262,87 kr/t 5,5% 268,72 kr/t  2,6%

Tømrerfaget 287,68 kr/t 17,8% 252,00 kr/t 5,1%

Murerfaget 268,99kr/t 4,1% 260,28 kr/t 5,1%

Malerfaget 246,67 kr/t 1,4% 232,28 kr/t 3,3%

Rørleggerfaget 240,31 kr/t 10,1% 246,61 kr/t 7,8%

Taktekker 253,85 kr/t -2,9% 258,22 kr/t 1,6%

Alle byggfag 269,64 kr/t 10,3% 255,97 kr/t 3,1%

Når det gjelder fortjenesten er den steget med 
3,3% på landsbasis. Gjennomsnittlig timefortje-
neste for akkordarbeid målt opp etter de lands-
omfattende akkordtariffene var 256,37 kroner. Ta-
bellen under viser hvordan fortjenesten fordeler 
seg etter fag.

Fortjenesteutviklingen på + 3,1 % er lavere enn ta-
riffpåslagene på akkordtariffene i perioden. Det 
bekrefter tilbakemeldingene om synkende pro-
duktivitet på byggeplassene, dvs. fagarbeiderne 
får produsert mindre pr time på grunn av for ek-
sempel dårlig planlegging og tilrettelegging. 

TEKST: Odd Magnar Solbakken

800 kroner mer for håndverkere.
Håndverkere er en dominerende yrkesgruppe i 
bygge- og anleggsvirksomhet, med en gjennom-
snittlig månedslønn eksklusiv overtidsgodtgjø-
relse på 34 000 kroner. Dette er 800 kroner, eller 
2,4 prosent mer enn på samme tidspunkt året før. 
Blant håndverkerne hadde tømrere og snekkere 
en månedslønn på 32 200 kroner, noe som er en 
økning på 1 100 kroner, eller 3,5 prosent. 

Elektrikere hadde til sammenlikning en gjennom-
snittlig månedslønn på 34 400 kroner, en økning 
på 800 kroner, eller 2,4 prosent. Heltidsansatte 
vei- og anleggsarbeidere økte i snitt månedsløn-
na med 1 000 kroner, eller 2,7 prosent.

Høgskoleyrker
Heltidsansatte i høgskoleyrker, blant annet in-
geniører og teknikere hadde en gjennomsnittlig 
månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 
45 900 kroner. Det er 1 500 kroenr, eller 3,4 pro-
sent mer enn i oktober 2011. Til sammenlikning 
hadde heltidsansatte i akademiske yrker, som 
domineres av sivilingeniører, en gjennomsnittlig 
månedslønn på 53 000 kroner. Dette tilsvarer en 
økning på i snitt 800 kroner, eller 1,5 prosent, fra 
samme tidspunkt året før.

Ledere opp 2 200 kroner i månedslønn
Heltidsansatte i lederyrker økte gjennomsnittlig 
månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse fra 56 
000 i oktober 2011 til 58 200 kroner i oktober 2012. 
Dette er en lønnsvekst på 3,9 prosent. Månedsløn-
na eksklusive overtidsgodtgjørelse for administre-
rende direktører utgjorde 64 300 kroner per oktober 
2012, en økning på 2 400 kroner , eller 3,9 prosent.

Heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet hadde en gjennomsnittlig 
månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 37 200 kroner per 1. oktober 
2012. Det tilsvarer en økning på 1 100 kroner, eller 3 prosent, fra samme 
tidspunkt i 2011

Yrkesgruppe: 2012 2011

Betong- og grunnarbeidere 34 900 34 300

Forskalingssnekkere 38 100 36 600

Tømrere og snekkere 32 200 31 100

Vei- og anleggsarbeidere 38 700 37 700

Rørleggere 35 400 34900

Malere 30 600 30 200

Elektrikere mv 34 400 33 600

Energimontører 32 500 31 600

Operatører og sjåfører 34 400 33 000

Renholdere, hjelpearbeidere o.l 29 600 28 200
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TEKST oG FoTo: Ken Gordon Solfjeld

Teoridelen av svennebrevkurset er et samarbeid 
med Tømrer og Byggfagforeningen og Veidekkes 
skole på byggeplass. Dette foregår slik ar det er 
Veidekkes skole på byggeplass ved lærer Asle 
Hermansen som gjennomfører kurset og Tømrer 
og Byggfagforeningen står for det økonomiske 
ansvaret. I tillegg til skoleringen bistår lærer Asle 
Hermansen med oppmeldingen både til teoridelen 
og den praktiske prøven.
 
I forbindelse med dette var bygningsarbeiderens 
utsendte og besøkte tre kandidater som sto midt 
opp i den praktiske prøven på prøvestasjonen til 
opplæringskontoret i Oslo på Fossum.

Alle tre er fra Polen og bosatt seg i Norge, de er 
ansatt i Entreprenørselskapet PEAB og har be-
stått teoridelen av svenneprøven. 

Fredag den 7. desember  besto alle tre den praktis-
ke svenneprøven og kan dermed kalle seg svenner.

Torsdag 14. februar møtes Michal, Jan og byg-
ningsarbeidernes utsendte (BU) på Grønland for 
en prat om hva de synes om at fagforeningen vår 
i samarbeid med Veidekkes Skole på byggeplass 
gjennomfører dette opplegget som gir handver-
kere som ikke har svennebrev denne muligheten.

BU: Hva synes dere om teoridelen av svenneprøven?

Begge var fornøyd med at undervisningen var 
delt mellom fritid og arbeidstid, slik at det tok 
hensyn til både de som har familie i Norge(Jan 
har kone og barn i Norge) og de som ikke har fa-
milie i Norge (Michal har kjæreste i Polen).

Begge var veldig fornøyd med lærer Asle Herman-
sen og kunne opplyse at ved flere anledninger ble 
de så ivrige at de helt glemte tiden, og kom senere 
hjem enn avtalt.

BU: Hva synes dere om den praktiske avlegginga 
av svenneprøven?

Begge synes stedet var bra, men de synes at det 
gikk for mye tid til å sette opp fremdriftsplan, 
skrive material- og verktøyliste og sette opp 
HMS-plan.

Alle tre var ferdig med prøven i god tid før bedøm-
mingen, så BU mistenkte gutta for å være litt mer 
bekymret en nødvendig.

BU: Bør fagforeninger bruke ressurser på slik 
utdanning eller bør myndighetene og arbeidsgi-
verne ha ansvaret for slik utdanning?

Begge mener at det burde i utgangspunktet være 
arbeidsgiverne og myndighetene som la til rette 
for slik utdannelse, særlig med tanke på at både 
arbeidsgiverne og myndighetene har gitt utrykk 
for manglende faglært arbeidskraft.
I mangel av at arbeidsgiverne og myndighetene 
ikke tar dette ansvaret er begge veldig tilfreds 

med at fagforeningen la dette til rette og ikke 
minst at LOs utdanningsfond bevilger stipend til 
denne utdannelsen. I og med at de og kan søke 
Stiftelsen Byggfag om stipend kan det ved å være 
medlem i fagforeningen innebære at denne ut-
dannelsen blir kostnadsfritt i de fleste tilfeller.

BU: Vi har gjennomført fire klasser i 2012, og 
klarte i siste liten å skrape sammen nok deltagere 
(minst 12) for å gjennomføre en klasse nå i skri-
vende stund. Hvordan eller hva kan dere bidra 
med for å rekruttere deltagere?

