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KONtaKtiNFORmasjON:

Bygningsbransjen i Oslo/Akershus sliter fortsatt 
med sosial dumping og mye innleie fra beman-
ningsforetak. Byggforeningene i Oslo/Akershus 
sjekker nå et år etter forrige De Facto-rapport om 
de ulike entreprenørene har økt antall faste ansat-
te og lærlinger. Vi følger nå nøye med om inntak 
av lærlinger har økt i de ulike byggfaga. 

De Facto-rapporten fra 2011 viste at de 6 største 
leiefirmaene var dobbelt så store som de 6 stør-
ste entreprenørene. Vi har registrert allerede at 
leiefirmaer som Workshop, Marbre Eiendom, Jobz 
har økt antall “ansatte”. I rørbransjen dukker sta-
dig opp nye leiefirmaer med mange “ansatte”. Vi 
opplever imidlertid at arbeidergiversiden i de uli-
ke byggfaga vil diskutere problemstillinger rundt 
innleie med de ulike byggfagforeningene. 

Det mener vi er positivt. Samtidig erfarer vi at en 
del bedriftsledere ikke kjenner til avtale- og lov-
verket om innleie. Her sliter tillitsvalgte for å få 
gehør hos bedriftsledere at lov og avtaleverket 
følges. Arbeidsmiljølovens §14.12 pkt.2 krever av-
tale med tillitsvalgte før innleie fra bemanningsfo-
retak. Overenskomsten krever også forhandlinger 
på forhånd før bortsetting av arbeid og innleie. 

En del bedriftsledere bryter her lover og avtaler 
og innbiller seg at de kan overkjøre tillitsvalgte 
med å henvise til styringsretten. Byggforeninger 
har hatt flere saker om innleie mellom BNL og 
Fellesforbundet. Vi forsøker å støtte tillitsvalgte i 
dette arbeidet for å styrke egenbemanning og be-
kjempe innleie. Men som sagt, det er også dialog 
med bedrifter om dette felt med mål om å få ned 
innleie. Det er positivt.

En viktig oppgave er å ta i bruk lov og avtaleverket 
for å motvirke innleie. Nå blir likebehandlingsprin-
sippet innført fra nyttår som betyr at innleide fra 
leiefirmaer skal ha de samme vilkår som i innleie-
bedriften. Vi håper med dette at innleie går ned og 
at de ulike firmaer i stedet ansetter bygningsarbei

dere fast. Vi er klar over at leiefirmaene kan om-
gjøre firmaet til produksjonsselskap som egentlig 
i praksis vil opptre som leiefirma. Dette blir en vik-
tig utfordring å sjekke underentreprise blir reellt 
opp mot skjult form for innleie.  

Men byggforeninger mener at viktige krav må 
komme i tillegg i regjeringas tiltakspakke 3 som 
skal komme. Vi mener at:

• Arbeidstilsynet må få tilsynrett overfor innleie 
fra bemanningsforetak (§14.12. pkt. 2). Det betyr 
de kan sjekke om et firma har lov til å leie inn dvs 
er en tariffbedrift. Arbeidstilsynet kan da også 
sjekke om det finnes protokoll der tillitsvalgte har 
skrevet under avtale om innleie.
• Tillitsvalgte kan kreve at innleide er fast ansatt 
i forbindelse med innleie.
• Dokumentasjonskravet i forbindelse med all-
menngjøring blir fjernet.
• Kollektiv søksmålsrett blir innført som betyr at 
fagforeninger kan reise søksmål omkring ulovlig 
innleie og midlertidige ansettelser.

FERiEN 2013

Fellesferien sommeren 2013 anbefales 
lagt til perioden fra og med 8. juli til og 
med fredag 26. juli (uke 28, 29 og 30). 

Det er resultatet av de drøftingene 
som Fellesforbundet og Byggenærin-
gens Landsforening har hatt når det 
gjelder plassering av bygningsferien 
for ferieåret 2013. Partene understre-
ker at plasseringen er en anbefaling 
fra organisasjonene.

Den øvrige del av ferien anbefales 
med følgende:
Påsken 2013 ( 3 dager): Mandag, tirs-
dag og onsdag i påskeuken

Fredag 10. mai 2013
Jule - og nyttårshelgen 2013 (2 ferie-
dager). Fredag 27. og mandag 30. de-
sember

Odd magnar solbakken

Danmark: Betydelig 
flere ulykker blant 
utenlandske arbeidere

Utlendinger lever et farlig liv på  
danske arbeidsplasser, skriver fagbla-
det 3f.dk. Antall ulykker blant uten-
landske arbeidere er markert høyere 
enn gjennomsnittet viser en ny under-
søkelse av Arbejdstilsynet. Polakker, 
tyskere og tyrkere blir oftest skadet 
på arbeidsplassen.

Sett i forhold til gjennomsnittet er ut-
lendinger utsatt for 60 prosent flere 
arbeidsulykker.

Odd magnar solbakken
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Det skriver Veidekke i sin konjunktur-
rapport for det skandinaviske bygg,- 
anleggs- og boligmarkedet. Utsiktene 
framover tilsier høy aktivitet i Norge og 
Sverige, mens situasjonen i Danmark er 
forverret etter en forbigående oppgang 
i første kvartal. Økende pessimisme in-
ternasjonalt bidrar imidlertid til økende 
usikkerhet framover.

Norge og Sverige har vist overraskende 
sterk motstandskraft mot fallende inter-
nasjonale markeder, med en BNP-vekst 
på henholdsvis 1,0 % og 1,4 % i andre 
kvartal. I Danmark er situasjonen mer 
direkte preget av lavkonjunkturen i eu-
rosonen, og vi venter nullvekst i år, sier 
Rolf Albriktsen, direktør for strategi og 
marked i Veidekke.

For Norge isolert er utsiktene fortsatt 
gode og vi har oppjustert våre anslag 
for inneværende år. Den høye aktivite-
ten i boligmarkedet fortsetter, og vår 
prognose på 27 000 igangsatte boliger 
for inneværende år er trolig noe lavt. Da-
gens høye nivå tilsvarer en årstakt på 30 
000 enheter og dersom igangsettingen 
fortsetter i samme tempo gjennom høs-
ten, kan vi nå dette nivået for året som 
helhet. Anslaget for boligprisveksten er 
oppjustert til 8 % mot forventninger på 
rundt 7 % i mars, sier Albriktsen.

Igangsettingen av boliger har ikke vært 
på 30 000–tallet siden 2007. Siden den 
gang har igangsettingen av boliger ikke 
kommet på dette nivået, og nådde en 
bunn i 2009, med 18 281 enheter.

