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KONTaKTiNFOrMaSjON:

”Norske entreprenørbedrifter etterspør fagarbei-
dere”, heter det seg. Mon det. Jeg er ikke sikker 
på om det virkelig er fagarbeidere entreprenørene 
etterspør, eller om det er noe annet. Det er ikke 
så mye som tyder på at man virkelig gjør noe for 
å skaffe de fagarbeiderne som trengs. Byggenæ-
ringens Landsforbund (BNL) mener at vi trenger 
8 500 fagarbeidere i året for å dekke behovet i 
bransjen. Bransjen selv har som målsetting at de 
skal ta opp 7 000 av disse som lærlinger. De har 
riktignok aldri vært i nærheten av målsetninga, 
men før finanskrisa var det ca 5 500 lærlinger i 
bygg og anlegg. Dette tallet sank med 1000 un-
der krisa, og har siden holdt seg stabilt.

Når de ikke klarer å utdanne et tilstrekkelig antall 
fagarbeidere selv skulle man tro at man søkte 
fagarbeidere andre steder – i øst- og søreuropa, 
blant leiearbeiderne eller andre steder – men, nei, 
det er svært sjelden at noen spør om fagbrev når 
de skal leie inn folk. Ikke alltid når de en sjelden 
gang ansetter folk heller, dessverre. Saken er 
vel ganske enkelt den at arbeidsgiverne da ikke 
etterspør den brede og faglig høye kompetansen 
som et fagbrev garanterer for. Tvert i mot så er 
det snevert spesialiserte folk de er ute etter: Ikke 
betongarbeidere, men jernbindere. Ikke tømrere, 
men gipsmontører, kjøkkenmontører eller parkett-
leggere. Nisjearbeidere som man kan kvitte seg 
med så snart oppdraget er utført.

Vi tror ikke at utenlandske arbeidere generelt er 
dårligere kvalifisert enn nordmenn. Tvert i mot er 
det mange som leverer håndverk av høy klasse. 
Noen har papirer med seg fra hjemlandet, andre 
ikke. Svært få har norsk fagbrev. Det er en slags 
forestilling om at fagbrevet er noe universelt. 

Det er det ikke. En tysk zimmermann har ikke 
den samme utdannelsen som en norsk tømrer. 
Fagopplæringen hans er bedre på noen områder, 
dårligere på andre. En tysk murer kan en del om 
betongarbeid, men flislegging ligger ikke under 
faget.

Hva skal så en slik kar ansettes som? Hva skal 
han ha i lønn? Det er et såkalt ”nasjonalt infor-
masjonssenter” som heter INVIA, som skal være 
en ”veiviser til deg som ønsker godkjenning av 

utenlandsk utdanning.” På hjemmesida si sier 
de At det er ”arbeidsgiveren som bestemmer 
om innholdet og omfanget i utdanningen din er 
tilstrekkelig for å utføre oppgavene i stillingen du 
søker. Med andre ord: Du trenger ingen formell 
godkjenning av utdanningen din.”

Dette mener vi vil føre galt av sted. Det kan ikke 
være slik at arbeidsgiveren godtar om kompetan-
sen din tilsvarer fagbrev eller ikke. Fagbrev er en 
offisielt godkjent utdanning (bestått prøve ®) og 
en arbeidsgiver kan ikke ”godkjenne” eller ikke 
godkjenne denne. Hvis denne forestillingen får 
bre seg får vi to utganger: Utenlandske arbeidere 
vil ikke ta fagbrev (har jo ”godkjente” papirer) og 
vi får en spesialisering og oppsplitting av faget 
fordi arbeidsgiveren er fornøyd med å godkjenne 
de deler av faget som han har bruk for. Denne 
utviklinga har foregått i flere europeiske land, f. 
eks. Storbritannia, hvor fagopplæringa nå ligger i 
ruiner.

Det er ekstremt viktig at vi kjemper for at fagbre-
vet fortsatt skal ha reelt innhold og verdi. Den 
beste måten dette gjøres på er at det må bli en 
rettighet for en arbeider å få formalisert utdan-
nelsen sin, gjennom å avlegge fagprøve. Først og 
fremst er det et nasjonalt anliggende, men mens 
vi venter på en eventuell lov om det må vi sloss 
for å få dette avtalefesta både i sentrale og lokale 
avtaler. Ved våren lokale forhandlinger bør klub-
bene kreve at det legges til rette for at alle kan 
ta fagbrev og at bedriften bærer de økonomiske 
byrdene ved det. Det blir lønnsomt både på kort 
og lang sikt.

Tre av ti foretak 
overlevde i fem år

Belgia et skattepa-
radis for de rike

30 prosent av foretakene etablert i 
2005 var fortsatt aktive i 2010. De over-
levende foretakene sysselsatte fire 
ganger så mange i 2010 som i 2005. 

Totalt ble det etablert 47 436 foretak 
i 2005 og 14 096 var fortsatt aktive 
fem år seinere. 47 prosent av aksjesel-
skapene som ble etablert i 2005 var 
fortsatt aktive i 2010, mens bare 22 
prosent av enkeltpersonsforetakene 
overlevde i samme periode.

Fordi aksjeselskapene hadde høyere 
overlevelsesgrad enn enkeltpersons-
foretakene var det i 2010 litt flere ak-
sjeselskap igjen enn enkeltpersonsfo-
retak, henholdsvis 6 590 og 6224. 

Dette til tross for at det i 2005 ble 
etablert dobbelt så mange enkeltper-
sonsforetak (27 859) som aksjeselskap 
(13 991). Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Odd Magnar Solbakken

En nyhetsmelding fra LO-kontoret i 
Brussel viser at Belgia er et skattepa-
radis for de rike. Mens vanlige lønns-
mottakere er blant de høyest beskat-
tede i verden, 45 prosent på en ganske 
normal lønn, er Belgia et paradis for 
de rike. De betaler nesten ingenting 
på formuer og kapitalinntekter.

Det har ført til at snart 47 000 fransk-
menn har krysset grensen og kjøpt 
seg bolig i nabolandet, særlig i de pe-
nere deler av Brussel (kilde: LO-konto-
ret i Brussel).

Odd Magnar Solbakken
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Vi, som representerer Fellefor-
bundets avdelinger i Oslo vil 
som overskriften indikerer, ha 
en politikk å stemme på. Erfarin-
gene fra valgene i 2005 og 2009 
tilsier at uten en mobilisering av 
fagbevegelsen medlemmer vil 
valgkampen bli vanskelig.

Vi er derfor meget betenkt når vi ser hvordan 
ledelsen i LO møter den voksende diskusjon om 
EØS og faglige rettigheter. Det kan se ut som 
medlemmene skal skremmes med at alternativet, 
Høyre/FRP er så mye verre, og at kritikk av regje-
ringa vil ødelegge valgkampen.

En slik skremsel må i så fall knyttes til hvordan en 
slik regjering vil utnytte nye direktiv fra EU.

Vi mener det er meget beklagelig at ikke LO-lede-
ren forstår at det sterke engasjementet i fagbeve-
gelsen omkring EØS ikke er en kamp mot den sit-
tende regjeringa, men et oppriktig engasjement 
ut fra de konkrete erfaringer som medlemmene 
har gjort seg ute på arbeidsplassene.

Konsekvensen er at ledelsen i LO  blir et haleheng 
til debatten ute blant tillitsvalgte. Vi beklager 
også at ledelsen i Fellesforbundet forsøker å legge 

lokk på debatten, med henvisning til et vedtak 
på landsmøtet i 2011. Det eneste vi som var der 
har vedtatt er en setning om at EØS-avtalen er en 
bærebjelke i Norges forhold til EU, og sikrer norsk 
industri like konkurransevilkår. Vi vil klargjøre at 
vårt standpunkt foran kongressen er at det nor-
ske lov- og avtaleverk, med AML og tariffavtaler, 
skal tas ut av EØS. Og ikke en oppsigelse av avta-
len. Og ikke minst så betyr selvfølgelig ikke vårt 
standpunkt at vi plutselig skulle blitt motstande-
re av fri flyt av arbeidskraft! 

Medlemmenes interesser
I tillegg til regjeringspropaganda har også ledel-
sen i LO presentert sitt opplegg til medlemsdebatt 
foran kongressen i 2013. Denne er avslørende for 
den avpolitisering som har funnet sted fra 2005. 
EØS-debatt er ikke funnet verdig til en plass blant 
de utvalgte emnene, og flere av kravene som er 
kommet med er vage og nærmest upolitiske.
Vi kan ikke forstille oss at noen partier vil svare 
negativt på kravet om ”Arbeid til alle” eller ”Gode 
og trygge pensjonsrettigheter”. Slike krav er, etter 
vår mening, med på å tilsløre motsetninger, og vil 
ikke kunne mobilisere en eneste velger.

I stedet kunne LO ta tak i problemer som opprører 
våre medlemmer; Hvorfor skal de som mister job-
ben på Follum også miste retten til AFP, på tross 
av en alder på 59 og 40 års ansettelse?
Og ikke minst kunne ledelsen i fagbevegelsen al-
lerede nå påpeke det som våre medlemmer ser; 
at det nye pensjonssystemet inneholder klare so-
siale skjevheter.

Hvorfor er det eneste kravet som gjelder boligpo-
litikk et krav alle partier vil stå inne for, nemlig 
flere studentboliger, og ikke en  tanke om regu-
leringstiltak for å bryte med markedet. Vårt mi-
nimumskrav må være 40 000 nye boliger i året, 
hvorav 5 000 utleieboliger. Vi har observert en 
økende bekymring for regjeringas skjebne hvis 
våre krav om en mer radikal politikk skal bli hørt, 
og spesielt hvis kravet om arbeidsliv og EØS skul-
le bli vedtatt av kongressen. Vi vil oppfordre vår 
ledelse til å være mindre opptatt av  bekymringer 
som kommer fram i Dagens Næringsliv og Aften-
posten, og heller rette blikket mot rapportene fra 
fagbevegelsen i Europa. Her er det ikke bekym-
ringer om markedstilgang som framheves, men 
en fagbevegelse som under EUs innstamnings-
pakker,  presses over på defensiven i stadig flere 
spørsmål. Og hvor myndigheter over hele Vest-
Europa lovregulerer forverrede betingelser for 
arbeidsfolk.

Vi vil ha en engasjert ledelse i fagbevegelsen som 
maner til kamp for våre saker, og ikke en som vil 
dempe engasjementet i egne rekker.

Fellesforbundet avd 1 Oslo – Akershus
Fellesforbundet avd 246 Oslo/Akershus Hot & Rest
Fellesforbundet avd 249 Oslo Servitørforening
Fellesforbundet avd 601 Tømrer og Byggfagforeningen
Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeider. F
Fellesforbundet avd 605 Rørleggernes Fagforening
Fellesforbundet avd 850 Oslo Grafiske Fagforening

Oslo Bygningsarbeiderforening gjennomførte 
høsten 2011 sammen med Rørleggernes Fagfore-
ning ei kartlegging av innleie på byggeplassene 
til en del store entreprenører i Oslo-området inna-
for grunn-, betong-, tømrer- og rørleggerarbeid. Én 
av to av arbeidstakerne var innleid. 55 prosent av 
dem som arbeidet direkte under hovedentrepre-
nøren, var innleid. Tre fjerdedeler av de innleide 
var innleid fra bemanningsforetak. Av dem var 
minst halvparten ulovlig innleid. 

Ett år seinere har vi gjennomført ei «ettårsbefa-
ring» av byggeplassene til de samme entrepre-
nørene.  Fire av ti var innleid. Det var liten eller 
ingen nedgang i hovedentreprenørenes bruk av 
innleie. To av tre innleide var innleid fra beman-
ningsforetak.

Det betyr at det har utvikla seg en praksis der 
bedriftene leier inn fra bemanningsforetak for å 
løse de løpende og ordinære arbeidsoppgavene. 
Innleie fra bemanningsforetak har fått et helt an-
net omfang enn det ble lagt opp til da regelverket 

ble innført. Innleie fra bemanningsforetak er ikke 
en måte bedriftene holder seg med midlertidig ar-
beidskraft på. Det har blitt den måten bedriftene 
holder seg med særlig østeuropeisk arbeidskraft 
på. 

Det store flertallet av utenlandske bygningsarbei-
dere arbeider i bemanningsforetak, og det store 
flertallet av dem som arbeider i bemanningsfore-
tak, er utenlandske arbeidstakere. Det vanlige er 
at de enten er midlertidig ansatt eller såkalt «fast 
ansatt uten garantilønn», som er en form for mid-
lertidig ansettelse. Ut- og innleie av  arbeidsta-
kere fra bemanningsforetak har med det utvikla 
seg til et omfattende marked der en stor andel av 
arbeidstakerne ikke er fast ansatt.
 
Oslo Bygningsarbeiderforening mener at vi ikke 
lenger kan ha en så fri adgang til innleie fra be-
manningsforetak etter avtale med de tillitsvalgte 
som det vi har i dag.
•  Avtaleadgangen må strammes inn sånn at   
 den ikke kan overstige ti prosent av de fast   

 ansatte i innleiebedriften, og at den ikke kan  
 ha en varighet ut over ett år. 
•  Det må være et vilkår for sånn innleie at   
 arbeidstakerne som leies inn, er fast ansatt i  
 utleiebedriften. 
• Fast ansettelse må bety at arbeidstakeren   
 for ubestemt tid står til rådighet for 
 arbeidsgiveren i ei bestemt arbeidstid, der   
 arbeidstakeren har arbeidsplikt og 
 arbeidsgiveren har lønnsplikt. Arbeidsgiver  
 kan ikke kvitte seg med lønnsplikten annet  
 enn ved å si opp, avskjedige eller permittere  
 arbeidstakeren. 
•  Bemanningsforetakene må gjøres ansvarlig  
 for at innleie holdes innafor lovens rammer,   
 ved at utleie tillates bare i samme 
 utstrekning som det er tillatt å leie inn.
•  Arbeidstilsynet må få i oppgave å føre tilsyn  
 med at vilkårene for innleie etter avtale med  
 tillitsvalgte etterleves, med tilhørende 
 kompetanse og sanksjonsmuligheter. 