Michal foreslo at vi legger ut mere informasjon på 
polsk og eventuelt flere språk i alle medier som er 
naturlige.

Jan pekte på at da svennebrevet skal avlegges 
på norsk ville det å få denne muligheten, være 
en gulrot for å få utlandske handverkere til å lære 
seg norsk.

Det vil medføre at det er større mulighet for å bli 
integrert i det norske arbeidsliv og sannsynligvis 
føre til større sjanse til å bli ansatt i seriøse be-
drifter.

I skrivende stund kan bygningsarbeideren opp-
lyse at alle tre har blitt oppsagt pga. manglende 
inntjening og oppdrag i PEAB. På tross av de 
mangler jobb om noen måneder er de sjeleglad for 
at de kan søke arbeid med et norsk svennebrev å 
vise til.

BU: Avslutningsvis vil undertegnede opplyse de 
tillitsvalgte at her er det minst tre arbeidssøkere 
som i tillegg til å ha norsk svennebrev og flere års 
praksis på polske og norske byggeplasser, kan 
både norsk og polsk. I og med at den praksisen 
de har på norske byggeplasser for det meste har 
innbefattet akkordarbeid bør de være ekstra et-
tertraktete bygningsarbeidere. 

Første bedrift til mølla for å ansette dem kan 
kontakte Tømrer og Byggfagforeningen enten på 
tlf. 93686797 eller E-post: leder@byggfag.org.

I forrige nummer av Bygningsarbeideren var det en reportasje om fagbrevkurs (for tømrere er 
det svennebrev) der Tømrer og Byggfagforeningens rolle i gjennomføringen av kurset. Her er en 
presisering av dette. 

Til venstre Michal Olechnowicz, i midten Slawomir Polanski og til høyre Jan Zarosa.

Michal Olechnowicz  på veg til svennebrev
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TEKST: Jonas Bals
FoTo: Petter Vellesen

Selv om SINTEF gjerne hentes inn av bedriftene 
fordi de er kjent for sin kompetanse på teknologi, 
er det ikke sjelden at forskerne finner ut at bedrif-
tenes utfordringer ikke nødvendigvis er teknolo-
giske, men organisatoriske: Hvordan er bedriften 
organisert, i hvor stor grad klarer bedriften å ta 
i bruk de ansattes kompetanse, hvordan håndte-
rer den konflikter, har folk den kompetansen de 
trenger?

I arbeidet med slike problemstillinger har Fin-
nestrand kommet til den konklusjon at svært få 
bedrifter vet å nyttiggjøre seg den kompetansen 
deres organiserte arbeidstakere og de tillitsvalg-
te utgjør. Hun mener det ligger et enormt, uutnyt-
tet potensiale i partssamarbeidet, og at en større 
bevissthet om dette vil kunne motvirke en del av 
de negative trendene vi er vitne til i norsk arbeids-
liv, slik som negative erfaringer med innleie, opp-
smuldring av fagkompetanse, og dårligere samar-
beid mellom ulike nivå og funksjoner i bedriftene. 

Vi møtte henne for en prat om hvilke erfaringer 
og tanker hun har gjort seg, og for å spørre henne 
noen spørsmål om utviklingen innen vår egen 
bransje.

Sett fra et fagforeningsperspektiv virker det som 
om fokuset på produktivitet og samarbeid med de 
ansatte de siste årene har blitt erstattet av nokså 
simple ledelsesteorier som primært handler om 
motivasjon. Forutsetningen for disse teoriene ser 
ut til å være at folk egentlig er late eller uvillige, 
og at de derfor må motiveres på alle mulige idio-
tiske måter, i stedet for at man tenker tilretteleg-
ging og organisering av arbeidsoppgaver. Er du 
enig i en slik beskrivelse?

Det er dessverre flere ting som tyder på at så er 
tilfelle ja. Ansvarskompetanse og ledelse – i form 
av å se hva som må gjøres, og planlegge deretter 
– har i en del bransjer blitt fortrengt av tilgangen 
på fleksibel og kortsiktig arbeidskraft. Dette er en 
ødeleggende utvikling, som vil ta oss tilbake til 
en tid der ”hue og hånd” gikk hver for seg, ute av 
stand til å samhandle. Jeg er redd det vil gi oss 
dårligere arbeidsmiljø og dårligere produktivitet. 

Det vil overføre mye ressurser til en gammeldags 
form for ledelse, som handler mer om detaljkon-
troll og å dirigere ansatte til enkle arbeidsope-
rasjoner, framfor å utvikle organisasjonen og 
kompetansen på en fornuftig måte. Vi har høye 
lønnskostnader i Norge, men lave kontrollkostna-
der. Hvis vi utvikler organisasjoner som baserer 
seg på at arbeidet må kontrolleres og ledes på de-
taljnivå priser vi oss ut på arbeidskostnader. For 
mange bedrifter er det nå i ferd med å skje.

I byggfagene ser vi en tendens til at fag som før 

var brede nå erstattes av moduler og små kompe-
tanseområder;  en del bygningsarbeidere ender 
opp med å bli gipsplatemontører og sandsparkle-
re, framfor tømrere og malere. Det vil i så fall føre 
til en ytterligere sementering av det A- og B-laget 
vi har sett utvikle seg de siste årene. Er du enig 
i at dette er en utvikling vi bør bekymre oss for?

Ja, av to årsaker.. For det første er det en trend i 
mange andre næringer slik som vareproduserende 
industri å legge til rette for mest mulig fleksibili-
tet. Da tenker jeg først og fremst på at fagarbei-
derne er både så involvert og har bred nok kom-
petanse til å «snu seg om» etter markedet eller 
behov i en jobb. Én av mange svakheter ved å 
snevre inn kompetansen er at vi får en type kom-
petanse som bare én, eller til nød svært få, arbeids-
givere kan bruke. Det vil gi oss mindre mobilitet 
på arbeidsmarkedet, og næringslivet som helhet 
vil bli mindre fleksibelt og omstillingsdyktig. 
 

Honnørord man ellers er glad i å bruke når det 
handler om å svekke stillingsvern og tariffavtaler…

Ja. For det andre  er det også grunn til å minne 
om at dette ikke bare handler om produktivitet, 
fagopplæring eller rammevilkår for næringslivet, 
men også om hva slags menneske- og samfunns-
syn som skal dominere. Ønsker vi et samfunn der 
det er sterke status- og lønnsskiller mellom plan-
leggere og fagarbeidere, og hvor noen skal ha 
som jobb å kommandere, mens andre bare skal 
utføre? 

Allerede i Arbeidsmiljøloven fra 1977 fikk vi inn 
det som kalles de psykologiske jobbkravene. Det 
betyr at vi som ansatte har behov utover lønn. Vi 

har behov for å lære og utvikle oss i jobben, vi har 
behov for anseelse og det å ta egne beslutninger 
slik som å planlegge deler av egen hverdag.  Det 
er synd at vi må minne oss på at dette er viktige 
ingredienser i en arbeidshverdag – for det er jo så 
viktig. Arbeidsplassen er det stedet vi oppholder 
oss mest i våken tilstand – og da bør vi ha forvent-
ninger til innholdet også!