Men selv om det bygges flere boliger er 
det ikke nok for å tilfredsstille behovet.

Odd magnar solbakken

Veidekke: 
Veksten i det skandi-
naviske bygg- og 
anleggsmarkedet 
fortsetter, men 
internasjonal 
pessimisme øker 
usikkerheten.

tekst: Petter Vellesen, Ken solfjeld, 
Vebjørn Olaussen

Høsten er naturlig nok tida for det store inntaket 
av lærlinger. Hvordan er tilstanden i bransjen 
vår? Er rekrutteringa bra nok? Vi har tatt en rin-
gerunde til opplæringskontorene innen noen av 
de forskjellige fagene og forhørt oss om tingenes 
tilstand.

Knut Asper ved opplæringskontoret i Murmester-
nes Forening sier at de ligger på normalen og at 
det vil bli mellom 20 og 30 lærlinger tilknytta kon-
toret. Foreløpig har de skrevet 21 nye kontrakter 
og tre venter.  Det betyr at det er fire-fem ledige 
lærlingeplasser. Asper mener skolen ikke ”leverer 
god nok kvalitet.” Han har også et annet hjerte-
sukk og det er at det bare er åtte søkere fra Oslo. 
De andre er fra distriktene utenfor.

I Maler og byggtapetsermeternes opplæringskon-
tor er de bekymra for rekrutteringen. Kontoret har 
ca 30 lærlinger i alt, fordelt over de to læreåra. De 
kommer til å skrive 10 – 12 nye kontrakter i år – 
”hvis vi er heldige”, som de sier. De får plass til 
alle søkere.

Tom-Rune Karlsen fra Byggopp er mer positiv. 
”Per 31. august har vi tegna 45 kontrakter på be-
tong og venter 35 – 40 ytterligere i september.” De 
regner dermed med at samla antall lærlinger ved 
kontoret blir uforandra – ca 125 betonglærlinger. 
”Det kommer til å balansere bra”, sier han. ”Ingen 
på venteliste og ingen ledige plasser.”
Opplæringskontoret for rørfag har tegna 85 nye 
kontrakter i år. Det er en nedgang fra fjoråret, 
men det var til gjengjeld svært høyt. Det er min-

dre positivt at det er 15 – 17 elever som ønsker læ-
replass etter skoleåret 2011/12 som ikke har fått 
plass ennå, sier Svein Bjerke ved kontoret.

Ved Opplæringskontoret for tømrerfaget har de så 
langt inngått lærekontrakt med 160 nye lærlinger. 

Tallet over de som ikke har fått læreplass er per 
i dag ca 50 elever. ”Vi har som målsetting at vi 
skal inngå 190 lærekontrakter i 2012. Med andre 
ord står vi fortsatt til rest med 30-35 lærekontrak-

ter og håper vi får til dette før året er omme,” sier 
daglig leder Arvid Søgaard, som også peker på en 
annen side av saken: ”En annen side er at mange 
av de vi har tegnet lærekontrakt med er voksne. 

Denne gruppen lærlinger øker år for år, som igjen 
fortrenger de helt yngste og som sådan blir stå-
ende uten læreplass.”

Søgaard avslutter med en liten salve som jeg tror 
vi alle kan være enige i: ”Næringen har en mega-
utfordring i forhold til å skaffe nok læreplasser og 
vi som organiserer denne delen av næringen har 
en like stor utfordring i å skape gode nok ramme-
betingelser for at bedriftene skal ta med seg lær-
linger. Dette henger naturligvis sammen.”

«Vi har som målsetting at vi 
skal inngå 190 lærekontrakter 
i 2012. med andre ord står vi 
fortsatt til rest med 30-35 lære-
kontrakter og håper vi får til 
dette før året er omme»

Lærlingopptaket 2012

Illustrasjonsfoto
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Fra seksjoner til Bransjeråd
I de snart 25 årene Fellesforbundet har eksistert har det rast en debatt om organiseringen av for-
bundet. Ikke så rart, kanskje, all den tid forbundet er sammensatt av så ulike bransjer med ulike 
tradisjoner. Målet har vel hele tida vært å gjøre Fellesforbundet mer enhetlig, men det har også 
vært viktig å ivareta de enkelte områdenes særpreg og interesser. Ikke minst vi i bygningsbransjen 
har vært opptatt av å ivareta vår identitet.

tekst og foto: Petter Vellesen

Til å begynne med var Fellesforbundet organisert 
i egne seksjoner, en for hver bransje. De enkelte 
områdenes plass i forbundets organisasjon mistet 
etter hvert betydning, og før landsmøtet 2011 var 
det bare seksjonsråd igjen, og deres betydning 
var også svært redusert. Landsmøtet besluttet å 
erstatte seksjonsrådene med det som til slutt ble 
kalt tariff/bransjeråd.

I bransjerådet for byggfag sitter Harald Braathen, 
styremedlem i Oslo bygningsarbeiderforening og 
konserntillitsvalgt i PEAB. Bygningsarbeideren 
har besøkt ham i klubbkontoret på Hovseter.

-Kan du fortelle litt om hva bransjerådene er  
Harald?

-Disse rådene er jo ment å erstatte seksjonsrå-
dene og for å gi råd til forbundssekretæren og 
Forbundsstyret når det gjelder tariffpolitikk og 
bransjemessige spørsmål. Det er de enkelte over-
enskomstene som er kriterium for sammensetnin-
gen av rådene, og det må være tusen stykker som 
jobber på den aktuelle overenskomsten. Derfor er 
det blitt 12 bransjeråd, som til sammen represen-
terer omtrent 98% av Fellesforbundets medlem-
mer. Bransjerådet for byggfag representerer over 
20 000 medlemmer og er det nest største. Vi har 
ni medlemmer.

-Hvorfor sitter akkurat du i bransjerådet?

-Ved sammensetningen av tariff/bransjerådene 
la forbundsstyret vekt på at medlemmene skulle 
ha lokal forankring, fortrinnsvis i klubb. Bortsett 
fra lederen skal de som sitter der være lønnet 
etter overenskomsten og for øvrig måtte følge 
bestemmelsene i tariffavtalen. Dermed ble de 
fastlønnete fra avdelingene utelukket. Så rådet 
er blitt en blanding av folk som er tillitsvalgte i 
store og mellomstore konserner og i relativt store 
klubber. Tariffrådet skal jo også utgjøre stammen 

i forhandlingsdelegasjonen til tariffoppgjøret.

-Hva skal dere egentlig jobbe med?