Uttalelse fra Oslo Bygningsarbeiderforening

adgangen til innleie fra 
bemanningsforetak må strammes inn!



BygningsarBeideren 4-20124
Direktoratet gjennomgår permitteringsklager
NAVs praksisendring rundt årsskiftet 2010/2011 representerer en innstramming for innvilgelse av 
dagpenger ved permittering. Både fra NAV og fra politisk ledelse i Arbeidsdepartementet ble inn-
strammingen begrunnet med at en hadde fått en praktisering av innvilgning av dagpenger som 
gikk lenger enn det var grunnlag for i forskriften.

TeKST: Odd Magnar Solbakken

Arbeidsdepartmentet har bedt direktoratet om 
en rapport, som nå er mottatt og offentliggjort. På 
bakgrunn av rapporten har direktoratet besluttet 
å gå gjennom klagesaker etter 1. januar 2012 for 
å vurdere avslagsgrunnen i sakene. Denne gjen-
nomgangen skal gjøres innen 15. desember. Urik-
tige vedtak vil bli omgjort.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt er tilfreds 
med at etaten vil fortsette gjennomgangen av 
permitteringssakene og sier ho er blitt forsikret 
om at særskilt kompetanse vil bli stilt til rådighet 
lokalt der det er behov. Arbeidsministeren er opp-
tatt av at vi nå får et godt grunnlag for å vurdere 
alle sider ved denne saken.

I rapporten fra Arbeids- og velferdsdirektoratet er 
det ingen ting som tyder på at de mener å prak-
tisere regelverket for snevert eller strengt, men 
strekker seg til å si: «det må presiseres at selv om 
saksbehandlere har benyttet uheldige formule-
ringer i begrunnelser og at henvisning til forarbei-
der er feil, betyr ikke det nødvendigvis at avslag 
er et feil utfall i de aktuelle sakene. En klagebe-

handling kan stadfeste et avslag, men begrunnel-
sen for å opprettholde vedtak om avslag kan godt 
bli omformulert».

Ved første gangs behandling hadde NAV i 2010 
en avslagsprosent på dagpenger ved permitte-
ring på 11 %. I 2011 var avslagsprosenten på 20 
% og i de første åtte månedene i år var avslags-
prosenten på 30 %. Disse tallene tolker Arbeids- 
og velferdsdirektoratet på følgende måte: «Isolert 
sett kan dette oppfattes som at det har vært en 
innskjerping av praksis. Utviklingen er imidlertid 
forenlig med at etaten tidligere har hatt en for li-
beral praksis i forhold til regelverket, og at en nå 
har en mer riktig praksis». Direktoratet mener 
også at en lav omgjøring i NAV Klageinstans og 
Trygderetten underbygger dette.

I de avslagene og begrunnelsene vi kjenner til så 
langt tyder på at vi nærmer oss en situasjon der 

det nærmest må være en force majeure liknende 
situasjon som gir rett til dagpenger ved permit-
tering. Og da vil «permitteringsinstituttet» slik vi 
kjenner det i dag være borte. 

Fellesforbundets syn er derfor at de tillitsvalgte 
ikke skal akseptere bruk av permitteringer med 
mindre arbeidsgiver har klarlagt at de ansatte 
får dagpenger. For forbundets medlemmer og til-
litsvalgte er det helt avgjørende å ha trygghet for 
at det eksisterer påregnelighet mellom permitte-
ringer etter Hovedavtalen og dagpenger fra NAV. 
Det må være et sterkt sammenfall mellom de vil-
kår som NAV stiller for å tilkjenne dagpenger til 
permitterte, og det saklighetskravet som legges 
til grunn når det benyttes permitteringer i hen-
hold til Hovedavtalen. Ellers vil permitterte stå 
uten inntektssikring, verken lønn eller dagpen-
ger, når de permitteres.

TeKST Og FOTO: Petter Vellesen

Miroslaw Kwiatek er en av dem som har blitt ram-
ma av nyordninga i NAV. Han har en rystende his-
torie å fortelle.

-Jeg har jobbet lenge i Bermingrud Entrepre-
nør Oslo. Bedriften har slitt en god del med å få 
oppdrag, og har vært nødt til å nedbemanne en 
god del. Før jul i fjor la de ned hele avdelingen 
for egenproduksjon betong. På det meste var vi 
oppe i 60 ansatte totalt. Før ferien var vi nede i 
cirka 20 og bare 4-5 igjen på tømrersida hvor jeg 
var ansatt. Vi håpet lenge på et par større jobber, 
Holmen Basishall og Nadderud Arena, men når 
vi ikke fikk dem fikk jeg permitteringsvarsel av 
bedriften. Dette var rett før ferien.

-Dette høres jo for så vidt ut som den normale vir-
keligheten til en entreprenørbedrift. Hva skjedde 
så?

-Jeg fikk ingen penger fra NAV og lurte på hvor-
for ikke. Jeg møtte jo til innføringkurs og sendte 
inn meldekort jevnlig.  I slutten av august fikk jeg 
endelig et brev fra NAV, men det var avslag på 
søknaden om dagpenger. De sier at vilkårene for 

dagpenger ikke var oppfylt fordi arbeidsgiver kan 
påvirke mangel på arbeid, som jo var permitte-
ringsgrunnen. Det blir også nevnt at de ikke har 
mottatt noen papirer fra Bermingrud. Jeg trodde 
det var så enkelt og etter at Bermingrud hadde 
sendt inn de manglende opplysningene og jeg 
hadde klaget på avslaget regnet jeg med at alt 
var i boks.

-Men det var det ikke?

-Nei. Jeg fikk et nytt avslag. Nå var det litt mer 
utdypende. I dette avslaget står det blant annet 
at ”bedriften har ikke klart å være konkurran-
sedyktige på pris, og tilpasse seg den hardnede 
konkurransen. Dette r forhold arbeidsgiver selv 
kan påvirke, og ikke uventet fall i markedet og 
vilkårene for rett til dagpenger under permitte-
ring er ikke oppfylt.” Jeg kan ikke forstå at dette 
kan være riktig allikevel. Jeg er jo helt uforskyldt 
i dette, men det er jeg som står på bar bakke. Jeg 
har ikke penger til å betale husleie eller å forsørge 
familien min.

-Hva gjør du nå?

-Jeg håper jo at fagforeningen kan ta opp denne 
saken, så jeg får penger, men for øvrig har det 
endt opp med at bedriften legger ned min avde-
ling og jeg er oppsagt. Da får jeg i hvert fall lønn 
i oppsigelsestida og dagpenger etter det. Men nå 

er det bare å se seg om etter nytt arbeid.
Miroslaw var medlem i Oslo Bygningsarbeiderfo-
rening og de har tatt saken. Nå er det LOs juri-
diske kontor som behandler den, og saken vil vel 
etter all sannsynlighet havne i trygderetten. Men 
den har havnet i godt selskap. Bunken med slike 
saker er stor og dette kan ta lang tid.

-Jeg står på bar bakke etter avslaget fra NAV, sier 
Miroslaw Kwiatek.

Siste nytt: Saken løst. Hovedavtalen skal legges til grunn ved permittering

Arbeids- og velferdsdirektøren har nå sendt ut brev til alle sine direktører om 

hva som skal legges til grunn ved vurdering av retten til dagpenger under 

permittering. I den midlertidige instruks står det med fete typer: «Hvis det 

kan dokumenteres enighet mellom partene om at arbeidsgiver har gjort det 

som med rimelighet kan forventes, så skal dette normalt være retningsgi-

vende for behandlingen i NAV». Videre står det at det skal legges «større vekt 

på Hovedavtalens intensjoner som gir permitteringsadgang i tilfeller hvor 

saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften».
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En ny rapport fra Arbeidstilsynet be-
krefter det Fellesforbundet i flere år har 
hevdet. Det er en klar sammenheng 
mellom dårlige arbeidsvilkår og skader. 
I en kommentar til rapporten på forbun-
dets hjemmeside sier forbundssekretær 
Steinar Krogstad at dette er noe vi i fel-
lesskap må ta tak i. Krogstad sier at når 
utenlandske arbeidstakere er mer utsatt 
for skader og ulykker, er dette en direkte 
konsekvens av en utvikling med færre 
egne ansatte og økt bruk av innleie.

Krogstad sier rapporten påpeker presist 
hva som er problemet. Utenlandske ar-
beidstakere er i hovedsak midlertidig an-
satt i et bemanningsselskap, og er utleid 
til og underlagt ledelsen til en annen ar-
beidsgiver. Når folk i tillegg har mangel-
fulle språkkunnskaper, kommer fra en 
annen arbeidskultur og ikke har fått den 
nødvendige opplæring, så kan vi trygt 
slå fast ar vi er i ferd med å etablere et B-
arbeidsliv med andre standarder.

Fellesforbundet slutter seg til rapportens 
oppfordring til at Arbeidstilsynet, par-
tene i arbeidslivet og bedriftene i større 
grad må ta tak i disse utfordringene, sier 
forbundssekretær Steinar Krogstad.

I perioden 2013 til 2016 skal Arbeidstil-
synet gjøre hovedtyngden av sin innsats 
i utsatte næringer. De neste fire årene 
gjennomføres nasjonale tilsynssatsinger 
i renhold, helse- og sosial, bygg- og an-
legg, overnatting og servering og trans-
port. Arbeidstilsynet skal gjøre en inn-
sats der utfordringen er størst.

Målet er at de som jobber i utsatte nærin-
ger skal ha lovlige arbeidsbetingelser og 
at færre skal få helseplager på grunn av 
arbeidsrelaterte belastninger, sier direk-
tør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstil-
synet.

Bygg- og anleggsnæringen er sårbar for 
konjunkturer og kjennetegnes av at ar-
beidstakerne flytter seg fra arbeidsplass 
til arbeidsplass. Næringen domineres 
av mannlige arbeidstakere, mange av 
dem er unge. Det er positive utviklings-
trekk i bygg- og anlegg, men næringen 
er fortsatt risikoutsatt, med høy risiko for 
arbeidskadedødsfall, muskel- og skjelett-
plager, kjemisk og biologisk eksponering 
og fysiske betingelser. Deler av nærin-
gen er preget av sosial dumping 
(kilde: arbeidstilsynet)

Dårlige arbeidsvilkår 
gir flere skader

arbeidstilsynet 
satser tungt i utsatte 
næringer

Det er denne gangen gjort en større jobb i å syste-
matisere og oppdatere de generelle bestemmel-
sene, lage fortekster til enkelte avsnitt og prise 
nye produkter. 

Det har kommet inn et nytt avsnitt i generelle 
bestemmelser som heter ”organisering og gjen-
nomføring av akkord”.Prinsippene for utregning 
av transportbestemmelsene er endret sånn at det 
nå betales for de materialene som bringes fram ut 
i fra grunnpris i hvert enkelt tilfelle.

Skissene og målingsreglene er oppdatert og mer i 
samsvar med dagens praksis. Tariffen er nullstilt 
i priser og postnummerne er kodet om for og let-
tere kunne brukes i et målebrevsprogram. Tarif-
fen er ferdig trykt og vi deler ut fortløpende. Har 
dere ikke fått den når dere leser dette, si fra så 
kommer vi ut med den.

For spørsmål er det bare å ta kontakt med måle-
kontoret.

TeKST: Børre Hagen

Ny akkordtariff 
for murerfaget fra 
01.01.2013.

Det har kommet en ny brosjyre fra Fellesforbun-
det om de nye innleiebestemmelsene. Den tror 
vi vil bli svært nyttig, særlig for de tillitsvalgte i 
bedriftene og på byggeplassene som skal bruke 
innleide, men også for den som jobber som inn-
leid.

Dere kan hente brosjyrer på deres respektive 
fagforeningskontorer, eller gi oss en melding om 
hvor mange dere trenger, så sender vi brosjyrene.

Ny brosjyre om 
de nye innleie-
bestemmelsene

Nordmenn er visst verdensmestere i oppussing. 
Hver fjerde av oss har planer om å bruke over 40 
000 kroner på å pusse opp boligen i høst og vin-
ter. Og synes du det er slitsomt å gjøre jobben sjøl 
står tilbudene på billige tjenester i kø. På stolper 
og oppslagstavler. I portrom og på husvegger. Og 
på mitt anbud og ditt anbud. 
Løp og kjøp - svart.....

Billig maler - 
kjøp, kjøp
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TeKST: Steinar Krogstad, 
Sekretær i Fellesforbundet
FOTO: Bygningsarbeideren

Når det gjelder de krav som skal stilles til arbeids-
miljøet er det aldri skilt mellom om du er fast el-
ler midlertidig ansatt eller innleid. Arbeidsmiljø-
loven stiller krav til likebehandling, alle har krav 
på et trygt og sikkert arbeidsmiljø, uavhengig av 
ansettelsesforhold. Men er det mulig i praksis?

I fagbevegelsen ser vi på den voksende beman-
ningsbransjen som undergraving av faste an-
settelser og derved svekking av det organiserte 
arbeidslivet. I den norske modellen er partssam-
arbeid grunnsteinen i arbeidslivet. Dette gjen-
speiles i lov- og avtaleverk. Arbeidsgivers inter-
esser og styringsrett er ikke eneveldig og skal 
balansers mot de ansattes interesser. De ansattes 

interesser ivaretas av tillitsvalgte og verneom-
bud gjennom både Hovedavtale, overenskomst 
og arbeidsmiljølov..