Hva kan partene gjøre på bedriftsnivå for å for-
hindre en slik utvikling?

Det er synd å si det, men ledelsen er dessverre 
ofte kunnskapsløs om hvilke løsninger som ligger 
rett foran nesen deres. De vet ikke hvilken enorm 
ressurs de tillitsvalgte er, eller hvordan de skal 
nyttiggjøre seg av denne ressursen. De ser parts-
samarbeidet som en arena der det gjelder om å 
passe på at lov- og avtaleverk blir fulgt, men det 
er jo så mye mer å hente der!

Du er ikke redd for rolleblanding da? At de tillits-
valgte skal bli brukt til noe annet enn det de er 
valgt til?

Jo, selvsagt kan det være en fare for det. Det er 
viktig å gjøre dette riktig, og sørge for at samar-
beidet er forankret hos medlemmene, ikke bare 
i et engere utvalg der den tillitsvalgte er invitert 
innenfor. Det siste vil uansett ikke være særlig for-
nuftig, dersom hensikten er at de ansatte skal bli 
mer involvert i beslutningene og mer selvdrevne i 
arbeidet de utfører. Da kreves en reell involvering 
av de ansatte, der de gis muligheter til selv å orga-
nisere arbeidet på måter de mener er rasjonelle. 
Men ledelsen og fagforeningene har ofte et felles, 
svært viktig, mål, og det er å utvikle bedriften 
til en lønnsom og trygg arbeidsplass i mange år 
framover. Den beste måten å påse at dette skjer 
er å spille på lag. Jeg er dessuten ikke så bekym-
ret for om tillitsvalgte begynner å rote med rol-
lene. De ulike fagforeninger har høyt fokus på lov-
verk og hovedavtalen. Fagforeningene er langt 
mindre trent i å leve ut tilleggsavtalen i praksis. 

Hvordan kan fagforeningene involvere seg i utvi-
klingsarbeid, hvilken rolle bør de tillitsvalgte ta, 
på hvilken måte kan fagforeningene bruke sin 
kunnskap, involvere sine medlemmer og bidra til 
å styrke arbeidsplassen? 

Men mange lokale fagforeninger og tillitsvalgte 
har fått skikkelig dreis på dette altså, og mange 
ledere som går fra en bedrift med godt utviklet 
partssamarbeid til en bedrift der de ansatte knapt 
er organiserte, føler seg dårligere skodd. Men de 
aller fleste bedriftsledere har ennå ikke oppdaget 
gullet i et godt partssamarbeid, dessverre.

I 1970 var det mer enn fem ganger så mange 
ingeniører som siviløkonomer i toppledelsen i 
norsk næringsliv. Tjue år senere var det nesten 
tre ganger så mange økonomer. Henger denne 
kunnskapsløsheten du beskriver sammen med at 
fagledelse er blitt erstattet av profesjonell ledelse?

Hanne O. Finnestrand har doktorgrad i tillitsvalgtes rolle fra Industriell økonomi og 
teknologiledelse ved  NTNU, og arbeider hos SINTEF i Trondheim. Hun har bistått en 
rekke bedrifter som rådgiver og forsker. 

De tillitsvalgte er en gullgruve 
og et konkurransefortrinn!

Ledelsen vet ikke hvilken enorm ressurs de tillitsvalgte 
er, sier Hanne Finnestrand, SINTEF
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Ja, kanskje det. Det som kjennetegner slik ledelse 
er at den ikke krever noen substansiell kjennskap 
til faget eller virksomheten – ledelsen er selv blitt 
et fag og en karrierevei. Det fører ofte til at man 
får mindre kunnskapsrike ledere på faget, men 
også at de blir værende mye kortere tid enn før i 
lederjobben. Når de endelig 
har lært litt om organisasjo-
nen, bærer det videre til nes-
te trinn på lederstigen, gjer-
ne i en annen bedrift. Desto 
viktigere er det jo egentlig at 
lederne forstår hvilken res-
surs de tillitsvalgte er, som ofte har vært i bedrif-
ten i 10-20 år. I stedet for å se på de tillitsvalgte 
som et nødvendig onde, bør de tas de med i ulike 
bedriftsfora som en ressurs – noen som forstår ar-
beidsplassens indre liv, som vet hvor skoen tryk-
ker og som har kjent dette trykket i mange år. De 
tillitsvalgte har muligheten til å ta et langsiktig 
perspektiv både i forhold til bedriftens historie og 
bedriftens framtidig utvikling. De har vært med 
på nedgangstider, omorganiseringer, utviklings-
prosjekter, reformer, permitteringer og ikke minst 
de utforutsette utfordringene ved plutselige opp-
gangstider! I min forskning har jeg blitt slått av 
hvor mye nyttig bedriftserfaring mange av de 
tillitsvalgte har. Mange av dem har jo til og med 
adskillige år med styreerfaring i bagasjen, og kan 
kombinere erfaringer fra ”gølvet” og styret på en 
måte ingen andre er i stand til! 

Hvem har ansvaret for at bedriftslederne ikke 
skjønner dette? Er det lærestedene det er noe galt 
med?

De har i alle fall en stor del av ansvaret, om ikke 
det hele. Jeg er kritisk til den ledelsesfilosofien 
det undervises i rundt omkring på skolene i dag. 
Det er en HR-filosofi (Human Resources) som er 
ekstremt individfokusert, og som baserer seg på 
en ide om å ”utvikle talenter” og finne vinnere. 
Tradisjonelt handlet HR om hvordan bedriften på 
best mulig måte kan legge til rette for mennes-
kene som arbeider der. For eksempel ved å aner-
kjenne at vi har behov for å utvikle oss i jobben, å 
føle at det er behov for oss og ikke minst at vi som 
ansatte må forstå hvorfor vi gjør som vi gjør. Men 
en god del HR- teorier handlet om å finne metoder 
for å drive de ansattes arbeidskapasitet enda litt 

« mengden av innleid 
arbeidskraft har avslørt 
oss som dårlige verter »

« Det er viktig at 
lederne forstår hvilken 
ressurs de tillitsvalgte er »

lengre gjennom målinger, motivasjonssamtaler 
og økte krav, der all fokus havnet på individuell 
utvikling framfor på fellesskapet i bedriften. Det-
te skyldes at de ikke forstår hva en organisasjon 
er for noe, og at de bygger på teorier som er utvi-
klet i og for det amerikanske arbeidslivet, ikke det 

norske. 

Hva er problemet med det?

For det første blir det galt fordi 
USA er et helt annet samfunn 
enn det norske. Man kan ikke 

tre en teori som ikke passer over virkeligheten 
og tro det skal gå bra! Etter min mening har vi 
dessuten funnet en hel del måter å gjøre ting på 
her i Norge, som de fortsatt forsøker å utvikle teo-
rier for i USA, uten at de lykkes noe videre med 
å få det omsatt i praksis. De norske lærestedene 
bidrar til at vi bruker enormt med ressurser på å 
lære fra land vi ikke bør lære av, hvor arbeidsmar-
kedet overhodet ikke er organisert og hvor pro-
duktiviteten er langt dårligere.

Hva er det som fungerer så godt her i Norge da?