-Mandatet vårt er å følge opp utredningsarbeid 
som er avtalt mellom partene, utarbeide konkrete 
tariffkrav, drøfte bransjepolitiske spørsmål og ar-
rangere bransjekonferanser. Konkret betyr det at 
vi i første rekke vil jobbe med tariffoppgjøret og 
saker knytta til det, men også alle andre spørs-
mål som har betydning for bransjen. For tida er 
Likebehandlingsprinsippet høyt prioritert og er 
det første vi vil ta tak i. Vi vil også jobbe mye med 
de nye lønnsbestemmelsene, med rekrutterings-
strategi og med spørsmål knytta til innleie.

-I Bygning har vi jo måling og akkordtariffene 
som en særegen oppgave. Hvordan vil dere iva-
reta disse interessene?

-Det får vi se på etter hvert. Målekontorene er jo 
så forskjellig organisert. Alt på neste måte vil vi 
se på nye mønstervedtekter for målekontorene. 
Men vi skal jo som sagt prioritere de nye lønnsbe-
stemmelsene.

-Apropos lønnsbestemmelser. Har du noen tan-
ker rundt det?

-Jeg har inntrykk av at det er tatt lite initiativ an-
dre steder. Det kan jo komme av flere forhold – dår-
lig informasjon for eksempel. Overenskomsten er 
jo ikke kommet i trykt form ennå engang. Men av 
egen erfaring vet jeg at vi ikke ligger så dårlig an 
i Oslo-området. Det er tatt opp i lokale forhandlin-
ger flere steder og det er stadig tema på møtene 
i klubbinitiativet, for eksempel. Bransjerådet me-
ner i hvert fall at det er viktig å sette i gang tiltak 
fram mot neste års lokale forhandlinger.

-Tror du tariff/bransjerådene er en velegna orga-
nisasjonsform?

-Det er tidlig å si noe om dette. Vi har bare hatt 
vårt første møte hvor vi har gått gjennom man-
datet og i og med at jeg ikke har sitti i seksjonsrå-
det er det vanskelig å uttale meg skråsikkert om 
noe sånt. Men det er nok fornuftig å organisere 

Harald Braathen er nyvalgt representant i bransje/
tariffrådet for byggfag.

seg slik at vi kan gi forbundssekretæren og for-
bundsstyret de riktige og gode rådene. For egen 
del trur jeg det blir veldig interessant og sitte der 
og å jobbe med de sakene om ligger på bordet. 
Jeg gleder meg!

-Du er jo flink til å legge fram disse sakene for av-
delingsstyret og få innspill fra den kanten.

-Ja, men det er jo den eneste måten å jobbe på om 
man skal få til noe. Jeg sitter jo ikke i rådet fordi 
jeg er en så knakandes kjekk kar, men fordi jeg re-
presenterer noe og noen. Derfor er det viktig med 
tilbakemeldinger. Derfor vil jeg gjerne oppfordre 
de som leser dette om å ta kontakt dersom det er 
noe dere vil ha tatt opp.

I Østlandsområdet har det vært en liten nedgang i antall konkursåp-
ninger 1. halvår 2012, sammenliknet med 1. halvår 2011. Tallene 
gjelder for fylkene Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus, Buskerud, 
Østfold, Vestfold og Telemark.

    Enkeltpersons-
Produksjonsbedrifter as          foretak NUF Da aNs antall

1. halvår 2011 144 131 52 2 2 331
1. halvår 2012 135 124 41 2 0 302
Leie/formidlingsfirma      
1. halvår 2011 14 2 2 0 0 18
2. halvår 2012 14 1 3 0 0 18
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tekst: Petter Vellesen

Eierlinja står fjellstøtt i norsk 
boligpolitikk. Leiesektoren har 
blitt redusert til to funksjoner: 
En (midlertidig) overgangs-
funksjon og et sosialpolitisk 
virkemiddel - og selv der ser 
eierlinja ut til å snike seg inn.

Denne politikken er altså villet, og den er tverr-
politisk. Men det er ingen tvil om at den har fått 
noen uønskede konsekvenser. Vi har fått et upro-
fesjonelt og lite seriøst leiemarked, leieboerskap 
er blitt en fattigdomsfelle og leieboere blir diskri-
minert.

Det første først: Oslos leiemarked har «rykte som 
et uregulert Texas, der korttidsskontrakter, kum-
merlighet og grådige utleiere rår og flår.» (A-maga-
sinet 18. mai 2012) Sett bort fra Studentsamskip-
naden og kommunen selv finnes det nesten ikke 
profesjonelle aktører, men markedet domineres 
av hybler, sokkelleiligheter, nedslitte villaer og 
spekulanter av forskjellig størrelsesorden. Dette 
er til stor forskjell fra land vi sammenligner oss 
med. I Danmark, Sverige og Tyskland er leiesek-
toren regulert, den drives seriøst og det å være 
leieboer brennemerker deg ikke. Tvert i mot: Det 
er sosialt og økonomisk akseptabelt. Du kan være 
leieboer hele livet uten å havne i økonomisk ruin 
eller at du blir sett på som en sosialklient.

I Norge er det ingen som velger en «boligkarri-
ere» som leieboer. Man blir tvunget inn i en slik 
tilværelse fordi man ikke klarer å skaffe seg den 
nødvendige egenkapital for egen bolig, eller ikke 
får lån. En slik situasjon kan man havne i dersom 
man ikke har vært heldig med «valg av foreldre», 
men mange arbeidsinnvandrere er i denne posi-
sjonen fordi det er umulig å spare opp en slik kapi-
tal i hjemlandet og arv heller ikke er tilstrekkelig. 

Når man i tillegg ikke får fast jobb, men må sørge 
for livets opphold som løsarbeider i et beman-
ningsfirma får man heller ikke lån. Da sier det 
seg selv at det er umulig å skaffe seg en selveid 
bolig. Dette er altså et klassespørsmål. Mange av 
Fellesforbundets medlemmer står i denne henge-
myra og vil i verste fall måtte bo i en helse- og 
brannfarlig trangbodd rønne, i beste ta til takke 
med å betale grov overpris til en hushai.

Eierlinja står så fjellstøtt at det gis sterke incita-
menter til de som er huseiere eller vil bli det. Det 
gis fradrag på gjeldsrenter, skattefritak på inn-
tekter ved salg av egen bolig og leieinntekter og 
beskatningen av fordelen ved å bo i egen bolig er 
svært lav. Alt i alt gis det store tilskudd til husei-
erne, mens leieboerne ikke får noen ting. Denne 
skjevheten må rettes opp.