Innleide arbeidstakere står en veldig spesiell si-
tuasjon og interessene er vanskeligere å ivareta. 
De arbeider ikke under sin egen arbeidsgiver, de 
er ikke en del av strukturen for den bedriften de 
er utleid til eks. arbeidsfellesskap, klubb, verneor-
ganisasjon. De er på utsiden og i en veldig sårbar 
situasjon. 

Det avgjørende framover vil være om de blir in-
kludert i arbeidslivet og arbeidsfellesskapet eller 
om de havner på utsiden som et permanent B-lag. 
Fellesforbundet fremmer derfor forslag om å styr-
ke kravet til faste ansettelser og språkopplæring 
til LO-kongressen:

 -Den norske arbeidslivsmodellen med et 
 inkluderende arbeidsliv forutsetter at alle på  
 arbeidsplassen kan kommunisere med 

 hverandre. Språk og kommunikasjon er   
 viktig for å forhindre skader og ulykker,   
 forstå arbeidsrutiner og –regler, samt å   
 bli inkludert i arbeidsfellesskapet. 
 Fellesforbundet mener derfor det er viktig at  
 utenlandske arbeidstakere sikres den 
 nødvendige opplæring i språk og arbeidskultur.

Hvordan er arbeidsmiljøet for 
midlertidig ansatte og innleide?
Alt i 1991 kom det et EU-direktiv som omhand-
let arbeidsmiljøforholdene for ansatte i midlerti-
dige ansettelsesforhold. I innledningen står det 
”Undersøkelser har vist at arbeidstakere med et 
tidsbegrenset eller midlertidig arbeidsforhold ge-
nerelt sett er utsatt for større risiko for arbeidsu-
lykker og yrkessykdom enn andre arbeidstakere i 
enkelte sektorer”. Direktivet oppfordret medlems-
statene til å vedta tilleggsregler for å ivareta dis-
se særskilte utfordringene. Norge innførte ikke 
særskilte regler, direktivet ble implementert ved 
å vise til at arbeidsmiljøloven også omfattet ar-

Fra nyttår gjelder likebehandlingsprinsippet for innleide arbeidstakere i lov og 
tariffavtaler. Det enkle prinsippet er at de skal omfattes av de samme ordninger som 
om de var ansatt, med noen unntak som eks. pensjon og forsikringer. 

Arbeidsinnvandrere er mest utsatt for ulykker, men det er ikke alltid sikkerhetskulturen er så god hos de norske heller.
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beidstakere med midlertidige ansettelsesforhold.
Vi kan i dag trygt slå fast at dette EU-direktivet 
ikke har hatt en framtredende plass i hvordan fler-
tallet i EU har ønsket utviklingen i arbeidslivet.

Etter 1991 har omfanget av bemanningsselskap 
og midlertidige ansettelser økt og arbeidsmil-
jøforholdene forverret seg innenfor EU. I en EU-
rapport fra 2005 sies det: Arbeidsinnvandrerne 
er ifølge statistikken mer utsatt for ulykker, (dø-
delige) skader og yrkessykdommer. Arbeidso-
perasjoner som innebærer betydelig helse- og 
sikkerhetsrisiko, blir ikke tilrettelagt for å bedre 
arbeidsmiljøet fordi utenlandske og illegale arbei-
dere ofte aksepterer slike jobber, gjerne på grunn 
av en vanskelig økonomisk situasjon og manglen-
de kunnskap om arbeidstakerrettighetene….. 

De nye arbeidskontraktene oppleves som mindre 
sikre fordi arbeidstakeren blir engasjert midler-
tidig, på tilkalling eller 
på deltid. ….Ekspertene 
viser til at arbeidstake-
re med slik midlertidig 
kontrakt er mer sårbare 
enn arbeidstakere med 
faste arbeidsavtaler. 
Faktisk utfører de også 
vanligvis de farligste 
jobbene, har dårligere 
arbeidsvilkår, og får ofte 
mindre HMS-opplæring, noe som øker risikoen for 
arbeidsulykker.

Dessverre har denne problemstillingen ikke kom-
met sterkt nok fram når en har diskutert beman-
ningsbransjen og vikarbyrådirektivet, heller ikke 
i den norske debatten.

Tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og verneom-
bud i de større entreprenørbedriftene har i lengre 
vært at innleide har vært overrepresentert på ska-
destatistikkene. Dette har vi også spilt inn som 
en undervurdert utvikling overfor arbeidsgiversi-
den, Arbeidstilsynet og myndighetene. 

I september la Arbeidstilsynet fram en rapport 
om arbeidsskader blant utenlandske arbeidsta-
kere som bekreftet det vi hadde hevdet. Rappor-
ten sier også noe om det er sammensatte årsa-
ker, ”Dels skyldes det språk, dels at de er ansatt i 
bransjer som i seg selv er utsatt, og dels at mange 
av dem er innleid og dermed ikke en del av felles-
skapet og sikkerhetskulturen på arbeidsplassen. 

Videre sier rapporten at ”Å ansette eller leie inn 
utenlandske arbeidstakere stiller ekstra store 
krav til arbeidsgiverne med hensyn til systema-
tisk risikovurdering, sikkerhetsopplæring på eget 
språk og sikkerhetskommunikasjon”.

I en kommentar til rapporten sier Arbeidstilsy-
nets direktør Ingrid Finboe Svendsen, ” Rappor-
ten vil også påvirke hva vi kontrollerer på tilsyn. I 
tida framover kommer vi til å stille svært tydelige 
krav om at arbeidsgiver forsikrer seg om at alle 
arbeidstakerne forstår språket….. Vi har blant an-
net innkalt partene for å få laget en veileder om 
språk, så man forsikrer seg om at de utenlandske 
arbeidstakerne forstår språket. Det hjelper lite at 
det er en god sikkerhetskultur på arbeidsplassen 
hvis de utenlandske ikke skjønner språket og der-
med heller ikke reglene, opplæringen og hva de 
må gjøre for å jobbe sikkert”.

Fellesforbundet støtter den linjen Finboe Svend-
sen sier tilsynet skal legge seg på og har også 
meldt tilbake at vi vil delta i arbeidet med å utvi-
kle en veiledning for språk.

Svensk LO la også nettopp fram en rapport som 
bekrefter at ansatte i bemanningsbransjen har 

dårligere arbeidsmiljø, høyere ulykkesrisiko og 
tyngre og mer ensformige jobber enn fast ansat-
te. I rapporten sier ni av ti at de heller ville vært 
ansatt hos innleiebedriften enn hos bemannings-
selskapet.

Hva må tillitsvalgte og verneombud gjøre?
En av de store utfordringene som tillitsvalgte 
har i forhold til å håndheve regelverket med at 
det skal avtales med tillitsvalgte før det kan leies 
inn, er at det ofte avtales i etterkant. Det er van-
lig at anleggsleder ringer på onsdag og ønsker 
de innleide på byggeplassen på torsdag og avta-
len med tillitsvalgte blir i beste fall underskrevet 
påfølgende mandag. Denne lettbente praksisen 
er imidlertid ikke bare i strid med overenskom-
sten, det er også i strid med arbeidsmiljølovens 
bestemmelser for å ivareta et godt og sikkert ar-
beidsmiljø. Det som i rapporten omtales som ”Å 
ansette eller leie inn utenlandske arbeidstakere 

stiller ekstra store krav 
til arbeidsgiverne med 
hensyn til systematisk 
risikovurdering…”. 

I det videre arbeidet vil 
det derfor være viktig at 
de tillitsvalgte og verne-
ombudene koordinerer 
seg. Når rapporten sier 
det stilles ekstra store 

krav til arbeidsgiverne betyr det at bedriften skal 
ha rutiner som omfatter hvordan en ivaretar ar-
beidsmiljøet for innleide og utenlandske arbeids-
takere i internkontrollsystemet og at det skal 
være en praksis i henhold til rutinene. Tillitsvalg-
te og verneombud må derfor sjekke i sine bedrif-
ter om hvilke rutiner en har for risikovurdering 
ved innleie, står det at bedriften skal gjennomgå 
og avklare hvilke arbeidsoppgaver den innleide 
skal utføre med utleieselskapet før den innleide 
starter arbeidet, står det hvilke kompetanse som 
kreves av de innleide, står det hvordan en skal 
ivareta kravet om at arbeidstakere som arbeider 
i risikoområder skal kunne kommunisere med 
hverandre? Hvis dette ikke går klart fram i bedrif-
tens internkontrollsystem må klubben fremme 
dette som en sak til bedriftens AMU. Hvis bedrif-
ten vegrer seg for å ta dette opp i AMU og/eller 
ta det inn i internkontrollsystemet må klubben be 
om at AMU søker rådgivning fra Arbeidstilsynet. 

Det er viktig å få bedriftsledelsen til å forstå at 
å oppfylle arbeidsmiljølovens krav medfører mer 
ansvar og ledelse ved innleie enn ved å ha egne 
ansette.

Konklusjon 
Et godt arbeidsmiljø forutsetter systematisk job-
bing over lengre tid, det forutsetter faste anset-
telser og organiserte forhold. Undersøkelser viser 
også at bedrifter med tariffavtaler og arbeids-
miljøutvalg har bedre arbeidsmiljø enn de uten. 
Å sikre et godt arbeidsmiljø forutsetter derfor at 
bemanningsbransjen, som alltid vil være preget 
av kortsiktighet fra begge parter ikke har det om-
fang den bl.a. har i byggebransjen i Oslo i dag. 

Fagbevegelsen frykter at vikarbyrådirektivet vil 
føre til økt bruk av innleie og færre fast ansatte. 
En effektiv håndhevelse av likebehandlingsprin-
sippet kan motvirke dette da kostnadene ved 
innleie øker. Det jeg her har argumentert for er 
at arbeidsmiljølovens bestemmelser er viktig for 
å bedre den situasjonen de utenlandske og inn-
leide arbeidstakerne står i, men loven er også et 
veldig godt verktøy for å motvirke utviklingen 
med mer innleie. Ta verktøyet opp av verktøykas-
sen og bruk det!

« Dessverre har denne 
problemstillingen ikke kommet 
sterkt nok fram når en har 
diskutert bemanningsbransjen 
og vikarbyrådirektivet, heller 
ikke i den norske debatten. »

Arbeidstilsynet har i en landsomfatten-
de aksjon fra juni til september gjennom-
ført tilsyn med 255 virksomheter som 
utfører malerarbeid. Nær 40 prosent av 
virksomhetene fikk pålegg om forbedrin-
ger. Formålet med aksjonen var blant an-
net å sjekke om virksomhetene fortsatt 
benytter malingfjernere som inneholder 
det kreftfremkallende stoffet diklorme-
tan (DCM) som ble forbudt for yrkesmes-
sig bruk fra 6. juni 2012. 

Aksjonen viser at ca 10 prosent av virk-
somhetene fortsatt benytter DCM-holdig 
malingfjerner. Noen av virksomhetene 
hadde flere tonn med DCM-holdige ma-
lingfjernere. Enda mer alvorlig er det at 
noen leverandører fortsatt selger DCM-
holdig malingfjerner. Forbudet mot le-
vering av stoffet til yrkesmessig bruk  
trådte i kraft allerede i desember 2011.

Virksomhetene har til sammen fått 97 
pålegg om forbedringer. 17 prosent av på-
leggene ble gitt på grunn av manglende 
bruk av sikkerhetsdatablad. 59 prosent 
ble gitt grunnet manglende tilknytning 
til bedriftshelsetjeneste eller andre man-
gler i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
(Kilde: Arbeidstilsynet)

Odd Magnar Solbakken

Regjeringen vurderer strengere straffer 
for grove brudd på arbeidsmiljøloven. 
Det møter motstand i arbeidsgiveror-
ganisasjonene. Arbeidsdepartementet 
forbereder et høringsnotat om håndhe-
vingen av arbeidsmiljøregelverket. I den 
forbindelse ble det tidligere i høst arran-
gert en todagers konferanse med delta-
kere fra Arbeidstilsynet, departemen-
tene, Økokrim, flere politidistrikter samt 
partene i arbeidslivet.

Men arbeidsgiverorganisasjonene NHO 
og Spekter trakk seg i protest fra dag to 
av konferansen. Opplegget var ensidig, 
faktagrunnlaget svakt og det var ikke 
lagt opp til et reelt trepartssamarbeid, 
hevder NHO og Spekter i et brev til Ar-
beidsdepartementet, der de begrunner 
hvorfor de valgte å utebli 
(kilde: bygg.no/NTB, 11/11-12).

aksjon mot bruk av 
ulovlig malingfjerner

Dragkamp om 
arbeidsmiljø
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TeKST: Jonas Bals
FOTO: Arbetet

Svensk LO har nylig laget en undersøkelse av be-
manningsbransjen som kartlegger hvordan det 
oppleves å være utleid. Spørsmålene de har stilt 
i undersøkelsen dreier seg om arbeidsmiljø, mu-
ligheter for personlig utvikling, og om innflytelse 
over jobb og hverdagsliv. Svarene de har fått er 
nokså entydige: Å være ansatt i utleieselskap gir 
manglende tilhørighet til arbeidsplassen; man 
har få muligheter til kompetanseutvikling, det er 
liten variasjon i arbeidsoppgavene, man kontrol-
leres og måles nøyere, har tyngre og mer ensfor-
mige arbeidsoppgaver, og har en større risiko for 
å bli utsatt for ulykker. 

Organisasjonsgraden er også mye lavere (25 pst 
mot gjennomsnittet på ca. 70 pst). Undersøkelsen 
viser dessuten at innleie brukes til langt mer enn 
å ta produksjonstopper eller vikariater for ansatte 
som er i permisjon: 42 prosent av de som svarte 
hadde jobbet hos kunden i mer enn ett år. Det fan-
tes også eksempler på arbeidstakere som hadde 
vært utleid til en og samme kunde i mer enn 10 
år. ”För allt fler blir uthyrning ett permanent tillst-
ånd”, heter det i rapporten.