Vi har et partssamarbeid både lokalt og sentralt, 
som er mer verdt enn hva jeg tror norske arbeids-
givere har tatt innover seg. Bare noe sånn som 
at vi har tarifforhandlinger: Det tar brodden av 
mange konflikter som fort kan bli svært vanske-
lige å håndtere lokalt, noe som igjen bidrar til 
at man kan bruke tiden på fornuftigere ting, og 
gjøre det i et klima preget av samarbeid i stedet 
for konflikt og mistenksom-
het. Det samme gjelder på be-
driftsnivå: Hvis du involverer 
de tillitsvalgte tidlig i en utvi-
klingsprosess, vil problemer 
kunne ryddes av banen mens 
de ennå kan gjøres noe med, i 
stedet for at man møter skepsis og motstand når 
beslutningen allerede er fattet. Det som skjer når 
beslutningen tar kort tid, er at iverksettelsen kan 
ta en evighet. Da er det bedre å bruke litt tid på 
å forankre: Når det da først skal rulles ut, går det 
kjapt og knirkefritt. Folk føler at de blir hørt, og 
det som faktisk er problematisk tas med én gang.

Vi har også noe annet som fungerer godt i Norge: 

Vi har en ”flat” organisasjonsutvikling, noe som er 
svært fornuftig dersom man ser på produktivitet 
og effektivitet. Når vi hever kompetansen hever 
vi hele organisasjonens kompetanse, framfor å 
skape individuelle klatrestiger. Det er viktig. For 
det er mye bedriftsledere ikke kan, uansett hva 
de måtte tro om seg selv og egne evner!

Men så er det altså mørke skyer i horisonten, også 
her til lands?

Jeg er optimist jeg, men ja, det er noen utviklings-
trekk som truer den norske modellen. Den enor-
me vikarbruken i bransjer som bygg, anlegg og 
industrien er et opplagt eksempel. Å leie inn ar-
beidskraft kan kanskje gi mening på kort sikt. På 
lengre sikt vil det imidlertid gjøre det vanskelig 
for bedriftene å finne kompetent arbeidskraft, å 
planlegge produksjonen på en rasjonell måte, og 
å samarbeide med de ansatte om å finne gode 
løsninger på alle de uforutsette problemene som 
alltid dukker opp i en produksjonsprosess. Men 
det er egentlig ikke innleid utenlandsk arbeids-
kraft som er problemet – det er at bedriftene som 
benytter seg av innleid arbeidskraft ikke er tyde-
lige nok på egen arbeidspraksis. Vi vet for lite og 
blir derfor for utydelige. 

Hva kreves av en fagarbeider i dag? Hva må en 
god fagarbeider kunne utover selve faget? På 
hvilken måte bidrar den enkelte murer, maler 
eller tømrer til ledelse, planlegging, kommuni-
kasjon, involvering og mersalg? Hva kreves av 
medvirkningsprosesser og hva slags ledelse har 

vi behov for? 

Så lenge vi ikke er tyde-
lige på dette så kan vi 
heller ikke være gode 
verter for gjestene. Det 
har alltid vært en viss 

grad av arbeidstakere fra andre arbeidsregimer 
i byggenæringen, men mengden av innleid ar-
beidskraft har avslørt oss som dårlige verter. Det 
er når vi er tydelige på hva som kreves av framti-
dens fagarbeider og bedriftsledelse at vi kan be-
gynne å stille konkrete krav.    

Byggfag Drammen – Bærum, søker etter en orga-
nisasjonsarbeider/ombud for snarlig tiltredelse.

Arbeidet vil bestå i organisasjonsmessig arbeid som re-
kruttering, oppsøkende arbeid på byggeplasser, informa-
sjon, kontakt med tillitsvalgte og behandling av tvister.

Nødvendig opplæring vil bli gitt. 

Vi har kontor i Folkets Hus i Drammen. Det forutsetter at 
du har førerkort og bil til disposisjon.

Du må være iniativrik og kunne arbeide på egen hånd. 
Du bør helst ha bakgrunn fra bygge bransjen samt erfa-
ring som tillitsvalgt og annet organisasjonsarbeid.

Lønn etter avtale. Du vil jobbe i et 
godt arbeidsmiljø med 3 andre kollegaer.

Nærmere opplysninger kan du få hos 
Helge Breistein telefon 918 22 841.

Søknad med CV kan sendes til:
Fellesforbundet avd.614
Byggfag Drammen – Bærum
Øvre Torggt.9 3017 Drammen

Eller på elektronisk post til: post @byggba.no innen 
8.april 2013

orGaNiSaSjoNSarBEiDEr

Fellesforbundet avd.614 BYGGFaG DrammEN – BÆrUm

aNNoNSE:
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Rundt årsskiftet 2010/2011 endret NAV sin praksis for innvilgelse av dagpenger ved permittering. 
Både fra NAV og fra politisk ledelse i Arbeidsdepartementet ble innstrammingen 
begrunnet med at en hadde fått en praktisering av innvilgning av dagpenger som gikk lenger 
enn det var grunnlag for i forskriften. Og praktiseringa førte til at det nærmest måtte være en 
force majeure liknende situasjon som ga rett til dagpenger.

TEKST: Odd Magnar Solbakken

FoTo: Petter Vellesen

Kraftige protester
Dette førte til at hundrevis av våre medlemmer 
i Fellesforbundet plutselig sto på bar bakke og 
måtte klare seg uten noen som helst inntekt. 
Eneste muligheten var å be bedriften de var per-
mittert fra, om å bli sagt opp. Da ville de kunne få 
dagpenger som arbeidsløse. Dette førte selvsagt 
til høylytte protester fra fagbevegelsen og det 
ville nok endt med kraftige demonstrasjoner og 
politisk streik om det ikke hadde kommet nye ret-
ningslinjer fra NAV.

Departementet grep inn
Både LO og NHO mente at NAV forskjellsbehandlet 
bedrifter og ansatte i ulike fylker. Og det var helt til-
feldig hvilken begrunnelse for avslag som ble gitt, 
avhengig av saksbehandler og hvilket NAV-kontor 
som behandlet søknaden. Arbeidsministeren ba 
derfor om en rapport fra NAV og i begynnelsen av 
november 2012 leverte etaten en fire siders rapport 
til Arbeidsdepartementet om hvordan NAV hadde 
tolket regelverket og Hovedavtalen mellom NHO og 
LO på dette punktet. 

Rapporten viste at regleverket hadde blitt tolket ulikt 
og departementet krevde derfor at NAV gikk gjen-
nom tidligere klagesaker. Direktoratet besluttet da å 
gå gjennom alle klagesaker etter 1. januar 2012.

Endret vedtak i to av tre saker, 
men innrømmer ikke feil
Resultatet av gjennomgangen var at NAV endret 
vedtakene i to av tre dagpengesaker, og hver 
gang gikk endringen til fordel for den permitterte. 

Med tross dette mente ytelsesdirektøren i NAV at 
etaten hele tiden hadde behandlet disse sakene 
i tråd med regelverket. Men måtte innrømme at 
de hadde lagt for liten vekt på Hovedavtalen og 
intensjonen i den. Det blir vel omtrent som tømre-
ren som får en bunke med tegninger og beskjed 
om å sette inn hundre vinduer. Etterpå viser det 
seg at seksti vinduer er plassert feil og må skiftes 
ut. Tømreren hevder at alle vinduene egentlig var 
satt inn riktig, men at han kanskje hadde lagt for 
liten vekt på intensjonen med tegningene.