Boligpolitikken i Norge er også i internasjonalt 
perspektiv svært markedsinnretta. Dette i seg 
selv er sjølsagt med på å forsterke de sosiale 
skjevhetene. Fagbevegelsens og store deler av 
venstresidas svar på dette - som i alle spørsmål 

hvor markedsmekanismene har kommet ut av 
tuben - er å forsøke å tøyle markedet, ikke ved å 
regulere det, men ved å stimulere tilbuds- eller et-
terspørselssida. Dette er også hovedlinja i Felles-
forbundets boligpolitikk: Bygg flere boliger!

Dette er vel og bra, men det er antakelig ikke nok. 
For å temme dagens ville boligmarked må vi ha 
en sektor som står utenfor det vanlige markedet 
og som motvirker det. Vi må ha en stor og velfun-
gerende leiesektor! Dette er også Fellesforbun-
dets politikk, men det er ikke nok å si at man må 
bygge tre-, fire- eller femtusen leieboliger i året. 
Det må også bli sånn at det å være leieboer kan 
være et reelt alternativ, ikke bare på midlertidig 
eller kort sikt, men også på mer permanent basis.  

For det første må hushaiveldet som rår i storby-
ene i dag, avskaffes! Det kan ikke lenger være slik 
at utleiemarkedet domineres av privatpersoner 
som leier ut såkalte sekunærboliger i spekula-
sjonsøyemed. Profesjonelle aktører må på banen. 
Dette kan være boligbyggelag og boligstiftelser, 
men også andre organisasjoner, menigheter el-
ler fagforeninger for eksempel. Det er ingen ting 
i veien for at private firmaer driver i dette marke-
det, heller ikke med fortjeneste for øyet, men man 
må kunne kreve at virksomheten drives seriøst 
innenfor visse rammer og ikke som rein hushai-
virksomhet.

Vi kommer nok heller ikke utenom at visse regu-
leringer må gjeninnføres og det må føres tilsyn 
med at de overholdes. Det er også nødvendig å 
styrke kontrollen med boligenes kvalitet og bebo-
elighet både når det gjelder brann- og helsefare 
og trangboddhet. 

For det tredje må det gis økonomiske stimuli. 
For leieboernes del kan dette være å finansiere 
utleieboliger med gunstige lån administrert av 
Husbanken, momsfritak eller skattefritak. Man 
oppnår også mye av den samme effekten ved å 
ta fra huseierne noen av de støtteordningene de 
får i dag. Dette er sikkert ikke særlig populært i 
politiske kretser før et valg, men jeg kan ikke fatte 
at det er nødvendig å gi gjeldsrentefradrag til folk 
som skaffer seg en nummer to-bolig kun i speku-
lasjonsøyemed.

Eierlinja vil nok være rådende boligpolitikk i Nor-
ge også i framtida, men vi trenger en sterk og seri-
øs leiesektor. Ikke bare vil dette være en sikkerhet 
for de som i korte eller lengre perioder vil friste 
denne boligtilværelsen, men det vil også fungere 
som en motvekt mot de verste utslagene av 
markedskreftene. 

Hushaiveldet må avskaffes!

Det svenske Elektrikerförbundet politi-
anmeldte før sommeren bemannings-
selskapet Uniflex. Årsaken var at et av 
deres medlemmer, elektrikeren Jonny 
Garibo, fikk tilbud om fast jobb i selska-
pet han ble leid ut til. Det ville Uniflex 
bare gå med på dersom innleiebedriften 
betalte 60 000 kroner i erstatning. 

Elektrikerförbundet mente det var det 
samme som å låse den ansatte til en be-
manningsstilling fremfor en fast stilling. 
«Det är en modern form av slavkontrakt. 

Det är vår förbannade skyldighet att se 
till så det försvinner», sa Elektrikerför-
bundets Petter Johansson etter at for-
holdet ble politianmeldt. De krevde også 
forhandlinger med Uniflex, og har nå 
kommet frem til et forlik. Resultatet ble 
at Uniflex måtte betale 15 000 kroner til 
Jonny Garibo, og 15 000 til forbundet.

tekst: jonas Bals

Det ble registrert 13 684 nye foretak i 2. 
kvartal 2012. Det er en økning på 15,4 
prosent sammenliknet med 2. kvartal 
2011. Totalt ble det registrert 29 963 nye 
foretak i de to første kvartalene i 2012, 
noe som er en økning på 13,8 prosent fra 
den samme perioden i 2011. Tallet på nye 
aksjeselskap gikk opp med 60 prosent fra 
2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2012. I den 
samme perioden gikk tallet på nye nor-
skregistrerte utenlandske foretak (NUF) 
ned med 65 prosent.

I 2. kvartal 2012 ble bare 2 prosent av de 
nye foretakene registrert som NUF, mot 7 
prosent i 2. kvartal 2011. 43 prosent av de 
nye foretakene i 2. kvartal 2012 var AS, 
mot 31 prosent i 2. kvartal 2011.

Det blir fortsatt registrert flest nye fore-
tak innen bygge- og anleggsvirksomhet, 
med 17 prosent. I 2. kvartal 2012 ble det 
registrert 27 prosent flere nye foretak 
innen bygg- og anlegg, sammenliknet 
med 2. kvartal 2011.

tekst: Odd magnar solbakken

Bemanningsselskap 
anmeldt for slave-
kontrakt

Fortsatt flest nyregis-
treringer innen bygg- 
og anlegg
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tekst og foto: jonas Bals

Da hadde Fagforbundets medlemmer ved flere pri-
vate sykehjem vært i streik i mer enn tre uker. Kra-
vet deres er likebehandling med ansatte på kom-
munale sykehjem, som har langt bedre lønns- og 
pensjonsvilkår. «Vi ønsker ikke et A-lag og et B-lag 
blant de pleie- og omsorgsansatte når det gjelder 
arbeidsbetingelser», sa Fagforbundets forhand-
lingsleder Kjellfrid Blakstad på markeringen.

Bygningsarbeideren besøkte streikevaktene 
utenfor Paulus alders- og sykehjem på Grünerløk-
ka et par dager før demonstrasjonen. Der møtte 
vi Susan Barreras og Khuram Shahzad. Susan har 
jobba som sykepleier på hjemmet i fire år, Khuram 
som hjelpepleier i åtte år. Han er hovedtillitsvalgt 
i Attendo Care AS, som driver Hovseterhjemmet 
og Paulus Alders- og Sykehjem. På Paulus er de 
i alt sju medlemmer som er ute i streik, og begge 
forteller at de har fått massivt med støtte både fra 
fagbevegelsen, pasienter og pårørende. Det er et 
en beskrivelse som bekreftes den tiden vi tilbrin-
ger med dem: Alle på vei inn og ut av hjemmet 

«Det er en berikelse for 
arbeidstakerne at de har 
flere lønns- og arbeidsvilkår 
å velge i» Petter Furulund, NHO Service

kommer med oppmuntrende bemerkninger som 
«stå på!».