Bygningsarbeideren tok en prat med en av for-
fatterne av rapporten, LO-juristen Claes-Mikael 
Jonsson, for å høre mer om situasjonen i Sverige.

I Norge gikk bølgene høyt om vikarbyrådirekti-
vet. I Sverige ser det ut til å ha gått roligere for 
seg?

Vi har jo ikke noen restriksjoner på bruken av inn-

leie i vår lovgivning, slik dere har i Norge.
Partene var stort sett enige om at direktivet skul-
le ha minst mulig effekt på arbeidsmarkedet, selv 
om det var en viss uenighet om hvordan likebe-
handlingskravet skulle fortolkes, særlig overfor 
utenlandske bemanningsselskap. Med henvis-
ning til Laval-dommen hevdet arbeidsgiverne at 
utenlandske ansatte bare skulle betales minste-
lønn, men de fikk ikke gehør for dette hos regje-
ringen. Det var vi selvsagt fornøyde med. Vi var 
mindre fornøyde med at det ikke ble lagt inn noen 
begrensninger i forhold til bruken av innleie.

Vet du noe om omfanget av utenlandske beman-
ningsselskap i det svenske arbeidsmarkedet?

Det finnes ingen registreringsplikt, så det er van-
skelig å si noe sikkert. Men det vi hører fra blant 
annet Byggnads er at mange av de utenlandske 
firmaene som opererer her er bemanningssel-
skap. Med de nye reglene forventer vi at mye av 
dette vil gå over til å ta form av fiktive underen-
trepriser.

Det virker som om bemanningsselskapene er 
langt mer akseptert i Sverige enn i Norge. 
Stemmer det?

Ja. I Sverige fikk vi allerede på 1990-tallet en be-
manningsavtale mellom utleieselskapene på den 
ene siden, og mange av LO-forbundene på den 
andre. Der var likebehandling et grunnleggende 
prinsipp: Man skal ha samme lønn som i innlei-
ebedriften, og det skal være faste ansettelser i 
utleiebedriften, der man også er sikret en inntekt 
mellom oppdrag. Dette gjorde utleieselskapene 
til en akseptert del av arbeidsmarkedet, som var 
godt regulert.

Hva med de historiene vi har hørt fra bl.a. Lagena 
(tidligere omtalt i Bygningsarbeideren), der en 
del ansatte er blitt sparket og siden tatt inn igjen 
gjennom utleieselskaper?

Det var et problem vi fikk satt en stopper for i for-
rige tariffoppgjør. I mange av avtalene fikk vi på 
plass bestemmelser som regulerte denne adgan-
gen langt strengere. Samtidig skal det ikke stik-
kes under en stol at bransjen byr på noen alvor-
lige problemer.

Hvordan da?

Det var nettopp det vi ønsket å finne ut gjennom 
den undersøkelsen vi gjennomførte. Den bekref-
tet inntrykket vi satt med, både fra våre egne 
tillitsvalgte og fra ulike vitnesbyrd fra bransjen, 
som Kristian Lundbergs roman Yarden (tidligere 
anmeldt i Bygningsarbeideren, red. anm.). Man-
ge ansatte opplever å være fremmedgjorte, i Karl 
Marx’ forstand: De føler de har lavere verdi, at ar-
beidsmiljøet er dårligere og at de ikke har noen 
innflytelse over eget liv. Så selv om lønna er grei 
nok, føler de utleide seg dårlig behandla. 

Det taler i seg selv for at bransjen ikke skal vokse 
noe videre.

Hva med argumentet om at bransjen skaper ar-
beidsplasser? Det er vel et sterkt argument i et 
Sverige der arbeidsløsheten er høy?

Ja, bortsett fra at det ikke stemmer. De fleste job-
bene ville vært der uansett, men i form av faste 
ansettelser i det normale arbeidsmarkedet. Akku-
rat der er bildet helt klart: Bransjen er ikke noen 
innfallsport til arbeidslivet, alt den gjør er å tilby 
samme arbeid til dårligere betingelser.

Svensk rapport om bemannings-
bransjen tegner mørkt bilde

Claes Mikael Jonsson
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Likebehandling i akkordlag

Bygningsarbeiderens utsendte dro på AFs byggeplass i Gladengveien der man var i gang med 
bygging av boligblokker. Bakgrunn for besøket var å høre om hva de timelønnede mente om like-
behandlingsprinsippet som skal innføres fra nyåret. For de lesere som ikke vet hva det er så betyr 
det enkelt forklart at de innleide skal behandles som om de var ansatt i innleiebedriften med alle 
rettigheter så nær som pensjon.

Undertegnede fikk samlet noen utvalgte i brakka rett etter matpausen. Tømrerbasen var, som un-
dertegnede er godt kjent, med veldig opptatt og måtte ut umiddelbart, men vi avtalte å prates ute 
på plassen.

TeKST: Ken Gordon Solfjeld

Bygningsarbeideren var nysgjerrig på om den 
omtalte innføringen av prinsippet var noe samta-
leemne på brakka, noe forsamlingen måtte inn-
rømme at det ikke var selv om de hadde gjort seg 
en god del tanker om hva det ville innebære.

Finn har frem til nå følt seg ganske maktesløs 
som tillitsvalgt i forbindelse med alle probleme-
ne all innleie har ført til og håper at innføringa 
av prinsippet ville om ikke annet medføre at de 
innleide må henvende seg til de plasstillitsvalgte. 
Han var mere usikker på om de innleide var vil-
lige til å rette seg etter pliktene prinsippet medfø-
rer og pekte spesielt på arbeidstida.

Bjørn mente at klubben må stille krav til ledelsen om 
at de bare skal leie inn fagarbeidere og ikke ufaglærte.

Arne etterlyste ledelsens deltagelse i å stille krav 
til at det kun skal leies in fagfolk. Det virker som 
om de ikke bryr seg om det faglige. Han var vel-
dig opptatt av det generelle kravet til fagopplæ-
ring i både egen bedrift og bransjen.

Håkon opplyste at det var vanskelig å kommuni-
sere med mange av de innleide pga språket og 
håpet at prinsippet ville medføre større integre-
ring og dermed mindre språkbarriere. 

Før vi avsluttet praten på brakka og gikk ut for å 
få tak i tømrerbasen måtte Bygningsarbeideren 
spørre om hva de synes om at prinsippet ville 
kunne innebære at de innleide skulle delta i ak-
kordene. Alle var stort sett enige om at dette ville 
være positivt, men det betinget at basene med 
lagene fikk styre hvem som skulle få delta i ak-
kordene. Dette for å sikre kvaliteten av arbeidet.

Innerst til venstre Finn Arnesen, plasstillitsvalgt og tømrer ansatt i AF 1983 (Ragnar Evensen frem til 1997. 
AF kjøpte seg inn og overtok etter hvert Ragnar Evensen) Nærmest til venstre Bjørn Johannessen, hjelpe bas, 
-tømrer ansatt i AF  1974 (Ragnar Evensen frem til 1997) Innerst til høyre Arne Røhte,  forskalingsbas, ansatt i 
AF  1970 (Ragnar Evensen frem til 1997) Nærmest til høyre Håkon Holwech, forskalingssnekker og tillitsvalgt i 
klubbstyret, ansatt i AF 2005

Finn (til venstre på bildet) fulgte Bygningsarbeideren 
ut på byggeplassen der vi fikk tak i tømrerbas og vara 
i styret til Målekontoret Byggfag, Karl Fredrik Løvstu-
hagen ansatt i AF 2004 (til høyre på bildet). 

Karl Fredrik var veldig positiv til å ta de innleide 
inn i laget, men med de betingelsene om at det 
var basene med lag som hadde kontrollen på inn-
taket. Han håpet blant annet  at dette ville med-
føre at bedriften ville ansette de som passet inn 
i laget.

For ikke å forstyrre produksjonen avsluttet vi 
samtalen foran byggeplassen. Bygningsarbeide-
rens utsendte mistenkte gutta for å ha diskutert  
innføringen grundigere enn det de ga utrykk for 
ved begynnelsen av samtalen. Med den positive 
innstillingen de viste i forhold til innføringen av 
likebehandlingsprinsippet var det med stor op-
timisme at undertegnede vendte nesa tilbake til 
kontoret .

Tross store utfordringer vil dette gå bra.

Over 40 prosent av de tillitsvalgte i LO-forbundene har erfaring med inn-
leid arbeidskraft på sin arbeidsplass. En av fire har kjennskap til uaksep-
table lønns-og arbeidsvilkår for innleid arbeidskraft. Lavere lønn og len-
gre arbeidstid er de mest framtredende bruddene. Dette kommer fram 

i den aller første undersøkelsen fra LOs tillitsvalgtpanel, med svar fra 
over 2 500 tillitsvalgte. (Notatet er forfattet av Fafo-forskerne Rolf K. An-
dersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård på oppdrag fra LO)

LOs tillitsvalgtpanel om innleie av arbeidskraft: 
en av fire kjenner til uakseptable forhold
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Dagfinn skulle bare skru ferdig 
det siste på himlinga ved inn-
gangspartiet. Så gikk det galt. 
Dagfinn mista kontrollen over 
trappestigen og gikk rett i bak-
ken. Det tok nesten ett år før 
han var tilbake på jobb.

Jeg tok en prat med Dagfinn 
om hvor lite som skal til, bare 
du er litt uheldig. Og hvordan 
han har opplevd det å være sy-
kemeldt nesten ett år i IA be-
driften Skanska Norge AS.

TeKST Og FOTO: Edvard Sørensen

Hva skjedde?
Nei, hva skal jeg si? Jeg skulle jo bare skru ferdig 
det siste på himlinga, men underlaget var vel litt 
for ujevnt og trappestigen litt for ustabil. Jeg falt 
rett i bakken, eller heldigvis tok noe imot for fallet, 
uheldigvis var det trappestigen.

Så du landa oppå trappestigen?
Ble faktisk liggende halvveis surra inn i den, måt-
te ha hjelp for å komme meg ut. Så sikkert ganske 
komisk ut utenfra, men fyfader det gjorde vondt 
og ble jo faktisk ganske alvorlig.

Du var hjemme ut den uka, og så fikk du tilrette-
lagte arbeidsoppgaver?
Ja, jeg ville jo tilbake så fort som mulig og tenkte 
at det sikkert ville gå over. Så når de ringte meg 
og sa at jeg kunne komme og jobbe med KS, virka 
jo det ganske greit.

Men?
Fra albuen på høyre arm og opp til nakken ble det 
bare verre for hver dag som gikk. Var jo hos lege 
rett etter at det skjedde, men de så ikke noe galt. 
Men siden det bare ble verre kom jeg meg etter 
hvert til en fysioterapeut. Der fant de ut at høyre-
skulderen var delvis ute av ledd, med to leddbånd 
og bicepsscenen røket.

Det må ha vært tøft å få den beskjeden, du trodde 
kanskje det bare var en smell som ville gå over. 
Det var et hardt slag, jeg skjønte med en gang at 
dette ikke ville bli bra med det første. 

Du måtte operere, dette skjedde i slutten av okto-
ber 2011 og fire måneder senere fikk du 
operasjon. Hvordan var den tiden?
Det var tøft, jævlig vondt og frustrerende. Drev 
med forebyggende trening for å minske smerten, 

men det blir lange dager når du er vant til at det 
går 11 timer fra du går ut døra på morgenen til 
man er tilbake på kvelden. 

Hvordan takla du den overgangen?
Jeg var mye rundt og besøkte arbeidskamerate-
ne, rett og slett for å få dagene til å gå. 

Og det var fint når jeg i mai kunne starte opptre-
ninga. Det var jævlig vondt, men også godt å få 
noe annet å tenke på og noe å fylle dagene med. 
Begynte virkelig å gå på veggen en stund der, så 
det var godt å komme litt ut.

Når du ser tilbake, følte du at du fikk en god opp-
følging både fra NAV og Skanska?
Kan nevne oppfølginga fra NAV på slutten av sy-
kemeldingsperioden. Det er mange papirer som 
skal fylles ut, og i NAV systemet kan man jo ikke 
ha den miste feil. Når de er så strenge syntes jeg 
de kan være mer behjelpelige i forhold til å veilede 
folk på akkurat det.

Jeg syntes også at noen fra bedriften kunne ringt 
bare for å høre hvordan det gikk med meg. Og 
ikke bare når det var tid for nytt dialogmøte.

Bortsett fra de punktene? 
Jevnt over vil jeg si at jeg fikk god oppfølging, 
både fra NAV og Skanska. Jeg hadde jo alle de 
pålagte samtalene og møtene. Og bare gjennom 
det blir man jo relativt godt fulgt opp. 
Jeg var jo også mye rundt på byggeplassene, så 
jeg holdt meg jo oppdatert på hvordan det gikk 
med folk og omvendt. Det hjelper jo.

Du er tilbake og jobber nå 50 %.?
Ja, det var utrolig deilig å komme tilbake i jobb, er 
jo ikke ungdom lenger og på det verste fryktet jeg 
at jeg ikke ville kunne komme tilbake i jobb som 
tømrer i Skanska igjen. Jeg tror ikke jeg hadde 
klart å starte rett i full jobb, utrolig viktig for meg 
at jeg kunne starte i 50 % stilling.

Hvordan går det nå?
Nå jobber jeg fra morgenen til lunsj og så drar 
jeg rett på opptrening hos fysioterapeut 3 dager i 
uka. Gjør fremdeles litt vondt på kvelden, men blir 
bedre for hver uke som går. Det viktige for meg nå 
er å være tålmodig så det ikke blir verre.