Nye retningslinjer for dagpenger 
ved permittering
NAV, LO og NHO har samarbeidet om tydeligere 
retningslinjer for hva som skal til for å ha rett til 
dagpenger ved permittering. Nå er det nye rund-
skrivet klart, og de nye retningslinjene gjelder fra 
1. februar 2013.

En viktig presisering i det nye rundskrivet er at 
dersom partene på arbeidsplassen er enige om 
at arbeidsgiveren har gjort det som kan forven-
tes for å unngå permitteringer, og at årsaken til 
permitteringen ligger utenfor det arbeidsgiveren 
kan påvirke, skal dette som hovedregel gi rett til 
dagpenger under permittering.

Dette gjelder bare i bedrifter med tariffavtale. I 
bedrifter uten tariffavtale må NAV inn å gjøre en 
større vurdering av situasjonen. 

NAV gjør fortsatt en avgrensning til ”sesongbran-
sjer”, der det vil være svært vanskelig å få dagpen-
ger under permittering.

Fikk sine dagpenger til slutt
I forrige nummer av avisa intervjuet vi Miroslaw 
Kwiatek, som er medlem i Oslo Bygningsarbeider-
forening. Han ble permittert rett før ferien i fjor og 
et par, tre måneder etter han søkte om dagpen-
ger fikk han avslag. Klagesaken gikk helt til Los 
juridiske kontor, som klaget videre til NAV. Etter 
at NAV besluttet å gjennomgå alle klagesakene i 
2012 og etter at foreløpige nye retningslinjer var 
på plass, så fikk endelig Kwiatek sine rettmessige 
dagpenger. Etterbetaling for mange måneder. 

Denne saken er et godt eksempel på at fagbeve-
gelsen fungerer. Uten at alle lokalavdelingene 
hadde samlet disse sakene og protestert overfor 
forbundet, uten at Fellesforbundet og LO hadde 
kjørt fram denne saken på høyeste hold og uten 
at det ble trua med aksjoner og politisk streik fra 
grunnplanet og forbundsstyrets talerstol hadde 
ikke denne saken løst seg. Det eneste vi har å ut-
sette er at det tok unødvendig lang tid. 

Oslo Bygningsarbeiderforenings medlem Miroslaw Kwiatek er en av dem som kan glede seg over en pen etterbetaling.
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Bygningsarbeidere i 
streik på Kypros

TEKST: Petter Vellesen

Side 2010 har det vært stor uro i det kypriotiske 
byggemarkedet. Trepartsforhandlingene mellom 
fagforeningene, arbeidsgiverne og myndighetene 
strandet etter at arbeidsgiverne foreslo kutt som 
bygningsarbeiderne ikke kunne godta. Arbeids-
giverne har gått inn for økning i arbeidstida, fær-
re fridager, avskaffing av bonuser og kutt i over-
tidsbetaling.

I årene siden har arbeidsgiverne sparket 6 000 
bygningsarbeidere for å erstatte dem med billig 
arbeidskraft fra hele Europa. Arbeidsgiverne har 
også avvist tre forsøk fra Arbeidsdepartementet 
om å få i stand en avtale.  De tre fagforbundene 
som har vært involvert har hele tida vært villige 
til forhandlinger, men har blant annet hatt som 
krav at de kollektive avtalene skal gjelde alle, 
ikke bare kyprioter.

I disse åra har bygningsarbeiderne vært nødt til 
å ty til streikevåpenet flere ganger, men det har 
for det meste dreid seg om kortvarige eller lokale 
streiker. 24. januar i år hadde de fått nok av det de 
kalte en uholdbar situasjon, og 40 000 bygnings-
arbeidere gikk til streik på ubestemt tid.

Marina construction strike

Etter en tre ukers streik hvor arbeidsgiverne 
brukte streikebrytere og politiet gikk til angrep 
på de streikende med tåregass og køller, endte 
streiken 13. februar etter at arbeidsministeren 
hadde grepet inn og man ble enige om å forlenge 
tariffavtalen til 30. juni.

Oslo Bygningsarbeiderforening støttet streiken 
med denne uttalelsen:

The construction workers of Oslo, Norway 
support their colleagues in Cyprus!

The board of the Union of Building Workers of 
Oslo, branch 603 of Fellesforbundet, Norway will 
on behalf of 2000 members greet our cypriotic 
comrades and colleagues who went on strike 
25th of January.

We, too, battle the problem of contractors exploi-
ting cheap labor workers. All over Europe employ-
ers are using precarious work in order to create a 
new class of casual workforce and to destroy our 
trade unions and undermine our collective agre-
ements.

In Norway we had a national strike in 2010, which 
resulted in a considerable jump in minimum wa-
ges. We hope your struggle too will be victorious.

TEKST: Petter Vellesen

Arbeidslivet brutaliseres over hele Europa, og 
utviklingen går stadig raskere dit at arbeidsfolk 
må finne seg i å jobbe under uverdige forhold i 
såkalte atypiske arbeidsforhold - eller precarious 
work som engelskmennene kaller det. Dette er 
ikke et fenomen som bare forekommer i sydlige 
og østlige deler av Europa. Vi vet jo godt at det-
te forekommer i Norden også, og i boka «De nya 
trälarna» tar journalistene Anna Lena Nordberg 
& Thomas Lundh for seg noen eksempler på «det 
nye arbeidslivet» i Sverige.

De beskriver lønnsdumping og jobbtraffick-
ing, svart arbeid og skattesvindel i stor stil, noe 
ulovlig, andre sider er med myndighetenes og 
EUs velsignelse. Det lengste kapittelet er egnet 
bemanningsverstingen Atlanco Laval, som det 
er skrevet om et annet sted i denne avisa. Foru-
ten byggebransjen tar boka for seg forholdene i 
transportbransjen og skogbruket. De bransjene 
står ikke tilbake for byggebransjen når det gjel-
der snusk og fusk!

Boka runder av med et kapittel om Kypros, hvor 
det manes fram et skremmebilde av hvordan det 
kan gå med et samfunn som ikke verner om sine 
egne arbeidsplasser og sin egen velferd. Journa-
listen spør: -Varför strejkar ni inte? og intervjuob-
jektet svarer: Vem ska strejka? På en arbetsplass 
er det tio cyprioter och nittio utlänninger. Om fac-
ket säger att det skall bli strejk är det ingen som 
vill strejka. Facket kan inget göra. I januar gikk 40 
000 kypriotiske bygningsarbeidere til streik mot 
disse forholdene.

Denne boka er en reportasjebok og den sier ingen 
ting om eventuelle løsninger. Det har den heller 
ikke tatt mål av seg til å gjøre. Allikevel har den 
et vedlegg som heter Handbok for privatspanare, 
som er en slags oppskrift for gravende journalis-
ter og andre. Det er vel og bra, men vi må nok 
drive vanlig fagforeningsarbeid.

Anna Lena Norberg & Thomas Lundh:
De nya trälarna
Lenamedia 2012 

(Den letteste måten å få tak i boka er nok gjen-
nom en nettbokhandel. Svenske pocketbøker er 
utrolig billige. Jeg skulle tro at man kan få denne 
for en drøy femtilapp.)