Fagforbundet organiserer de fleste av de rundt 80 
personene som arbeider på hjemmet, både renhol-
dere, hjelpepleiere, sykepleiere, vaktmestere og 
assistenter. Khuram forteller om et godt samhold 
blant de som jobber der, men også om mye opp-
demmet frustrasjon: «Våre kollegaer i kommunen 
gikk opp 12 000 i fjor og 11 000 i år, bare i sentrale 
tillegg. Med lokale tillegg har de gått opp ca 30 
000. Nå ligger vi 60-80 000 under dem i årslønn, 
og i tillegg kommer pensjon. Selv har jeg regna ut 
at jeg vil tape rundt en million kroner i pensjon, 
sammenlignet med hva arbeidskamerater i of-
fentlig sektor får. Det er ikke rettferdig», sier han.

Både Susan og Khuram har reagert sterkt på ut-
talelsene fra NHO Services Petter Furulund, om 
at dersom de ansatte er misfornøyde med lønna 
får de finne seg noe annet å gjøre. «Om han me-
ner alvor med det, så går han inn for et dårligere 
tilbud til de eldre», sier Susann. «Hvem skal ta seg 
av de eldre? Stadig nye mennesker, folk som aldri 
rekker å få noe forhold til dem før de finner seg 
noe annet å gjøre? Er det sånn vi vil behandle de 
eldre?»

«Vi trenger skikkelige vilkår for de som jobber i el-
dreomsorgen», istemmer Khuram. «Og vi trenger 
likeverdige vilkår. Sånn det er nå, konkurrerer de 
private sykehjemmene med dårligere lønns- og 
arbeidsvilkår som eneste konkurransefortrinn. 
Det er dårlig for oss, og det er dårlig for velferds-
staten.»

Fagforbundet i streik

14. oktober ble Borggården utenfor Oslo Rådhus fylt av streikende 
fra Fagforbundet og sympatisører.

Susan Barreras og Khuram Shahzad

tekst: Odd magnar solbakken

Betaling for overtid ser ut til å bli mer og mer 
uvanlig. Spesielt i alle de nyoppretta,  inno-
vative og kreative firmaene i byggebransjen. 
Som i all hovedsak benytter seg av utenlandsk 
arbeidskraft. 

Disse firmaene har innført et nytt begrep: 
”Frivillig overtid”. Når vi har tvistesaker med 
krav om overtidsbetaling får vi gjerne høre 
at overtida er frivillig, og dermed har ikke de 
ansatte krav på overtidstillegget, hevdes det. 
Men firmaene betaler glatt for disse timene 
uten tillegget. Og skaffer seg et konkurranse-
fortrinn. 

Så også i denne saken. Et medlem i Oslo 
Bygningsarbeiderforening oppsøkte oss i fjor 
sommer og mente han hadde krav på overtids-
tillegg. Det mente vi også og sendte et påkrav 

til firmaet. Firmaet ga i alle fall en tilbakemel-
ding, men hevdet at de hadde gitt beskjed om 
at de ikke betalte for overtid og overtida var 
dessuten frivillig. Saken ble oversendt dis-
triktskontoret og havnet deretter i forliksrådet. 

Øvre Eiker forliksråd mente at saken var for lite 
opplyst og for komplisert til at de kunne avsi en 
dom og det ble avsagt slik beslutning: «Partene 
kom ikke til forlik. Forliksrådet finner imidlertid 
at saken er for vanskelig og lite opplyst at det 
ikke er grunnlag for å dømme. Saken må derfor 
innstilles, jf tvistelovens § 6-11 tredje ledd jf 
§ 6-10 fjerde ledd». Det er for oss en gåte hvor 
opplyst en sak må være for at dette forliksrådet 
kan avsi en dom. Det kan se ut som det er for-
liksrådets medlemmer som er for lite opplyste. 

Nok om det. Saken ble oversendt LOs juridiske 
kontor og saken ble brakt inn for Eiker, Modum 
og Sigdal tingrett ved stevning 25. juni 2012. 

Motparten sendte et prosesskriv til retten, eller 
som det heter i dommen, et ”forenklet tilsvar 
der kravet fra vårt medlem ble erkjent”.

Dom ble avsagt 6. september og rettens slut-
ning er kort fortalt følgende:
1. Firmaet dømmes til å betale vårt medlem kr 
11 934,- kroner – innen to uker - fra dommens 
forkynnelse med tillegg av forsinkelsesrenter.
2. Firmaet dømmes til å betale saksomkostnin-
ger med kr 3 360,-
Saksomkostninger og forsinkelsesrenter utgjør 
i overkant av fire tusen kroner.

Som en fagforeningskamerat i Telemark ofte 
sier: ”det eneste kravet for å starte et firma er 
at du er i live”. I tillegg tilføyer vi at vedkom-
mende må kunne skrive navnet sitt, men det 
kan gjøres med påholden penn.
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tekst: Hans Peter Petersen

Det er nu flere måneder siden, jeg var ansat hos 
Jan Fredriksen, og jeg har faktisk været en smule 
heldig.

Først og fremmest havde jeg undervurderet den 
entreprenør, som Jan arbejdede for på den første 
plads; det viste sig hurtigt, at jeg blev lovet 100 
% kompensation for de timer, som han ikke ville 
betale for – et beløb, man naturligvis tilbageholdt 
i Jans tilgodehavende.

Dette resulterede i, at Jan - rimelig hurtigt, men 
meget modvilligt - udbetalte det beløb, som jeg 
havde tjent på denne arbejdsplads. Entreprenø-
ren på den næste byggeplads reagerede en smule 
langsommere, og Jan nåede da også via et par 
ophidsede telefonsamtaler at bedyre, at jeg ikke 
ville få en krone mere. 

Uheldigvis for ham havde jeg også taget kontakt 
til  fagforeningen i Norge, som reagerede prompte 
og yderst professionelt, og jeg er sikker på at den 
advokatbistand jeg fik dér, betød meget for, at jeg 
også fik resten af mine penge. 

Dog, Jan Fredriksen alias Olsen fornægter sig al-
drig. I den sidste afregning, jeg modtog, var der 
– stik imod aftalen - pludselig trukket et beløb for 
det luksuriøse opholdssted, jeg havde fået tildelt.  
Den side af sagen er det umuligt at gøre ret me-
get ved det, da jeg jo aldrig fik min kontrakt. Dog 
er 3000,- kr for 14 dage vist lidt i overkanten? 