Hvordan er ditt inntrykk av IA, har det vært med 
på å bidra til at du er tilbake i jobb?
Før jeg skadet meg hadde jeg ingen formening 
om hva IA var og på hvilken måte det påvirket 
Skanska og meg. Men nå som jeg på en måte har 
sett IA fra innsiden vet jeg selvfølgelig mer om 
hvordan det fungerer. Og jeg vil si det fungerer, 
eller det fungerte i alle fall for meg. Og jeg tror det 
vil hjelpe flere tilbake til jobb at det gjennom IA 
avtalen finnes flere gode tiltak for å få arbeidsta-
kere ut i arbeid igjen.

Hva har du tenkt i ettertid? 
Har jo vært i Skanska i snart 20 år og har noen av 
mine beste venner her, hadde vært tøft og ikke 
kunne komme tilbake. Også på grunn av noe så 
dumt, nei det vil jeg aldri risikere igjen!

Skal bare…
Et intervju med Dagfinn Winsvold, 49 år og 
tømrer i Skanska Norge AS – Region Oslo

Kommer ikke til å gå forbi noen som bruker 
trappestige på ujevnt underlag uten å si ifra.

Så ja, vil vel si at holdningene mine har endret 
seg.

Høsten 2001 ble den første «inten-
sjonsavtalen om et mer inkluderende 
arbeidsliv» (IA-avtalen) inngått mellom 
regjeringen og partene i arbeidslivet. 
Blant annet mellom LO og NHO. Avta-
len ble videreført 2006 – 2009, og en ny 
IA-avtale er inngått i februar 2010, med 
varighet fra 1.3.2010 til 31.12.2013.

Delmål med IA-avtalen: 
 • Reduksjon i sykefraværet til   
  maks 5,6 prosent på nasjonalt   
  nivå.
 • Økt sysselsetting av personer   
  med redusert funksjonsevne.
 • Yrkesaktivitet etter fylte 50 år 
  forlenges med seks måneder. 
Punkter verdt å merke seg:
 • Økt antall sammenhengende   
  egenmeldingsdager fra 3 til 8.
 • Oppfølgingsplan. Dialogmøter   
  gjennom hele sykemeldings-
  perioden.
 • Samme kontaktperson i NAV   
  systemet gjennom hele
   sykemeldingsperioden.

iNFO:
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I løpet av 2. kvartal gikk sykefraværet 
ned med 2,8 prosent, viser sesongjuster-
te tall. Sykefraværet er nå på 6 prosent 
og IA-avtalens mål om ikke å overstige 
5,6 prosent er nådd for privat sektor. For 
fjerde gang på rad synker sykefraværet, 
og dette er det laveste sykefraværet vi 
har hatt i 2. kvartal siden statistikken ble 
utarbeidet i 2001 (kilde: nav).

Høyres Torbjørn Røe Isaksen kan bli vår 
neste arbeidsminister. Noe av det første 
han vil gjøre er å avskaffe ordningen 
med regionale verneombud innen hotell, 
restaurant og renhold

Snekkere og malere på Østlandet har 
jobbet svart for 35 millioner kroner, viser 
en storkontroll utført av skattekontorene 
i Gjøvik og Askim. Kontrollen har vært 
rettet mot næringsdrivende i enkeltper-
sonsforetak, registrert som malere eller 
snekkere. Håndverkere i Oslo, Akershus, 
Oppland og Østfold, som sokner til Skatt 
Øst, er kontrollert. Resultatene fra kon-
trollen tilsier en ganske jevn fordeling 
mellom fylkene.

Av 148 kontrollerte saker fant de 52 som 
ikke hadde oppgitt det de skulle. Totalt 
ble det avdekket 35 millioner i uoppgitte 
inntekter i kontrollen. Skremmende mye, 
sier seksjonssjef Stine Olsen i Skatt Øst, 
til Oppland Arbeiderblad.

Mer enn halvparten av de foretakene 
Skatt Øst fant feil hos var helsvarte, det 
vil si at de ikke hadde oppgitt noen næ-
ringsinntekt i det hele tatt.

Omkring halvparten av de som ikke 
hadde oppgitt det de skulle fikk en til-
leggskatt på 60 prosent 

(kilde: oa.no, 19.11.12).

Privat sektor har nådd 
ia-målet

Vår neste 
arbeidsminister?

Storkontroll av svart 
arbeid på Østlandet

jankan as er et firma fra Porsgrunn med følgen-
de formål: «Gulv og veggbekledning og alt hva 
dermed medfølger. Likeledes hårklipp. Deltagelse 
i andre selskaper».

Slanted Collective Da holder til i Oslo og har 
følgende formål: «Spre mest mulig glede og energi 
til enhver tid». Hipp, hurra, nå ble jeg glad.

Pollinator atle arneberg Mjelde holder til i 
Søndre Land og har tenkt å drive med følgende: 
«Bedriften vil drive med virksomhet relatert til 
pollinering. Den vil også drive arbeid relatert til 
humler og bier, samt å utføre forskningsarbeid». 
Ingen bijobb akkurat.

Henrik avackis Bygg jobs fra Flisa har følgen-
de formål: «Alle utendørs og innendørs anleggs-
arbeid. Skottfeste, murverk, gips installasjon, 
fylling, maleri». Fyll, fylling og maleri. Det blir 
Munch det.

Umai Sushi Da er et Oslo-firma som har tenkt 
seg følgende: «Produksjon og salg av sushi på for-
skriftsforsvarlig måte». Sushi er da mye morsom-
mere å spise uten at den er forskriftsforsvarlig.

Bemanningsmannen limited fra Oslo har slet-
tes ikke tenkt å drive med bemanning men har 
følgende formål: «Sosialbransjen: sosialtjenester, 
barnevern, vikar».

Kontinent ravsjan agzamovitsj Sobirov er 
et enkeltpersonsforetak fra Oslo med følgende 
formål: «Import og eksport av elektriske og andre 
varer, transportservice, oppussingsarbeid, data- 
og mobilservice (kjøp og salg), dagligvare og ga-
tekjøkken, renholdsservise og tolketjenester». Det 
er godt at døgnet har 24 timer. Og hva er forresten 
forskjellen på servise med s og service med c?

Sedeco emanuel Sorin Cioaca er et enkeltper-
sonforetak fra Oslo med følgende formål: «Bygg 
og anlegg, oppføring av bygninger, snekkeri, op-
pussing (maling, gulvlegging, flislegging) arbeid 
med gipsplater og interiørdesign. Handel med 

Mange firma har rett og slett bare morsomme navn, mens andre kan 
ha både morsomme navn og spre seg ut over mange bransjer samti-
dig. 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. 

brukte biler, bilverksted. Renhold og flyttebyrå». 
Ikke noe å si på pågangsmotet.

Khan imrans Bygg er også et enkeltpersonsfo-
retak fra Oslo og har følgende formål: «Industri: 
Bygg Tjenester: Renovering/oppussing av hus. 
Inkl arbeidsoppgaver som f.eks: Male, tapetesere, 
flislegging, lage vegger etc». Tapetesere og tape-
tesere. Bare du gjør det ordentlig så.

roa Maskin og Bemmaning as holder til på 
Hønefoss og har følgende formål: «Drive maskin-
utleie, bemannning og entreprenør og all tilhø-
rende virksomhet knyttet til dette, samt investere 
og delta i andre selskaper med et hvilket som 
helst formål eller i fast eiendom». Her var det visst 
noe rart med mengden av enkelte bokstaver og 
plasseringen.

Malerinnen og Mattemannen as fra Oslo har 
følgende formål: «Drive malervirksomhet og salg 
av matter samt å tilby andre tjenester/produkter 
som naturlig faller sammen med dette, herunder 
å delta i andre selskaper med lignende virksom-
het, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte 
gjøre seg interessert i andre foretagender». Male-
rinnen gikk konkurs i slutten av august og holdt 
seg på matta en måneds tid før det nye foretaket 
ble registrert.

Oslo Kjøtt ghalatis esfandyari har forret-
ningsadresse i Storgata i Oslo og er registrert 
med følgende virksomhet/art/bransje i Brønn-
øysund: ”Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer”. 
Men under næringskode 45.200: ”Vedlikehold og 
reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler”. 
Smøreolje i indrefileten gjør underverker.

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

Odd Magnar Solbakken
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Murer Onur Bozkurt (20) fra Lørenskog tok sølv 
under Yrkes-NM. Totalt er det 5 kandidater i hvert 
fag som konkurrer om titlene. Selve prøven har en 
varighet på 20 timer. Bozkurt har gått læretida si i 
Veidekke og er nå fast ansatt i bedriften.

Hva skal til for å nå så høyt Onur? En må være 
ryddig, nøyaktig og lese tegningene riktig. Den 
som er best på det vinner forteller han ivrig.

Dessuten synes jeg det er inspirerende å delta. En 
får en opplevelse, samtidig så en får vist frem fer-
dighetene sine. Det hører også med til historien 
at han kom inn som reserve og stilte opp på til 
Yrkes-NM på noen dagers varsel.

Lærling innenfor betongfaget Espen Holbye By-
fuglien (19) fra Selvaagbygg AS var også med og 

kjempet om en plassering sammen med fire an-
dre. Byfuglien fra Oppsal nådde ikke opp denne 
gangen, men det er imponerende å melde seg på 
konkurransen som lærling. Espen forteller at han 
er et konkurransemenneske og ble anbefalt av 
bedriften å melde seg på.

Tømrerne hadde ingen konkurranse, men egen 
stand under Yrkes-NM og Utdanningstorget 2012 
ved Norges varemessa på Lillestrøm. Der vart det 
demonstrert ulike byggemetoder fra elever ved 
Bjørkelangen vg2. Snart skal de gutta ut å skaffe 
seg lærekontrakt, avslutter lærer Jens Lundberg 
fra skolen.

SØLV TiL MUrer Fra VeiDeKKe i OSLO

Yrkes-NM
Av de 125 dommerne under Yrkes-NM dukket det opp to kjente fjes fra målemiljøet. Børre Hagen, 
oppmåler innenfor murerfaget, og Jan Peter Lyngstad, måler innenfor betongfaget. Begge er ansatt 
i Oslo Bygningsarbeiderforening og er med som dommere for første gang.

TeKST Og FOTO: Per Johnny Voldseth

Hvorfor dommere under Yrkes-NM? 
Først og fremst synes vi det er spennende og et 
positivt tiltak på mange måter. Det er flott å få 
følge med på ungdommene underveis på en fag-
lig måte. I tillegg så ble vi spurt av bransjen om 
å stille. Siden vi ellers i året bedømmer fagprøver 
så var det ikke så vanskelig å takke ja til dette.

Blir det vanskelig å skille deltakerne? 
Nei, sier de samstemt. Vi har lang erfaring fra 
bransjen og ser forskjellene. Alle kandidatene her 
er dyktige, men det er alltid noe som vi merker 
oss som gir oss et riktig bilde av den enkelte sin 
utførelse av oppgaven under Yrkes-NM.  

Fra venstre: Jan Peter Lyngstad fagdommer yrkes NM betongfaget & Børre Hagen, fagdommer murefaget

Fellesforbundet sentralt ved ungdomssekretær 
Kim Stensnes (26) var også til stede under Yrkes-
NM og Utdanningstorget 2012 på Norges Vare-
messe i Lillestrøm. LO hadde felles stand og man-
ge forbund var godt representert.

Hvilke budskap ønsker Fellesforbundet å få frem 
under dette arrangementet, Stensnes?

Vi ønsker å være synlige sammen i LO fellesska-
pet og dette er et flott utstillingsvindu.Her er det 
mange potensielle medlemmer og vi ønsker å re-
kruttere til de ulike bransjene.
   
Dessuten så er dette en fin mulighet for deltaker-
ne å få vist frem de ulike yrkesfagene under disse 
dagene med over 30 yrkeskonkurranser.   
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TekST OG FOTO: 
Svein Dagfinn Vestheim

En søndag i november hadde jeg avtalt å møte 
Asle Hermansen som er lærer på et fagbrevkurs 
oppe på Veidekkes pr osjekt oppe på Marien-
fryd ved Hasle torg.

Deltagerne som kommer fra diverse bemannings-
selskaper og entreprenører tar nå teoridelen før 
den teoretiske eksamen som skal være i desem-
ber. Faget er tømmer.

Kurset har 11 deltagere, varierende aldersmessig, 
fra Polen og Norge.

Noveta, Adecco, Hent og Skanska er representert 
i denne gruppa. Kurset er på 65 timer totalt, 35 
timer av disse er i helgene og på kveldstid. Man 
må ta fri fra jobb totalt 4 dager. De fleste bedrif-
tene i dette tilfelle betaler lønn for disse dagene. 
Kurset koster om lag Kr. 9000,-. Man søker LO om 
stipend ved fullført kurs. I dette tilfelle på tøm-
mer kan medlemmer søke Stiftelsen Byggfag om 
stipend i tilegg.

På vanlige ukedager er det elever fra VK 
1Betong fra Bjørnholt skole som er på 
byggeplassen.”Voksenelevene” kjører kveldstid 
og i helgene.

Jeg tok en prat med Miroslav Cieplak (38)  
ansatt i Hent i Oslo. Han gikk kurset forrige vinter, 
teorieksamen i juni og gikk opp til fagprøve nå i  
november 2012.

Miroslaw kom til Norge i 2004 og er utdanna mø-
belsnekker fra hjemlandet Polen. Han har i tilegg 
en teknisk fagskole innenfor samme fag. Han star-
ta som mange andre i Adecco, var innom et svensk 
bemanningsforetak, Jobzone og siden HENT.

Hva var den praktiske prøva di, Miroslaw?