De nye trellene

Bokanmeldelse:

TEKST: Petter Vellesen

Danskene begynner å få sving på organisering 
av polakker. Det ble nylig avholdt et møte hos 
Bygge-, Jord- og Miljøarbeidernes Fagforening i 
København som samlet over 60 polakker. Det var 
Den Faglige Polske Klub som arrangerte møtet, 
og temaet var pensjonsregler og retningslinjer. 

Målgruppa var først og fremst de fastboende po-
lakkene, og det var mobilisert bra til møtet. -Stem-
ningen var fantastisk, for deltakelsen viser at vår 

beslutning om at hver enkelt forpliktet seg til å 
ta med en gjest, virket, sier klubbens talsmann 
Robert Olejnik.

Kilde: Byggefagenes Samvirke

Suksessmøte i polsk 
klubb i Danmark
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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

Fagbevegelsen har ikke bare seiere, men minst 
like mange tap å lære av. En seks ukers ulovlig 
streik ved Hydros storbedrift Eidanger Salpeter-
fabrikker på Herøya høsten 1948 endte i et av de 
største og viktigste nederlaga for arbeidere etter 
2. verdenskrig. Nederlaget betydde samtidig en 
avgjørende seier for Arbeiderpartiet i rivaliserin-
ga med Norges kommunistiske parti om hegemo-
niet i landets fagbevegelse. 
 
Med skjerpinga av den kalde krigen gikk NKP 
høsten 1947 over fra lojal støtte til Gerhardsens 
Ap-regjering og dens linje for klassesamarbeid og 
stabilisering under gjenreisinga, med permanent 
tvungen lønnsnemnd når partene ikke blei enige, 
til å føre mer direkte klassekamp. Dette skiftet 
kom til uttrykk i Herøya-streiken i 1948. Streiken 
gjaldt det gamle LO-kravet om forkortelse av ar-
beidstida for helkontinuerlige skiftarbeidere fra 
48 til 42 timers uke. Etter initiativ fra skiftarbei-
derne stilte styret i Herøya Arbeiderforening, 
H.A.F. – som var dominert av NKP-ere – seg på 
forsommeren 1948 i spissen for kravet ved å utar-
beide en ny skiftplan for 42 timers uke. På et møte 
i juli vedtok foreninga på et medlemsmøte å sette 
planen ut i livet fra 19. september, uavhengig av 
hva Hydro sa. 

H.A.F. ville med andre ord, om nødvendig, innføre 
den nye forkorta skiftarbeidsuka ved sjøltekt – på 
samme måte som mange industriarbeidere had-
de ”tatt” åttetimersdagen fra og med 2. mai 1918.  
Dette var helt i strid med den avtalen for tariff-
oppgjøret i 1948 som ledelsen i LO og Norsk Ar-
beidsgiverforening hadde inngått i april, og som 
gikk ut på prolongasjon av gjeldende avtaler. Alt 
på et medlemsmøte i slutten av april hadde H.A.F. 
vedtatt en kraftig protest mot avtalen og toppdi-
rigeringa. Foreninga hadde krevd lønnsøkning på 
bekostning av profitten og gjort det klart at den 
ville fremme flere særkrav, særlig om kortere skift-
arbeidsuke.       
 
Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund reagerte 
på H.A.F.s juli-vedtak om uansett å iverksette den 
nye skiftplanen med trussel om eksklusjon og tap 
av alle opparbeida rettigheter. Trusselen fikk opp-
slutning i LOs representantskap, og LOs formann 
Konrad Nordahl fulgte opp med å stemple aksjo-
nen som ”et ledd i den kommunistiske politikk”. 
Men H.A.F. lot seg ikke skremme. 19. september 

blei skiftplanen blei satt ut i livet som varsla, og 
Norsk Hydro svarte med reelt sett å gå til lockout 
– det vil si til oppsigelse på dagen av de aksjone-
rende skiftarbeiderne. Med 831 mot 525 stemmer 
svarte H.A.F. på dette igjen med å gi uttrykk for 
avsky for at LO- og forbundsledelsens, i allianse 
med Hydro, motarbeida forkortinga av skiftar-
beidstida, og å vedta å gå til full streik også for 
dagarbeiderne fra og med 24. september.

Dagen etter, 25. september, dømte Arbeidsretten 
aksjonen som tariffstridig og ulovlig. LO og Norsk 
Kjemisk blei frikjent fordi de – i samsvar med ar-
beidstvistloven – hadde gjort alt som sto i deres 
makt for å hindre og stanse aksjonen. Blant anna 
hadde de gjort alvor av eksklusjonstrusselen. 
Med et enda større flertall enn ved full streike-
start (845 mot 513) forkasta H.A.F.-medlemmene 
et Ap-inspirert forslag om å bøye seg for dommen. 
I vedtaket stilte foreninga i stedet godkjenning av 
skiftplanen som vilkår for å gå tilbake til arbeidet.           

Mye tyder på at styret i H.A.F. foreslo dette 
vedtaket fordi det var redd for at et mer kom-
promissvennlig forslag kunne bli nedstemt av 
medlemmene. Valget av kamplinja førte også 
umiddelbart til større og mer entusiastisk opp-
slutning om streiken både blant de streikende 
og ellers i landets fagbevegelse. Men i stedet for 
å satse på ytterligere å styrke streiken ved å de-
monstrere videre kampvilje, kom nå en tvetydig-
het som hele tida hadde vært til stede i den NKP-
dominerte ledelsen, mer og mer til syne. I stedet 
for å slå fast at dommen i Arbeidsretten bare var 
som venta, stempla H.A.F.-styret den som et ut-
slag av ”reaksjonær forakt for demokratiet”. Strei-
keledelsen hadde i det hele tatt ikke forberedt de 
streikende på hva Arbeidsretten ville gjøre, men 
snarere spredt illusoriske håp om en aksjonsvenn-
lig dom. – I løpet av streiken holdt streikeledelsen 
ellers bare to streikemøter, og forsømte i det hele 
tatt arbeidet med å aktivisere medlemmene poli-
tisk og organisatorisk. Foreningsstyret var heller 
ikke erstatta av en særskilt valgt streikekomité.
        
 Mens aksjonen fra starten åpent var gitt en klas-
sekampbegrunnelse, med at det nå var på tide å 
øke lønningene på bekostning av profitten, snud-
de streikeledelsen nå over til å argumentere med 
at den nye skiftplanen ville øke produktiviteten og 
dermed styrke bedriftens evne til å skaffe landet 
valuta. Dette var å gi etter for premissene for Ap’s 
og LO-ledelsens agitasjon mot den nye skiftpla-
nen, om at den ville føre til tap av valutainntekter 
og svekke gjenreisinga av landet. Ved å gå over 
på motstandernes premisser bidro streikeledel-
sen ufrivillig også til å gi økt styrke til grunnløse 
påstander i Ap-pressa om  at streiken ikke gjaldt 
arbeidernes interesser, men var en Moskva-styrt 
del av Sovjetunionens forsøk på å destabilisere si-
tuasjonen i Vest-Europa.  