Feriepenge har jeg også tilgode, og der er ingen 
tvivl om, at det vil byde på nye besværligheder, 
når den tid kommer.

Som lovet, følger her en huskeliste til jer, der 
planlægger at arbejde for et firma, I ikke kender:

- En livsklog murer sagde engang:  ” Når det   
 drejer sig om penge, Hans, så er der ingen   
 i denne verden du kan stole på.” Skriv jer aller 
 først dette bag øret.

- Pas på med udenlandsk registrerede firmaer;  
 normalt har de meget lempeligere regler, som  
 gør, at det er meget svært at komme efter   
 dem, og som regel er de lukkede, når det 
 endelig lykkes at få dem dømt for deres 
 ugerninger.

- Det er meget nødvendigt at have alle 
 oplysninger om arbejdsgiver, før man 

 begynder at arbejde. Et mobilnummer er slet  
 ikke nok. Man skal have cvr. nummer og 
 oplysninger om, hvem der er økonomisk   
 ansvarlig, og man skal have en fast adresse   
 på administrationen.

- Desuden skal der efter meget kort tid foreligge  
 en kontrakt, der indeholder oplysninger om   
 arbejdstid, timeløn, lønningsdag og evt.   
 udgifter til kost og logi.

- Det skal desuden klart fremgå, hvilke pauser,  
 der er,  i dagens løb og hvilke regler, der gæl  
 der for overarbejde.

- En timeseddel skal udfyldes hver dag, og på   
 den skal fimaets navn helst stå; det kan   
 desuden være en god ide at få en under skrift  
 på den kopi, du skal beholde.

- Det er desuden meget vigtigt at kontollere, at  
 arbejdsgiver indbetaler den skat, som skal 
 betales i henold til dit skattekort. Det kan være  
 lidt besværligt at få kommunen til at bekræfte  

I årets første nummer av Bygningsarbeideren brakte vi en øyevitneskildring av en dansk murer. Han for-
talte inngående om hvordan det var å bli lurt på norske byggeplasser og lovte å komme tilbake når saken 
var avsluttet. Han har holdt det løftet, og vi er glade for å bringe slutten på historien.

Der var engang en brækket 
skovl og en stjålet kost .... 
fortsat….

 det, og lønsedlen kan man slet ikke stole på   
 hos den slags firmaer.

Jeg vil slutte med at sige til Jan, eftersom han 
ikke tager telefonen, når jeg ringer til ham:
Glem alt om at prøve at snyde mig for de feriepen-
ge, jeg opgiver aldrig ..... desuden vender jeg snart 
tilbage til Norge – jeg skal arbejde for et firma, der 
bygger en sørøverborg i Kristianssand!

Og til alle mine kolleger i Danmark , Norge og 
Grønland - ja hvor som helst: 

Pas på med de arbejdsgivere, nogle af dem er 
virkelig nogle banditter.

Er du havnet i problemer af lignende karakter, er 
du velkommen til at kontakte mig på 
bullevap@hotmail.com – 
det kan da være, jeg kan hjælpe dig.
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tekst: jonas Bals

Statlige utredninger om byggebransjen utført 
i Sverige har konkludert med at økt priskonkur-
ranse var det som skulle til for å sikre bedre inno-
vsjonskraft og produktivitetsutvikling i bransjen. 
Det er dere uenige i. Hvorfor?

Ideen om at konkurranse skal lede til økt utvik-
ling og produktivitet er basert på den tradisjo-
nelle markedsmodellen der konkurranse antas å 
være en av de styrende mekanismene for hvordan 
et firma utvikler og oppfører seg. Konkurransebe-
grepet forklarer imidlertid ikke hvordan utvikling 
skjer; det forutsetter snarere at utvikling skjer av 
seg selv, bare det er «tilstrekkelig» konkurranse. 

De statlige utredningene du viser til antyder at 
dersom konkurransen er mer intensiv, så vil også 
forandringene til det bedre være flere. Vårt syn 
er derimot at firmaer alltid er avhengige (snarere 
enn uavhengige av!) andre firmaer, både i form av 
leverandører og kunder. Grunnen til det er at de 
selv sjelden har alle ressursene som kreves for å 
ferdigstille eller levere et produkt eller en tjenes-
te. Det finnes en rekke tidligere studier av teknisk 
utvikling som viser at firmaer drives av de relasjo-
nene de inngår i, der utviklingen skjer gjennom 
gjensidige tilpasninger og kunnskapsutveksling.  
Økt konkurranse spiller ingen rolle for en slik ut-
vikling.

Hvor står byggebransjen i forhold til dette?

Tidligere studier av byggebransjen viser at det er 
en veldig konkurransefokusert bransje, og vi me-
ner det er grunn til å tro at det nettopp er denne 
sterke vektleggingen av konkurranse som forhin-
drer langsiktige relasjoner, og dermed også tek-
nisk fornyelse.

Dere vektlegger samarbeid som en nøkkelfaktor 
for suksess. Hva slags samarbeid fungerer per i 
dag blant dem dere spurte, og hva er det som ikke 
fungerer slik det burde?

De fleste firmaene legger størst vekt på relasjo-
nen med kundene, som fungerer godt for de fleste 

– også for kundene. Det er flere forhold som med-
virker til at kontinuiteten i kunnskaps- og erfa-
ringsutvekslingen blir dårlig, hvilket svekker ev-
nen til å lære. 

I Både Sverige og Norge har vi strenge anbudsre-
gimer som bidrar til det ensidige fokuset på pris. 
Ser dere noe forbedringspotensial i regelverket 
for offentlige oppdrag? Hvis ja, hva slags tiltak er 
mulige?

Det ensidige fokuset på pris er et problem, som 
går på bekostning av andre forhold – for eksem-
pel løsninger som er miljømessig bærekraftige, 
eller innovasjonsgraden. I en del prosjekter er 
det til og med forbudt å foreslå andre typer løs-
ninger enn de som angis i anbudet, selv om de 
skulle være mer effektive. Vi ser også at offentlige 
innkjøpere er redde for å vektlegge andre forhold 
enn pris, ettersom de risikerer klager og rettssa-
ker. Derfor er det avgjørende å få gjort noe med 
anbudsregelverket og definisjonene av hva som 
utgjør «de beste» anbudene.

Bygningsarbeidernes hovedlønnssystem, 
akkord-systemet, fremholdes av mange som sen-
tralt for å sikre produktivitet, samarbeid på tvers 
av yrkesgrupper og rasjonell fremdrift på bygge-
prosjektene. Mange av de dere spurte var uenige 
– har dere noen ide om hvorfor?