Tradisjonell yttervegg med panel. Det var noe 
problemer med materialleveranser, ellers gikk alt 
greit. Den ble splitta opp mellom før og etter helg. 

Hva tenker du om teoridelen?

Klart at språket er vanskelig for de fleste, genera-
sjonsforskjeller også. De yngre har lettere for å ta 
et nytt språk til seg.

Vil du anbefale denne form for kursing, Miro?

Ja, på det sterkeste. Selv om mange har en utdan-
nelse med seg fra hjemlandet er ikke dette god-
kjent i Norge. Kravet om relevant praksis på 5 år 
er fastsatt. Myndighetene har godkjent dokumen-
tert praksis fra hjemlandet hvis denne er spesi-
fisert. Det holder ikke med generelt bygningsar-
beid osv.

Rundt dette med kostnadene for kurset, så får 
man støtte økonomisk fra LO og lokal fagfore-
ning. I framtida blir det mer og mer viktig med 
fag og svennebrev.

I og med det som skjer fra og med 1. januar 2013 
vedrørende likebehandlingsprinsippet blir det et 
tema om du har norsk eller utenlandsk fagbrev. 
De lokale lønnsavtalene i bedriftene blir gjel-
dende for de innleide. For å få full lønn skal du 
ha et norsk fagbrev å vise til. Overenskomsten 
sier i motsatt tilfelle: ”lønnen fastsettes gjennom 
drøftelser mellom akkordlaget og arbeidsgiveren, 
i forhold til relevant yrkeserfaring, og kan utgjøre 
inntil 90 % av fagarbeiderens akkordfortjeneste 
og belastes akkorden på vanlig måte”

Det er bare å oppfordre klubbene og de tillitsvalg-
te til å gå i dialog med bedriftsledelsen om sko-
lering av ansatte uten fagbrev. Mange bedrifter 
kan være lite villige til å gjøre dette, og ikke se 
”behovet”.

Kapittel 16 i Hovedavtalen sier at det skal være 
jevnlige møter som skal drøfte behovet for etter- 
og videreutdanning i bedriften.

Hadde selv en runde i Veidekke Distrikt Oslo i 
høst for å sjekke mulighetene for å ta norsk fag-
brev for våre utenlandske kolleger, spesielt be-
tongfaget. Det var dessverre liten interesse for 
dette blant gutta ute, selv om dette kunne gått 
på  Veidekkes Skole på Byggeplass sin regi. Tror 
dette er et informasjonsproblem, samt at det er et 
problem at man må bruke noen arbeidsdager på 
dette. Uansett, kursene kan tilpasses bedriftene 
etter behov.

På fagbrevkurset for tømrere går det representanter for Noveta, Adecco, Hent og Skanska. 

Miroslaw Cieplak tok svennebrev som tømrer etter å 
ha tatt teorien på fagbrevkurs i Tømrer og byggfagfo-
reningens regi. 
Vi gratulerer.
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TeKST Og FOTO: Petter Vellesen

Landskonferansen for murfaget og Landskonfe-
ransen for betongfaget har hatt tradisjon for å ar-
rangere felles konferanser. Konferansene har vært 
i samme by og under samme tak og hovedpro-
grammet har også vært avholdt i fellesskap. Bare 
de respektive årsmøtene og punktet om akkordta-

Landskonferansen for 
mur- og betongfagene

riffene har vært avholdt separat. Dette har vært en 
så stor suksess at vi under årets konferanse, som 
ble avholdt i Oslo 28.-30. september, bestemte oss 
for å ta skrittet ut og slå sammen konferansene. 
Det ble laget nye vedtekter og fastsatt ny kontin-
gent. Vi mener at hensynet til at de enkelte fag skal 
få komme til orde er ivaretatt, og de avdelingene 
som har medlemmer i begge fag kan fra nå av stil-
le med to delegater til konferansen. 

Årets konferanse samlet 30 delegater og 12 ek-
stradelegater, til sammen 42 personer som fikk 
gleden av å delta på en interessant og framtids-
retta konferanse. Vi hadde innledninger av for-
bundssekretær Steinar Krogstad om HMs og 
utenlandske arbeidstakere, leder av Oslo Byg-
ningsarbeiderforening Petter Vellesen om like-
behandling og sosial dumping, av Norvald Mo, 
rådgiver i Fellesforbundet, om den politiske situa-
sjonen og stortingsvalget og til slutt forbundsse-
kretær Halvor Langseth om tariffpolitiske utfor-
dringer. 

Halvor var også så sporty at han holdt et foredrag 
om boligpolitikk på sparket. Som sagt var inn-
ledningene framtidsretta og inneholdt elementer 
av hva slags politikk og hvilke aktiviteter vi må 
føre, og det ga seg utslag i uttalelsene fra møtet. 
Det ble vedtatt fire uttalelser: Sosial dumping av 
HMS, Tariffoppgjøret 2014, Arbeidsliv – tiltaks-
pakke 3 og Skal de rødgrønne vinne valget, må 
de spille på lag med fagbevegelsen! Uttalelsen 
gjengis under.

Det ble også tid til en meget interessant omvis-
ning på Akershus festning, hvor murmester Olaf 
Reese fra Buer & Bratfoss gjorde rede for det his-
toriske rehabiliteringsarbeidet som foregår der.
Konferansen valgte også nytt styre: Petter Vel-
lesen, leder, Ingjald Gaare, nestleder, Jens Erik 
Kosmo, kasserer, Mads Kleven, sekretær, Øystein 
Laugen, styremedlem, 

Fraværende HMS arbeid i de useriøse selskapene 
og i bemanningsselspene, samt manglende inklu-
dering av de utenlandske arbeiderne i HMS arbei-
det i innleiebedriftene underbygger statistikken. 
I tillegg blir de utenlandske arbeiderne satt til de 
mest risikofylte oppgavene, med minst opplæring 
og en annen HMS kultur. Denne utviklingen kan 
vi ikke lenger akseptere. Det må bli ett lag på  
byggeplassen, der alle står samlet. 

Vi kan ikke snakke om «oss og dem» Manglende 
språkkunnskap er ikke bare en stor risikofaktor, 
men det er også med å ødelegge arbeidsmiljøet.

Spekulasjon med folks liv og helse er blitt et  
konkurransefortrinn for de useriøse.

Skal man ta tak i situasjonen trenger vi et sam-
let løft. Dette må gjøres gjennom trepartssam-
arbeidet og innføring av bransjestandarder. Om 
ansvaret ligger på det enkelte prosjekt vil vi ikke 

klare å  oppnå ønsket resultat. Lovgiver og Ar-
beidstil synet må komme med klarere retnings-
linjer som hindrer omgåelse av eksisterende re-
gelverk og håndheving av dette.

Nødvendige språkkunnskaper som omtalt i For-
skrift om sikkerhetsskilting og signalgivning må 
etterleves. 

I kapittel X § 26, står det: 1. «Arbeidsgiveren skal 
sørge for at arbeidstakerne har gode kunnskaper 
i det språk som brukes ,slik at de er i stand til å 
uttale og forstå den talte beskjeden på en korrekt 
måte og dermed forholde seg på en måte som er 
hensiktsmessig for å forebygge situasjoner som 
kan føre til fare for skade på liv eller helse.»

Videre må det innføres pålegg om risikovurde-
ring med inn- og utleier før innleie kan finne sted. 
Her skal også verneombudet være med.

SOSiaL DUMPiNg aV HMS

Årets tariffoppgjør hadde hovedinnretning mot li-
kebehandlingsreglene i forhold til innleie, og pro-
sentvis økning av minstelønnen ble satt på vent. 

I neste hovedoppgjør må minstelønnen igjen gjø-
res til en hovedsak, kampen mot økte lønnsfor-
skjeller i bransjen må føres på nytt og på nytt.

I kampen mot sosial dumping må EVU-reformen 
bringes inn i tariffoppgjøret igjen, dersom det 
ikke har kommet tilfredsstillende løsninger fra 
politisk hold. Særlig fokus må det være på rett til 
norskopplæring, og opplæring av voksne arbeids-
innvandrere og norske ufaglærte frem mot norske 
fagbrev.

Tariffoppgjøret 2014: fortsatt 
fokus på minstelønnen

Arbeidsinnvandrere er overrepresentert på 
skadestatistikken.
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Skal de rødgrønne 
vinne valget, må de 
spille på lag med 
fagbevegelsen!
Stortingsvalget om ett år kan føre til et historisk 
nederlag for fagbevegelsen. Blir valgresultatet i 
nærheten av det meningsmålinger har vist over 
lang tid, vil vi få en mørkeblå regjering. Da vil 
svært mye stå på spill av de rettigheter fagorgani-
serte har kjempet frem.

• Sykelønnsordningen
• Faste ansettelser
• Stillingsvernet
• Normalarbeidsdagen
• Tiltak mot sosial dumping: 
 allmenngjøringen, innsynsrett, solidaransvar

Men skal de rødgrønne vinne valget er det ikke 
nok å skremme med høyresidens politikk. Regje-
ringspartiene må i sin politikk få en mye tydeli-
gere innretning mot de negative utviklingstrekk 
som truer med å undergrave vår velferdsstat: A 
og B lag i arbeidslivet, privatisering og byråkra-
tisering av offentlig sektor, en boligpolitikk som 
først og fremst ivaretar spekulanter og megler-
nes interesser. Denne utviklingen kan ikke møtes 
med en lunken sentrumspolitikk. Dersom EØS 
avtalen står i veien for en arbeidslivspolitikk som 
flertallet av det norske folk ønsker, må den tas 
opp til vurdering.

arBeiDSLiV – 
TiLTaKSPaKKe 3
Landskonferansen for mur- og betongfagene me-
ner det er helt nødvendig at arbeidet mot sosial 
dumping fortsetter, herunder utvikling og forbe-
dring av regelverk og virkemidler.

I det videre arbeidet må man også ha et større 
fokus på  brudd på HMS bestemmelsene, i tillegg 
til brudd på lønns- og arbeidsvilkår. 

Det offentlige har et betydelig ansvar som stor 
innkjøper / bestiller. Det må stilles større krav til 
at det offentlige benytter anbudsprosessen til å 
sikre at tilbyderne har faste ansatte og ordnede 
lønns- og arbeidsforhold.

Landskonferansen mener av denne grunn det er 
nødvendig med en tiltakspakke 3.

Denne tiltakspakken bør etter landskonfe-
ransens mening inneholde:

• Kollektiv søksmålsrett
• Sikre at de ansatte i bemanningsselskapene   
 er fast ansatt iht Arbeidsmiljøloven § 14-12.
• Styrking av Arbeidstilsynet – herunder gi 
 tilsynet tilgang til strengere 
 sanksjonsmuligheter og kompetanse til og   
 føre tilsyn med innleiebestemmelsene.
• Solidaransvar for byggherre / bestiller.
• Forenkling av allmenngjøringsinstituttet 
 (dokumentasjonskravet)
• Regelverk for å sikre tilgang på originale 
 timelister for den ansatte (dokumentasjon for  
 evt. lønnskrav)

Regjeringa foreslår å endre lønnsga-
rantiregelverket slik at det blir mer for-
utsigbart for arbeidstakerne, og i større 
grad sikrer at arbeidstakere med utestå-
ende lønnskrav kan få dekket disse over 
lønnsgarantien. Forslaget innebærer at 
lønnsgarantiordningen blir utvidet slik 
at lønnskrav med forfall inntil 12 måne-
der før konkursens «fristdag» kan dek-
kes. I dag dekkes i utgangspunktet ikke 
krav som på fristdagen er eldre enn 4 
måneder.

Tiltaket vil både virke forenklende og 
bidra til å dempe virkningen av sosial 
dumping, sier arbeidsminister Anniken 
Huitfeldt.

En utvidelse av dekningsperioden til tolv 
måneder vil ha særlig stor betydning for 
muligheten for utenlandske arbeidstake-
re til å få dekning. Disse har ofte dårlige 
norskkunnskaper og manglende kunn-
skap om og forståelse av det kompliserte 
regelverket. Dette gjør det vanskelig å 
ivareta kravet om å inndrive utestående 
lønnskrav uten ubegrunnet opphold. Det 
er også grunn til å tro at utenlandske 
arbeidstakere aksepterer lønnssutset-
telser og andre lovnader fra en useriøs 
arbeidsgiver i større grad enn norske ar-
beidstakere.

Forslaget innebærer en effektivisering 
ved at saksbehandlingen av denne ty-
pen saker vil bli enklere og noen klage-
saker vil bortfalle.

Odd Magnar Solbakken

Den nyvalgte ILO-generalsekretæren, 
Guy Ryder, frykter at den spente situa-
sjonen i Spania, Hellas og Portugal kan 
komme ut av kontroll. Det er de harde 
innstrammingstiltakene som skaper 
fortvilelse og forbannelse. Finanskrisa 
har skapt en massearbeidsløshet verden 
over som man ikke har sett på flere tiår. 
30 millioner flere på ti år.

I Europa er det nå 25 millioner uten ar-
beid, omtrent som befolkningen i alle de 
fem nordiske landene til sammen. Ung-
domsarbeidsløsheten ligger over 50 pro-
sent i Spania og Hellas. 75 millioner unge 
mangler arbeid verden over. Bare i Kina 
melder det seg hvert år 27 millioner unge 
og nye arbeidstakere hvert år. 900 millio-
ner i verden lever for mindre enn to dollar 
dagen, ca 12 kroner.