Denne utviklinga må ses i lys av at så godt som 
hele den kommunistiske streikeledelsen – på linje 
med de fleste framtredende kommunister i Tele-
mark i det hele tatt – tilhørte den fløyen i NKP 
som var leda av Peder Furubotn, og som under 
og etter krigen hadde brakt partiet over på en na-
sjonal og parlamentarisk-demokratisk linje som 
satte klassekampen til side for en brei allianse av 
”hele folket” mot en liten klikk av ”unasjonale mo-
nopolkapitalister”. Denne linja hadde også liggi 
til grunn for NKPs lojale støtte til Ap-regjeringas 

stabiliseringspolitikk fram til høsten 1947 – men 
blei da altså bryti av en partileder Furubotn som 
prøvde å konkurrere med rivaliserende fløyer i 
NKP om å være mest på linje med Stalin og hans 
venstredreining fra samme tidspunkt.   
 
På initiativ fra H.A.F.-styret oppnådde det snart 
en konferanse med LO-formann Konrad Nordahl 
og formann Karsten Torkildsen i Norsk Kjemisk. 
Initiativet avslørte svakhetene i streikeledelsen 
og førte videre fram til at streiken blei vedtatt 
avslutta på et medlemsmøte 1. november, på 
grunnlag av et forslag til forlik fra fylkesmann K. 
Bergsvik (finansminister i Nygaardsvolds første 
regjering fra 1935).  

Streiken hadde vært prega av sviktende utvikling 
og organisering, foruten av farlige illusjoner om 
Arbeidsretten og etter hvert en defensiv nasjo-
naløkonomisk begrunnelse. Samtidig hadde den 
trekk av en sterk elementær klassesolidaritet, og 
retretten blei samla og ikke ynkelig.  Det samme 
medlemsmøtet som 23. september med 831 mot 
525 stemmer  vedtok å møte Hydros lockout med 
å utvide aksjonen, gjorde enstemmig vedtak om å 
fordømme og stemple eksklusjonen fra forbundet 
som streikebryteri. Etter at streiken var slutt, for-
langte Norsk Kjemisk som forutsetning for å opp-
heve eksklusjonen, at H.A.F. erstatta det sittende 
styre med et nytt. H.A.F. innfridde dette kravet 
ved rett og slett å velge et nytt kommunistdomi-
nert styre, og med å vedta en hyllest til det gamle 
styret for innsatsen under streiken. Først i 1950 
tapte NKP ledelsen i H.A.F. til Ap. I juni 1949 had-
de LO-formann Nordahl gjort det kjent på lands-
møtet i Norsk Kjemisk at regjeringa endelig ville 
forkorte arbeidsuka for rundskiftarbeidere, til 45 
¼ timer. – Alt dette tyder på at streiken sto sterkt 
og kunne ha vinni fram. 

Litteratur for videre studier: Paul Knutsen: Stabi-
lisering og kamp. Herøya Arbeiderforenings ak-
sjon for kortere arbeidstid i 1948. Hovedoppgave 
i historie ved Universitetet i Oslo 1977. Artikler av 
den samme Paul Knutsen i Tidsskrift for arbeider-
bevegelsens historie nr. 2 1977 og nr. 1 1980, samt 
av Terje Halvorsen i samme tidsskrift nr. 2 1979. 
Johan Medby: Herøya kaller. Beretning om aksjo-
nen godkjent og utgitt av Herøya Arbeiderfore-
ning 1949. Haakon Lie (utgiver): Cella på Herøya. 
Møtereferater fra Herøya kjemiske lag av NKP 
1945 – 50. Oslo 1950.        

Anker Nordbø taler til arbeiderne som forlater Eidanger 
Salpeterfabrikkker sept. 1948. 
(Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark)
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Færre konkurser i 
byggenæringen i 2012
TEKST: Odd Magnar Solbakken

I Østlandsområdet har det vært en liten nedgang 
i antall konkursåpninger innen byggenæringen 
i 2012 sammenliknet med 2011. Tallene gjelder 
for fylkene Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus, 
Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark. Tall fra 
bygg.no (byggeindustrien) viser at det i hele lan-
det ble registrert 1 214 bedrifter som gikk konkurs 
innen byggenæringen i 2012, mot 1 227 i 2011

I løpet av 2012 ble det, for alle bransjer, registrert 
4 745 konkurser og tvangsavviklinger i hele lan-
det. En nedgang på 12,7 prosent fra året før. Det 
tilsvarende tallet for 2011 var 5 438. 

Men selv om antall konkurser totalt gikk ned 
med 12,7 prosent var utbetalingen fra NAV lønns-

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

2011 253 227 85 2 2 569

2012 239 223 83 2 1 548

Bemanningsforetak      

2011 24 3 5 0 0 32

2012 22 1 4 0 0 27

garanti en del høyere i 2012 sammenliknet med 
2011. Det kan ha sammenheng med at det var 
flere store selskaper som gikk overende. I bygge-
næringen var det flere store foretak innen anlegg 
som endte i skifteretten.

Utbetalinger fra NaV lønnsgaranti 
(mill.kroner)

2002 604 231 481
2003 695 475 351
2004 503 058 431
2005 425 730 716
2006 355 676 710
2007 258 189 176
2008 468 315 884
2009 923 133 324
2010 658 711 000
2011 723 145 000
2012 798 000 000

UDI presenterte i slutten av januar tall og statistikk for 2012. Blant de viktigste 
konklusjonene som ble presentert var at de fleste som kommer til Norge for å 
arbeide kommer fra EØS-området, og eurokrisen har så langt ikke hatt stor 
betydning for arbeidsinnvandringen til Norge. Nesten 40 000 personer fra EU/
EØS har registrert seg for å jobbe i Norge i løpet av 2012. Det er en liten økning 
fra 2011 i registreringer fra Sør-Europa (Spania, Portugal, Italia og Hellas), men 
de utgjør kun en liten andel av de som kommer til Norge for å arbeide.

Arbeidsinnvandringen fra EØS-området har vært stabil over tid. De fleste som 
kommer for å arbeide, kommer fra Polen. Fram til 15. juni 2012 måtte borgere 
fra Romania og Bulgaria fortsatt søke om arbeidstillatelse i Norge, som del av 
en overgangsordning i EØS-avtalen.

Tall fra 2012:
• Polen: 15 557 personer
• Baltikum: 10 624 personer (herav 7 547 fra Litauen og 1 904 fra Latvia)
• Bulgaria og Romania: 3 875 personer
• Spania, Italia, Hellas og Portugal: 2 760 personer
• Tyskland: 1 907 personer
• England: 1 660 personer
• Andre land: 6 940 personer
9 583 personer fra land utenfor EU/EØS fikk arbeidstillatelse i Norge i 2012. 
De fleste av disse var faglærte.

TEKST: Odd Magnar Solbakken

Hvem kommer til Norge for å arbeide?

Baltiske og rumenske 
sjåfører har blitt for 
dyre

mot bygningsstreik i 
Sverige?

I fjor høst fikk det filippinske beman-
ningsselskapet STB-DJL Human Link i 
oppdrag å rekruttere et visst antall filip-
pinske sjåfører til det latviske transport-
selskapet Dinotrans. I første omgang 
skal det dreie seg om 100 sjåfører. 

Dinotrans disponerer 260 trekkvogner 
og bl.a for å få ned kostnadene begynner 
altså selv øst-europeiske transportsel-
skaper nå å rekruttere sjåfører som er bil-
ligere enn de selv er. Det betyr at ”dyre” 
baltiske og rumenske sjåfører må se seg 
slått av land med enda billigere arbeids-
kraft 

(kilde: tungt.no, 19.02.13).