Akkordsystemet bygger på kvantitet fremfor kva-
litet, det vil si å gjøre så mye som mulig på kortest 
mulig tid, fremfor om hvordan det gjøres. Det fø-
rer til lite engasjement hos de som utfører jobben, 
med tanke på å finne alternative løsninger som 
kunne kommet prosjektet eller firmaet til gode. 

Dessuten kommer en stor del av arbeidskraften 
på et prosjekt fra underleverandører, som igjen 
henter folk fra bemanningsselskap. Til sammen 
fører dette til en situasjon der arbeiderne ikke 
blir involvert i prosjektet, mindre engasjement og 
færre forbedringer.

Hva slags funn gjorde dere med hensyn til erfa-
ringsutveksling, mellom prosjekter innen samme 
firma, og mellom ulike markedsaktører? Finnes 
det et forbedringspotensiale, og hva består det i 
så fall i?

Det er nettopp her det store forbedrings- 
potensialet finnes. Problemet ligger i prosjektor-
ganiseringen, og i mangelen på langsiktige sam-
arbeidsavtaler i bransjen. Det at man bytter sam-
arbeidspartnere fra prosjekt til prosjekt fører til at 
overføringene av erfaringer og kunnskaper mel-
lom aktørene uteblir. Det virker også som om man 
har problemer med å samle aktørene ved slutten 
av et prosjekt, for å diskutere hva som gikk bra og 
hva som gikk dårlig, og hva som kan gjøres bedre 
neste gang. I de større firmaene handler det dess-
uten om å utnytte den interne kompetansen og 
erfaringen i de lokale enhetene bedre, og å gjøre 
det på en systematisk måte. 

Hva slags rolle spiller de ofte korte byggefristene?

For kort tid mellom anbud og prosjektstart er iføl-
ge vår undersøkelse et stort problem for bransjen, 
og firmaene identifiserer dette som et av de stør-
ste hindrene for fornyelse og innovasjon. Det blir 
ikke tid til å prosjektere og planlegge godt nok, 
noe som kan føre til byggefeil. Det har også mer 
indirekte effekter på bransjens langsiktige utvik-
ling. Uten tid til å planlegge blir det lite rom for å 
pleie forholdet til de andre involverte aktørene, å 
teste nye metoder eller prøve ut nye tekniske løs-
ninger. Dette bidrar til at man alltid gjør det sånn 
man har gjort det før, i stedet for å engasjere seg i 
å finne nye løsninger.

I Norge har vi et stort innslag av innleid arbeids-
kraft på byggeprosjektene. Undersøkelser i bl.a. 
Skanska tyder på at dette går utover produktivi-
tet og lønnsomhet. Har dere noen formening om 
dette?

Som allerede nevnt, så er det vanskelig å enga-
sjere slike arbeidergrupper i å forbedre produktet, 
prosjektet eller firmaet. Dette kan være negativt. 
Samtidig kan det også føre til at firmaene tilføres 
ny kunnskap utenfra, som firmaet selv ikke besit-
ter. Det er et komplekst spørsmål, og helt avhen-
gig av hvordan det gjøres, og hva slags firmaer 
det er snakk om.

Rapporten finnes på hjemmesidene til Sveriges 
Byggindustrier.

Byggebransjen kan utvikle seg i ulike retninger, avhengig av hva det er 
som driver utviklingen. Er det pris- og lønnskonkurranse som bør legge 
føringene, eller finnes det andre – og bedre – måter å sikre kvalitet, pro-
duktivitet og rimelige byggekostnader på? Bygningsarbeideren intervjuet 
Malena Ingemansson fra Uppsala Universitet, som på oppdrag fra Sveri-
ges Byggindustri har skrevet rapporten Att bygga förnyelse. Undersøkel-
sen, som baserer seg på intervjuer med 441 firmaer i byggebransjen i Sve-
rige, har noen interessante svar å by på.

Malena Ingemansson 
har skrevet rapporten 
Att bygga förnyelse, 
som blant annet slår fast 
at for kort tid mellom 
anbud og prosjektstart 
er et stort problem for 
byggebransjen.

Å sikre fornyelse og 
produktivitet i 
byggebransjen
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tekst: Boye Ullmann

Likevel har ulike partier ulikt syn på arbeids-
livspolitikk dvs bestemmelser om arbeidstid, 
midlertidige ansettelser, innleie av arbeidskraft 
og stillingsvern. Vi mener dette må stå sentralt 
i valgkampen. Det handler om trygghet på ar-
beidsplassen og for den enkelte dvs dvs nødven-
digheten for fast ansettelse. Lån i bank til bo-
lig avhenger av fast ansettelse. Det handler om 
kontroll over arbeidstida dvs få overtidsbetalt og 
følge Arbeidsmiljølovens bestemmelser som skal 
sikre folkehelsa og muligheter til å stå i jobb til 
pensjonsalder.

Både Høyre, FrP og Venstre har ivret for å “mo-
dernisere” Arbeidsmiljølovens bestemmelser. 
Spesielt  vil de borgelige liberalisere arbeidstids-
bestemmelser og forbudet og begrensingene for 
midlertidige ansettelser. Spesielt FrP og Venstre 
ønsker at forhandlinger skal skje på hver enkelt 
bedrift og mellom ledelse og hver enkelt arbeids-
taker. Dette var forhold som dominerte arbeidsli-
vet på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 
1900-tallet. Arbeidsfolks erfaring er at dette un-
dergraver jobbtrygghet og lønn. Vi mener dette er 
å skru tida kraftig tilbake. 

Tariffavtaler og et organisert arbeidsliv er den 
beste garanti for en velferdsstat og at folk flest har 
nok til bolig, mat og et verdig liv. LO og fagbeve-
gelsen I Norge har en relativt god kampkraft for å 
opprette akseptable lønns og arbeidsvilkår. Tysk-

land hadde på begynnelsen kampkraft og gode 
vilkår for arbeidsfolk. Dette er kraftig redusert. 
IG Bau dvs det tyske Bygningsarbeiderforbundet 
har mistet mange medlemmer og dermed makt 
og innflytelse. Tyske rørleggere sier at lønna er 
kr.50-70 pr.time i gamle Øst-Tyskland og kr.70-90 
i gamle Vest-Tyskland. Dette har skjedd fordi det 
har vært masseutmeldinger fra tysk LO. 