Odd Magnar Solbakken

Foreslår å utvide 
statens lønnsgaranti-
ordning

iLO-sjef frykter opprør



BygningsarBeideren 4-201216

TeKST:  Petter Vellesen

Dette er en sannhet med store modifikasjoner, om 
ikke en rein løgn. Selv om direktivet inneholder 
bestemmelser om likebehandling har det ført til 
en kraftig innskrenkning av handlingsrommet for 
fagbevegelsen og andre som vil leievirksomheten 
til livs. Når lederen for det østerrikske fagforbun-
det PRO-GE, Rainer Winner, i våres prøvde seg 
med en forsiktig karakteristikk av leievirksom-
heten var den nasjonale Manpowersjefen straks 
ute med smekk over fingrene. Wimmer måtte de-
mentere: «Leiearbeid er ikke daglønneri». Målet 
er rettferdige betingelser for leiearbeidere, ikke å 
avskaffe virksomheten.

Denne spenningen har årsak i vikarbyrådirekti-
vets karakter av å være et kompromiss. Vi har fått 
likebehandling, men i bytte må man anerkjenne 
vikarbyråene som arbeidsgivere på lik linje med 
alle andre arbeidsgivere. Man kan angripe symp-
tomet, men ikke årsaken. Av den grunn kan man 
kjempe for bedre vilkår for de som jobber i et 
vikarbyrå, men må godta alle de negative sam-
funnsmessige følgene av uvesenet.

Det er i den skvisen europeisk fagbevegelse be-
finner seg i. Verdens største fagforbund, IG Me-
tall, har måttet konsentrere det tariffmessige ar-
beidet om kampen for å heve minstelønna for de 
innleide, og selv med et likebehandlingsprinsip-
pet går dette seint. «Die Lucke schliesst sich», sies 
det, men det er langt igjen til lik lønn for likt ar-
beid. Og i mellomtida blir det mer leiearbeid, flere 
faste ansatte fortrenges og ulikhetene vokser.

Ikke det at IG Metall ikke har øynene åpne for de 
negative konsekvensene av leievirksomheten. 
Tvert i mot, men denne kampen må altså føres 
på andre måter. I mars i år ga forbundet ut «Sch-
warzbuch Leiharbeit,» en gedigen trykksak på 
126 sider fylt med statistikk, øyenvitneskildringer 
og utredninger, i tillegg til en solid argumentsam-
ling mot hele leieuvesenet som sådan.

Dette er ikke lystig lesing. I det siste tiåret har 
antallet leiearbeidere i Tyskland tredobla seg og 
runder nå en million. Disse arbeider for omlag 17 
400 leiefirmaer. Bare det største, Randstad, sys-
selsetter over 60 000 leiearbeidere. Nummer to og 
tre kjenner vi. Det er Adecco og Manpower. Enda 
verre er det at 40 % av alle tyskere under 35 år 
nå arbeider «prekär», det vil si i atypiske ansettel-
sesforhold. Dette er ikke fordi de vil det selv, men 
fordi de har måttet ta til takke med midlertidige 
løsninger som de ikke kommer seg ut av.

Leiearbeiderne er fortsatt grovt underbetalt. 
Mens månedslønna for en ufaglært tysk arbeider 
gjennomsnittlig er 2331 Euro tjener en ansatt i et 
bemanningsbyrå bare 1253. I 2011 måtte over 91 
000 tyskere ansatt i bemanningsbransjen motta 
sosialhjelp i tillegg til lønna. Blir en leiearbeider 
arbeidsløs har han eller hun svært ofte så lavt 
inntjeningsgrunnlag at de må ta til takke med la-
veste sats i arbeidsløshetstrygd. Den som er leie-
arbeider har fem ganger så stor risiko for å havne 
i fattigdom som en fast ansatt. 

Svartboka slår i hjel en rekke myter. En av dem er 
at midlertidige ansettelser og leiearbeid fører til 
fast jobb. Det er ingenting som tyder på at det vir-
kelig er slik. Halvparten av leieforholdene varer i 
tre måneder eller mindre, ti prosent varer under 
en uke. Det er bare sju av hundre leieforhold som 
ender i fast ansettelse. På den annen side er hver 
tredje stilling som blir formidlet gjennom arbeids-
formidlingen i et leiefirma. Leievirksomheten kor-
ter ikke ned arbeidsløshetskøen heller. Bare hver 
tiende nyansatt i leiebransjen hadde vært lang-
tidsledig.

Mens en fast ansatt tysker har 30 dagers betalt 
ferie har en leiearbeider bare 24. Leiearbeideren 
har ikke helligdagsgodtgjørelse og bare 25 % 
overtidsgodtgjørelse, i forhold til 50 % for den fas-
te. Statistikken viser også at de innleide er klart 
overrepresentert på sykefraværsstatistikken. Lei-
earbeideren er borte fra jobben 15 dager i året, 
den fast ansatte 11,5. Innleide har en og en halv 
gang så mange fraværsdager grunnet muskel og 
skjelettplager som en i et normalt arbeidsforhold. 

Og den som tror at innleie fremmer integrasjon 
må tro om igjen. Andel innvandrere i et arbeids-
forhold stiger uproporsjonalt jo mer «atypisk» for-
holdet er.

Det sterkeste i svartboka er de mange vitnesbyr-
dene fra leiearbeideres hverdag.  Boka bygger på 
intervjuer av over 4 000 organiserte leiearbeidere. 
Gjennom korte sitater og lange og korte intervjuer 
får vi et innblikk i den fremmedgjøringa leievirk-
somheten fører til, og den avmakten, mismotet og 
raseriet leiearbeiderne føler. Dette er ikke noe vi 
kan lese oss til av statistikk og tall, men likefullt 
en del av det store bildet og egentlig det verste 
med hele virksomheten: Utelukkelsen fra kollek-
tivet og diskrimineringen. «Jeg føler meg som et 
annenklasses menneske», sier en leiearbeider. «Vi 
er stedfortrederne som gjør drittjobben for an-
dre», sier en annen.

Alt dette kommer tydelig fram i «Svartbok lei-
earbeid» og dermed blir fagforeningenes avmakt 
også tydelig. IG Metall har et klart standpunkt 
mot leievirksomheten og alt dens vesen, men den 
makter ikke å gjøre noe med det annet enn en 
puslete lønnskamp. Lønnsluken til de fast ansat-
te tettes kanskje smått om senn, men det drives 
fortsatt ikke fagopplæring i vikarbransjen. Hver-
ken innleiebedriften eller utleiebedriften vil ta et 
ordentlig ansvar for den innleide. Stillingsvernet 
vil fortsatt være elendig. Leievirksomheten fører 
oss tilbake til lausarbeidersamfunnet, og lik lønn 
forandrer ikke på det. En mer rettferdig lønn for 
leiearbeideren fører selvsagt til at han blir dyrere, 
men det avskaffer ikke virksomheten. Det er i til-
standen som knekt under to herrer at leiearbeide-
ren blir utnytta. Det endrer ikke EUs vikarbyrådi-
rektiv noe på.

(For den som ikke vil gi seg i kast med en 126-si-
ders svartbok på tysk har det nettopp kommet ut 
en kortversjon, «Arbeit auf Abwegen» (Arbeid på 
avveier). Begge finnes på nettet.)

Artikkelen har tidligere vært trykt som kronikk i 
Klassekampen 4. oktober

arbeidere av annen rang
Når debatten om vikarbyrådirektivet raste på det varmeste ble vi motstandere gjort oppmerksom på 
at europeisk fagbevegelse jublet for direktivet og «så på det som en stor seier». 
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Geir Høin, høyesterett  advokat:» I  forhold 
til andre land i Europa sitter vi fortsatt 
på en grønn gren i Norge, men lovverket 
som beskytter arbeidstakere er under 
angrep på bred front også her. Synet på 
arbeidskraft er i endring. Arbeidstakere 
betraktes i økende grad som en vare, og 
ikke som mennesker. Og varer er ikke  
underlagt det samme behovet for  
beskyttelse». (fagbladet.no)

«Det finnes ikke mer lønnsom kriminali-
tet enn å rane lønn, overtid eller feriepen-
ger fra ansatte. De færreste krever det de 
har rett på, enten fordi de ikke kan språ-
ket, ikke kjenner reglene, eller fordi de 
ikke har penger eller kapasitet til å stev-
ne arbeidsgiveren for retten. Går sakene 
til retten, risikerer arbeidsgiverne likevel 
ikke å tape mer enn det som den ansatte 
uansett har rett på» 

(adv. Sebastian Garstecki til fagbladet.no)

Arbeidstilsynet er urolig for ulovlig 
asbestsanering i flere eldre bygninger. 
Asbest kan gi alvorlige helseskader for 
de som blir utsatt for støv fra asbest. Det 
er kun virksomheter med tillatelse fra  
Arbeidstilsynet som kan fjerne asbest, 
og materialer skal leveres til godkjente 
deponier.

Ulovlig asbestsanering er alvorlig 
arbeidsmiljøkriminalitet.

I det siste har Arbeidstilsynet mottatt 
flere tips på ulovlig asbestsanering i  
forbindelse med ombygginger, riving 
og vedlikehold av bygninger. Etter  
byggherreforskriften har eieren av byg-
get plikt til å kartlegge om det er asbest 
i bygningsmassen før arbeidsfolk starter 
jobben. Asbest er et helsefarlig produkt 
og skal fjernes av godkjente fagfolk og 
firma.

(kilde: arbeidstilsynet)

arbeidskraft som vare

Lønnsom kriminalitet 

Urovekkende 
asbestsaneringTyskerne bruker 

leiefolk som streikebrytere

TeKST: Petter Vellesen
FOTO: Der Westen

Siden 25. juni har arbeiderne ved bedriften KMB 
i Marsberg i Tyskland vært i streik for å få tariff-
messig lønn. I ni år har de ansatte ved fabrikken 
vært organisert i IG BAU, bygningsindustriens 
fagforbund, og forlangt tariffavtale. Bedriften har 
kjørt en hard linje fra første stund. I juli sa de seg 
villige til å forhandle med IG BAU under en be-
tingelse: den lokale tillitsvalgte skulle tre tilbake 
med øyeblikkelig virkning.

Dette ble selvsagt enstemmig avvist og karakteri-
sert som et uforskammet og verdensfjernt utpres-
singsforsøk. ”Forhandlingene skal bare finne sted 
med de tillitsvalgte,” sier IG BAUs representant.

KMB (Kombi-Massiv-Bauelemente) er en fabrikk 
som lager betongelementer, nærmere bestemt 
søyler og bjelker. Bedriften beskjeftiger rundt 60 
produksjonsarbeidere, og det er omtrent 30 som 
nå er i streik. Det hører med til historien at svært 
mange arbeidere allerede har sluttet i bedriften.

Etter at det ikke lyktes bedriften å bli kvitt den 
tillitsvalgte prøvde de seg med andre tjuvtriks. I 
slutten av august lot de deler av bedriften gå på 
”billigsalg” og solgte ut støpeformene til Polen. 

Midt under streiken begynte bedriften å demon-
tere produksjonsutstyret. De forskalingene som 
ble sendt av gårde tilhørte selvsagt den produk-
sjonsavdelingen hvor streiken var mest effektiv. 
”Når det ikke arbeides ved formene er de ubru-
kelige for oss,” sier en representant for bedriften. 
Som følge av salget sa bedriften også opp fem 
streikende fagarbeidere og man anser at denne 
produksjonen for alltid er tapt.

Bedriftens siste påfunn i denne skandalen var å 
bruke innlide arbeidere som streikebrytere. Der-
med har streiken gått inn i en ny fase og blitt mer 
politisk. ”Det vi opplever her går ikke ’bare’ på be-
driftens vilkårlighet. Her dreier det seg om fram-
tida for streikeretten og dermed om den sosiale 
balanse mellom arbeidsgivere og arbeidstakere,” 
sier Bodo Matthey fra IG BAU. I mellomtida fort-
setter streiken og som det sies: ”Mismotet stiger, 
men dreier seg sakte, men sikkert til å bli raseri.”
(Kilder: IG BAU, derwesten.de)

TeKST: Petter Vellesen

Arbeidsgiverne i Sverige er ikke fornøyd med 
måten vikarbyrådirektivet implementeres på. Ar-
beidsgiverforeningen Bemanningsföretagen går 
nå til det skritt å anmelde den svenske regjerin-
gen til EU-kommisjonen fordi de ikke går langt 
nok når direktivet skal implementeres ved nyttår. 

Forbundsdirektøren Henrik Bäckström mener at 
måten direktivet innføres på ikke går langt nok 
i å fjerne hindere mot utleie. Som eksempel viser 

Bäckström til en tariffavtale ved alle Coops la-
gere, hvor det heter at maksimum ti prosent av 
arbeidsstyrken kan være bemanningspersonal.

Et annet sted her i avisa finner dere en uttalelse 
fra Oslo Bygningsarbeiderforening som mener 
at adgangen til innleie fra bemanningsforetak 
må strammes inn. Et av kravene er nettopp at 
innleien ikke må overstige ti prosent. Hvis dette 
stevnes inn til EU i Sverige vil det vel ikke ta lang 
tid før noen ville ta det norske kravet til ESA. Går 
det an å snakke om at faste ansettelser skal være 
hovedregelen under et sånt regime?

Streikende arbeidere
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Tekst: Harald Berntsen

Den ulovlige bygningsarbeiderstreiken i 1928 
satte loven om tvungen voldgift (lønnsnemnd) til 
side for ti år framover. Men ”tukthuslovene” med 
den reviderte arbeidstvistloven fra 1927 blei stå-
ende. 