Når dette leses vet man om Byggnads i 
Sverige har gått til streik eller ikke, men 
i skrivende øyeblikk har de sagt opp 
Byggavtalet og tatt ut streikevarsel for 
3000 arbeidere,

Forhandlingene i Sverige har pågått i 
over en måned. Byggnads har selvsagt 
lønnskrav, men det ser ut som om det 
vanskeligste kravet dreier seg om ”ord-
ning och reda” på byggeplassene. Bygg-
nads krever at Hovedentreprenøren må 
ha kontroll på alle underentreprenører.

 –Det burde være helt selvfølgelig å slutte 
opp om kravet om at hovedentreprenø-
ren også skal ha ansvar for at underen-
treprenørene følger tariffavtalen og de 
vilkår som gjelder på arbeidsplassen, 
sier Johan Lindholm, Byggnads leder. 

Byggnads viser til den norske ordningen 
med solidaransvar og tilsvarende finske 
regler, men svenskene vil ha sin egen va-
riant og krever en skikkelig opprydning i 
hele byggebransjen.

Av andre krav kan nevnes at svenskene 
vil ha en ordning med arbeidsmiljøserti-
fisering og at de vil ha likebehandling av 
de innleide.

TEKST: Petter Vellesen
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mandry Construction er et enkeltper-
sonsforetak i Oslo med følgende formål: ”All-
round konstruksjon, slik som VVS, plaste-
ring, muring og snekring”. Ære være de som 
kan alt.

Prosjekt og Byggeledelse Petter Ekjord 
ønsker å drive med følgende: ”Salg av tje-
nester innenfor prosjekt og byggeledelse. 
F.eks dersom en kunde vil ha montert et nytt 
kjøkken vil foretaket kjøpe inn kjøkkenet og 
selge det til kunden”. Det vil vel lønne seg for 
kunden å kjøpe det kjøkkenet sjøl?

moderne Tømrerservice as holder til på 
Lørenskog og har følgende å tilby: ”Entre-
prenørfirma. Bestående hovedsaklig av tøm-
rere og muligens en maler”. Stakkars maler..

Pecus as holder til midt i Oslo sentrum og 
har følgende formål: ”Utleie av personell og 
andre produkter som naturlig faller sammen 
med dette, herunder å delta i andre selska-
per med lignende virksomhet, kjøp og salg 
av aksjer og eiendom, eller på annen måte 
gjøre seg interessert i andre foretagender”. 
Folk er med andre ord å betrakte som annen 
handelsvare.

jesusminded as er et firma fra det blide 
Sørland og har følgende formål: ”Salg av 
handelsvarer, drift av serveringssteder, råd-

givning og deltagelse i andre virksomheter”. 
Blir du overskjenka angrer du vel dagen der-
på at du ikke var mer Jesusminded kvelden 
i forveien.

Haz international ltd er et norskregistrert 
utenlandsk foretak hvor daglig leder er Kud-
dusi Can II og har følgende formål med sin 
drift i Norge: ”Bygge- og anleggsvirksom-
het, herunder gulvbelegning og intern og 
ekstern veggkledning”.

marius Snekker Service as er et firma 
fra Askim som også skal drive med det som  
firmanavnet tyder på, men har større am-
bisjoner enn som så. Formålet er: ”Tømrer-
arbeid. Sementering, betonering og alt som 
generelt vanlig i byggearbeid. Montering, 
balansering av dekk og alt som følger natur-
lig av denne bransjen. Annen forretnings-
messig tjenesteyting ikke nevnet annet 
sted og andre produkter som naturlig faller 
sammen med dette, herunder å delta i andre 
selskaper med lignende virksomhet, kjøp og 
salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg 
interessert i andre foretagender”. Betonering 
og annen forretningsmessig tjenesteyting 
ikke nevnet annet sted blir vel omtrent det 
samme…..Lykke til.

Finesse Szymczak er et enkeltpersons-
firma fra Drammen som nok trenger en 

stor tomt å boltre seg på. Formålet er ikke 
mindre enn følgende: ”Hovedsakelig stu-
katørarbeid og pussing. Ferdiggjøring av 
bygninger, sluttarbeider, finpussing. Snek-
kerarbeid, herunder innsetting av vinduer 
og dører. Gulvlegging, tapetsering, utføring 
av fasader. Malerarbeid. Innsetting av glass-
ruter. Annen spesialisert bygge- og anleggs-
virksomhet. Takarbeid: utføring av tak-
konstruksjoner, taktekking. Vedlikehold og 
reparasjon av motorvogner, unntatt motor-
sykler. Engros og detaljhandel med deler og 
utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler. 
Engros og detaljhandel med motorsykler, 
deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon 
av motorsykler. Engroshandel med tekstiler 
og utstyrsvarer. Annen engroshandel, ikke 
spesialisert”. Firmaet må kanskje bestemme 
seg med disse motorsyklene…

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

odd magnar Solbakken

mange slags firma med mange 
slags formål
Mange firma har rett og slett bare morsomme navn, mens andre kan ha både morsomme navn 
og spre seg ut over mange bransjer samtidig. Bransjer som i bunn og grunn ikke har noe 
felles i det hele tatt. Og noen har tenkt å drive med noe vi absolutt ikke forstår så mye av. 

SAS sliter, og jeg med dem. At jeg i det hele 
tatt kjøpte billetter der angrer jeg på, og det
blir lenge til neste gang. SAS er for meg blitt 
sistevalget. Hadde jeg handlet billettene hos
Ryanair var det kanskje ikke annet å vente, 
for der har jeg jo hørt at litt av hvert kan 
dukke opp av overraskelser. Men det er alt-
så SAS som lager problemer for meg og mitt 
reisefølge, ikke de såkalte billigselskapene.

En gjeng på 10 stykker skulle en tur til Paris 
i slutten av april. Da er det vel greit å velge
det etter sigende mest punktlige flyselska-
pet, eller er det ikke det? Sjølskryt stinker 
sies det, og der burde SAS vurdere et nytt 
slagord. Et drøyt halvår i forveien var det 
bare plass til åtte av oss.

Fullt fly syv måneder før avgang det er bra 
for et selskapsom sliter.

Da reisen var bestilt og betalt, var det bare å 
planlegge resten av turen med hotell og det
som hører med. Med alt på plass var det bare 
å se fram til en hyggelig miniferie i Paris.

Streikespøkelset murret litt i bakgrunnen, 
for i SAS står jo problemene i kø, for de fleste. 
Vent og se håp det beste . . .

Håpet det brast fortere enn skal jeg si forven-
tet. Det kom noen «mailer» fra SAS til noen
av oss. Det gjaldt hjemreisen fra Paris. Det 
ble ikke kveldsfly 20.30 men syv timer tidli-
gere, for noen av oss. Hvorfor ikke alle? Noen 

telefoner til SAS og joda, det var alle, men 
ikke alle ble varslet. Hva med de andre som 
reiste kanskje alene, ble de varslet? Lurer 
på om det var en ryddejobb, rydde plass til 
noen «vipper» Syv timer, der røk altså en hel 
dag i Paris. Kan SAS behandle oss akkurat 
som de vil?

Ikke vet jeg, men det gjør de visst. Hva blir 
moralen her? Styr unna SAS, ikke vær ute i 
god tid?

Jeg vet ikke svaret, men forbannet jeg? 
Ja for F . . .