I 1931 gikk Heismontørenes Fagforening, stifta 
året før, ut av Jern- og Metallarbeiderforbundet 
og inn i Elektriker og Kraft og krevde egen over-
enskomst. Fortuna Mek. Verksted svarte med å 
melde seg inn i Jern og Metalls motpart i Norsk 
Arbeidsgiverforening (N.A.F.), Mek. Verksteders 
Landsforbund. Formålet var å gjennomføre det 
samme lønnsnedslaget for sine ansatte heismon-
tører som var gjort gjeldende i verkstedsoverens-
komsten etter storlockouten samme år. Trass i 
protest fra fagbevegelsens representanter felte 
Arbeidsretten dom for at Fortuna kunne gjen-
nomføre lønnskuttet. Heismontørene viste da 
til at de ved andre bedrifter hadde fått oppretta 
tariffavtaler mellom sitt nye forbund, Elektriker 
og Kraft arbeidsgiverne, og trua med streik mot 
alle forsøk på å redusere lønningene. Som sagt, 
så gjort: Da Fortuna i april 1932 foretok utlønning 
i samsvar med dommen i Arbeidsretten, gikk 
samtlige heismontører og hjelpere på verkstedet 
til plassoppsigelse.

Etter protest fra N.A.F. tok ledelsen i både LO, Jern 
og Metall og Elektriker og Kraft – i samsvar med 
arbeidstvistlovens bestemmelse om streikefor-
bud i tvister om inngåtte tariffavtaler – avstand 
fra streikevarselet og påla Fortuna-montørene å 
trekke oppsigelsene tilbake. Men heismontørene 
nekta å lystre ordre og gikk til streik fra varsla 
tidspunkt. N.A.F. fulgte straks opp med å stevne 
dem inn for Arbeidsretten.

I Arbeidsretten forsvarte LO-juristen Viggo Han-
steen heismontørene med å vise til at heismon-
tasje hadde utvikla seg til et kombinert mekani-
ker- og elektrikerfag, som kvalifiserte for særskilt 
tariff med høyere satser enn verkstedsoverens-
komstens. Han pekte også på at heismontørene 

gjennom medlemskapet i Elektriker og Kraft ikke 
hadde hatt påvirkning på verkstedsoverenskom-
sten av 1931, og dermed ikke kunne være bindi 
av denne overenskomsten eller av den tidligere 
arbeidsrettsdommen i lønnsspørsmålet.

Arbeidsrettsdommen av 9. mai gikk likevel helt 
i arbeidsgivernes favør. Den var retta både mot 
18 navngitte streikende ved Fortuna enkeltvis og 
mot LO og de to forbunda. Jern og Metall og Elek-
triker og Kraft blei pålagt å sørge for at arbeidet 
straks blei tatt opp igjen, LO for at Elektriker og 
Kraft vedtok verkstedsoverenskomsten for sine 
medlemmer ved Fortuna. Heismontørenes Fag-
forening vedtok derimot å fortsette kampen på 
tvers av dommen til ny overenskomst var opp-
nådd.

N.A.F. tok da i bruk tukthuslovene for alt de var 
verdt. Først fikk de LO og de to forbunda til å gå 
med på offentlig å erklære at det var fri tilgang 
på plassene til de streikende heismontørene – det 
vil si til å oppfordre til streikebryteri. Men like 
før denne erklæringa var offentliggjort, ba N.A.F. 
dem vente og fikk Arbeidsrettens samtykke til å 
gå til lockout. Grunnen var trulig at N.A.F., som 
var i gang med drøftinger med LO-ledelsen om 
et nytt stort klassekompromiss i form av en Ho-
vedavtale, ikke ønska å svekke arbeidernes tillit 
til LO-ledelsen ved å tvinge den til å oppfordre til 
streikebryteri. I tråd med formålet med en Hoved-
avtale ville N.A.F. heller stimulere arbeiderne til 
sjøl å disiplinere hverandre – ved å bruke den mu-
ligheten som den reviderte arbeidstvistloven ga, 
til å få arbeidere som blei ramma av lockout, til å 
presse de streikende tilbake til arbeidet. Samtidig 
hadde N.A.F. forlangt at Oslo Politikammer inn-
leda rettsforfølgelse av de streikende heismon-
tørene enkeltvis, noe det også var grunnlag for i 
tukthuslovene. 

Men før lockouten var satt i verk, kom det – gjen-
nom daværende leder av LOs juridiske kontor, 
Trygve Lie – til et forlik som begge parter god-
tok. Heismontørene fikk ennå ikke overenskomst 
gjennom Elektriker og Kraft, men N.A.F. gikk 
med på en egen direkte avtale med LO og For-
tunas heismontører. Dermed redda N.A.F. ansikt, 
mens heismontørene oppnådde å komme ut av 
verkstedsoverenskomsten. 

Den 18. juli 1932, etter drøye to måneders ulovlig 
streik, blei arbeidet tatt opp igjen.

Men dette var bare første etappe på en lengre vei 
mot anerkjennelse og beskyttelse av heismontør-
faget.  I 1937-38 var de i konflikt i til sammen nes-
ten sju måneder, først i en fire måneders sympa-
tistreik med elektrikerne fra 16. juni til 12. oktober 
1937, så igjen fra 22. oktober til 10. Januar 1938. 

Den siste streiken var ulovlig og hadde grunnlag 
i utløpet av heismontøroverenskomsten 1935-37. 
Revisjonen gikk rett til mekling, som ikke ga heis-
montørene medhold i deres krav, men kopla urav-
stemninga over resultatet sammen med avstem-
ninga i hele jernindustrien. Heismontørene kom 
ingen vei med å protestere mot koplinga  overfor 
Riksmeklingsmann og N.A.F. De blei altså stadig 
betrakta som jernarbeidere.

Men heismontørene lot seg ikke knekke av den 
grunn. Fra 22. oktober var de i streik mot sam-

menkoplinga. Arbeidsgiverne stevna dem for 
Arbeidsretten, og ledelsen i Elektriker og Kraft 
mente det var heva over enhver tvil at streiken 
var tariffstridig og ulovlig. Allerede før retten var 
satt og felte dom, vedtok forbundsledelsen derfor 
enstemmig å rette et skarpt pålegg til heismontø-
rene om straks å gå tilbake til arbeidet. På denne 
måten innfridde forbundsledelsen arbeidstvistlo-
vens krav til alle valgte instanser i fagbevegelsen 
om å gjøre alt som sto i deres makt for å hindre og 
eventuelt stanse ulovlige streiker hvis de skulle 
unngå erstatningsansvar. Arbeiderpartiets min-
dretallsregjering fra 1935, under ledelsen av Jo-
han Nygaardsvold, fjerna nemlig ikke dette kra-
vet fra den reviderte arbeidstvistloven fra 1927. 

Den nøyde seg med å fjerne ”tukthuslovene” fra 
den borgerlige straffeloven.(Om dette hadde sam-
menheng med denne regjeringas fortvilelse over 
bølga av ulovlige streiker under de bedre kon-
junkturene som den sjøl bidro til i 1936-37, skal 
her være usagt.)
 
Men heismontørene bøyde seg verken for påleg-
get fra forbundet eller for dommen om ulovlighet 
som oppskriftsmessig fulgte i Arbeidsretten – 
heller ikke for den trusselen om eksklusjon som 
deretter kom fra deres egen forbundsledelse i 
Elektriker og Kraft. Og de sto stadig fast på sitt 
trass i at de én og én blei innkalt til Grønland po-
litistasjon og trua med bøter og fengsel, at N.A.F. 
fikk pressa forbundsledelsen til å erklære at de 
streikendes arbeidsplasser var åpne for streike-
bryteri, og at forbundet gjorde alvor av trusselen 
om eksklusjon.

Dermed hadde N.A.F., uten resultat, brukt alle 
midlene de hadde, og blei tvinga på retrett. Den 
samme arbeidsrettssaka som skulle behandle 
N.A.F.s erstatningskrav, endte i stedet i et forlik 
om at det skulle tas opp reelle forhandlinger om 
akkordtariff, og om bortfall av erstatningskravet. 
Det skulle videre forhandles om en felles overens-
komst for alle heismontører ved det neste tariff-
oppgjøret i 1939, om stans i alle straffeforfølgelser, 
og om opphevelse av eksklusjonen av heismontø-
rene fra forbundet.                     

Kilder og litteratur til videre studier: Arvid G. Han-
sen: Heismontørenes Forening 25 år. Utgitt av 
Heismontørenes Fagforening, Oslo 1955, Harald 
Berntsen: To liv – én skjebne. Viggo Hansteen og 
Rolf Wickstrøm. Oslo 1995, side 139ff.

LO-juristen Viggo Hansteen forsvarte heismontørene i 
1932. w(Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek)
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TeKST: Petter Vellesen

Hovedårsaken til fagbevegelsens forbannelse er 
den konservative regjeringas arbeidslivsreform 
som ble lansert i begynnelsen av februar og nes-
ten umiddelbart satt i verk etter et ”dekret”.

Reformen blir karakterisert som ekstremt ag-
gressiv og inneholder en rekke forverringer, 
både i stillingsvernet, forhandlingsretten og som 
lønnskutt. Det vil for eksempel nå være mulig 
for et firma å endre arbeidskontraktene dersom 

Spanske arbeidsfolk skal svi!

I hele sommer har demonstrasjonene rast i Spania. Det er ikke bare EUs usosiale krisepakker og 
nedskjæringer i offentlig sektor man har demonstrert mot. 

man har hatt negative tall i tre kvartaler – uten 
forhandlinger. Dette er tilfellet for en tredjedel av 
selskapene på Madrid-børsen, men også for be-
drifter som går med overskudd har det blitt let-
tere å sette avtaleverket til side.

Oppsigelsestiden har gått ned, og erstatningsbe-
løpet for usaklig oppsigelse likeså. Det blir også 
lettere å si opp folk, både individuelt og som mas-
seoppsigelser.  I det hele tatt er det hard lut som 
er foreskrevet.

Ideen hos makthaverne er at arbeidslivet i Spania 
har hatt for rigide regler og at de må løses opp. I 

Spanske demonstranter

tillegg må lønna ned slik at landets konkurran-
seevne styrkes. Problemet med den tankegangen 
er jo at Spania allerede har et av de mest fleksible 
arbeidsmarkedene i Europa. 

En tredjedel av spanske arbeidere er midlertidig 
ansatt, stillingsvernet er lite og reallønna er ikke 
særlig høy den heller. Spania har skjært ned og 
skjært ned uten at det har hjulpet. Men regjeringa 
kan bruke milliarder på å redde bankene. Forstå 
det den som kan.



BygningsarBeideren 4-201220

Anbud, for mange et skjellsord, for andre er 
det hverdagen. Men for noen er det en klart 
definert jobb, hverken mer eller mindre. 
Ihvertfall ikke mer i dette litt komiske ek-
sempelet påkommunal effektivitet til skat-
tebetalerenes beste? Ja, for det er jo begrun-
nelsen selv om en av og til ikke skjønner hva 
eller hvordan man sparer.

Dette lille eventyret om ei søppelkasse på 
Skøyen stasjon er desverre ikke et eventyr. 
Det er helt sant! Ja det var altså en gang ei 
søppelkasse på Skøyen stasjon som levde? 
sitt eget liv utenstell og omsorg. Den hadde 
en lei tendens til å renne over av søppel. 
Ingen ville tømme den. De andre som stod 
rundt omkring i nærheten blei stelt og tømt 
regelmessig. På plassen foran stasjonen 
stod det vel fire stykker. «Den grimme El-
ling» ville ingen tømme, og jeg hadde lenge 
undret meg hvorfor.

En dag så jeg muligheten for en oppklaring 
da tre voksne menn feide og ryddet plassen.

Ganske riktig de tømte de andre tre søppel-
kassene. Jeg mannet meg opp, gikk bort til 

den ene karen og spurte forsiktig: «Skal dere 
ikke tømme den siste søppelkassa, den ren-
ner jo helt over?» Svaret var vel omtrent som 
ventet. «Nei, jeg har tømt den noen ganger, 
men jeg får sånn kjeft av kolegaene mine, for 
den er ikke vår»

Akkurat, så innvikla var det. Den var altså 
ikke vår, og da kunne søppla flyte utover. 
Noe yrkesstolthet var det nok ikke å forvente 
fra den kanten, men likevel. Da jeg snudde 
meg på vei bortover mot Statoilstasjonen så 
jeg han som ikke fikk lov å tømme den, for-
siktig sope søppelet rundt godt inn til rota. 
Ja for den slo vel nesten rot så godt som den 
var gjødsla.

Noen dager senere så jeg en som tømte ei 
søppelkasse borte ved Elkkjøp, femti meter
unna. Jeg pekte og undret om han skulle 
tømme den der borte også? Men den var 
«ikke vår» Nei vel, den var ikke Elkjøp sin, 
den var ikke Jernbaneverket, NSB eller kom-
munen sin, altså skulle den ikke tømmes!

Jeg vet ikke hvorfor jeg var blitt så interre-
sert i den stakkars søppelkassa, men det er 

da bra at noen bryr seg om de stakkars fr-
latte, eller hva? Søppelhaugen ble større, og 
det var bare skjærer, måker og jeg som var 
Interessert? Snart så jeg redningen, trodde 
jeg. En liten lastebil på andre siden av gata 
med ISS på siden tømte ei søppelkasse der. 
Jeg prøvde meg igjen. «Hei du, ikke glem 
den søppelkassa som renner over på andre 
siden av gata!» «Er det blå søppelsekk i`n?» 
«Nei, jeg tror ikke det» svarte jeg. «Nei, da 
er̀ n ikke vår» svarte han idet han satte seg 
i bilen og freste rundt hjørnet til neste blå 
sekk. Ja ja, den karen hadde nok akkord, og 
kanskje en dårlig en også?

Hvis du lurer på hvordan dette endte, så ble 
det til slutt så mye dritt rundt kassa at noen li-
kegodt parkerte en godt brukt Porsgrunn dass 
ved siden av. Og da skjedde det endelig noe.

Både dassen, søppelet og søppelkassa for-
svant. Ja ja, det var jo tre til der, og det er 
vel bare de flygende åtseletere som savner 
den . . . ?