Dessuten er sosial dumping et stort problem i 
bygningsbransjen. Derfor kommer tyske byg-
ningsarbeidere til Norge fordi lønna er mye bed-
re. Dette skyldes at LO og fagbevegelsen fortsatt 
har en god del makt. Den norske modellen med 
en sterk fagbevegelse er viktig å beholde. Derfor 
er valget viktig for bygningsarbeidere fordi vi må 
verne om bestemmelser om arbeidstida og kam-
pen for faste ansettelser.

Bondevik II med Viktor Nordmann (Høyre) en-
dret Arbeidsmiljøloven 2002-2005. Muligheter til 
mer overtid ble utvida og arbeidstida kunne utvi-
des til 72-timers uke i 13 uker for så at folk kunne 
“tvangsavspaseres. Hensikten var at fagforenin-
gene skulle miste makt og at overtidstillegg på 
50-100% skulle undergraves. I tillegg åpnet den 
borgelige regjeringa for å åpne for midlertidige 
ansettelser dvs kortidskontrakter.  Disse bestem-
melser vil Høyre igjen endre. Muligheter for å 
jobbe lengere dvs mer overtid, vil undergrave sik-
kerheten på arbeidsplassen. Dette vil også føre 
til at flere møter “veggen”. Det betyr at flere vil 
gå over til uførepensjon med dårlig helse med li-
ten inntekt og før oppnådd pensjonsalder. Det er 
altfor mye lovbrudd i dag med brudd på bestem-

VaLGKamP – 

Hva betyr dette for 
bygningsarbeidere

melser om arbeidstid og forbud mot midlertidig 
ansettelse. Vi mener at regjeringa må stramme 
inn innleie for å flere faste ansettelser. Mye inn-
leie av arbeidskraft  undergraver faget, fagstolt-
het, fagopplæring, gode lærlingeordninger og 
rekruttering til yrkesfag. Fast ansettelse er en for-
utsetning for å få lån i bank. Her vil Høyre, FrP og 
Venstre rasere stillingsvernet og målet om at fas-
te ansettelser skal være hovedregelen. Vi ser at 
andre land at med liberale regler om midlertidige 
ansettelser har høy arbeidsledighet. Storbritan-
nia går mange på korttidskontrakter som skaper 
stor usikkerhet i familiene.  Det lager et løsarbei-
dersamfunn der folk mister vilkårlig jobben. Vi er-
farer når fartsgrensa øker, vil de fleste øke farten 
og dermed vil faren for ulykker øke. 

Det samme gjelder. Stramme regler som bør 
overvåkes tjener den norske modellen. Vi mener 
Høyre, Venstre og FrP ved makta vil true og un-
dergrave arbeidsfolks makt og innflytelse. Det 
handler om folks liv. Vi ønsker ikke et samfunn 
der forskjellene øker.

Vi veit at AP, SV, SP og Rødt står sammen om mi-
nimum å beholde bestemmelser om arbeidstida 
og sterke begrensninger om midlertidige kon-
trakter.  Det er heller viktigere å stramme inn på 
bestemmelser enn å “myke” opp som Høyre-sida 
vil. Dette er viktige forhold vi må diskutere fram-
over fram til valget.

Våre fagforeninger er partipolitiske uavhengige. Våre medlemmer stemmer på forskjellige 
partier. Dette må vi ta hensyn til. 
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10 NYE LÆRLiNGER FiKK KONtRaKt
Totalt har bedriften 19 lærlinger, 10 av dem fikk 
kontrakt nå i august. 13 er på tømrerfaget og re-
sterende på betongfaget. Ressursforvalter Lars 
Christian Stømner i bedriften Ø. M. Fjeld AS opp-
lyser at de ønsker seg lærlinger innenfor jernbin-
derfaget med sier det er vanskelig å få tak i. 
 
Det er populært å søke lærlingplass i bedriften og 
de har mellom 30 - 40 søkere vært år. Bedriftens 
målsetting er at ca. 10 % av arbeidsstyrken skal 
være lærlinger.  Stømner mener det er mange dyk-
tige ungdommer å velge i og synes det for ofte blir 
fremstilt som at lærlingene har for dårlige hold-
ninger til arbeidslivet. Dette stemmer ikke og de 
unge fortjener bedre omtale, sier Stømner.

Bedre omtale? Nesten ingen av våre lærlinger 
hopper av underveis og de består fagprøven.  Det 
er selvsagt noen utfordringer underveis og vi må 
huske på at dette er ungdommer som skal lære 
seg arbeidslivet. Både et fag og hvordan en forhol-
der seg til sin arbeidsplass, for mange den første.  
Som å møte opp til rett tid, overholde spisepauser 
og arbeidstida ellers.  En lærebedrift må veilede 
på alle områder helt fra starten av om en skal lyk-
kes. Det er ikke alle lærlingene som er like bevisst 
på alt, men det er bedriftens ansvar å veilede. 
Dette krever at det legges til rette for gjensidig di-
alog mellom lærling, lærlingkontakt, tillitsvalgte 
og bedrift. Vi kan ikke bare ha et ensidig fokus på 
læreplanen men vi må se helheten. Dessuten kan 
en også tilby ulike sosiale aktiviteter på fritiden 
for de som ønsker det. Vi har blant annet nå piz-
zakvelder og gokartkjøring.

Videre sier Stømner at utplassering fra skolen før 
en lærekontrakt kunne vært mer utbredt. Dette 

gir ungdommene en smak på faget før de bestem-
mer seg. I tillegg bør flere bedrifter ta et generelt 
samfunnsansvar og tilby flere lærlinger lærekon-
trakt med fokus på å gi de fast ansettelse etter 
endt læretid. Det er framtidsretta og positivt for 
hele byggenæringen. Målet med våre lærlinger er 
selvsagt at vi kan tilby dem fast stilling som fag-
arbeider etter endt læretid hos oss. Og i de fleste 
tilfellene blir det slik, avslutter Lars Christian 
Stømner fra bedriften Ø.M. Fjeld AS. 

saGa sENtER jEssHEim:
Vi kom i prat med mange lærlinger på byggeplas-
sen midt i Jessheim sentrum. Både betong og 
tømrerlærlinger. Noen av ungdommene hadde al-
lerede planer for videre utdanning innenfor byg-
gebransjen, mens andre var fornøyd med situa-
sjonen med mål om fag- eller svennebrev. 

En med langsiktige planer er Nicolai Hauffen 
(19) fra Kløfta. Han er tømrerlærling i teknisk-
allmennfag (TAF-lærling) Et løp over fire år, men 
han har tenkt seg videre etter det. Målet er å bli 
sivilingeniør og senere vende tilbake til bedriften 
etter endt utdannelse.

Hauffen er en målbevisst ungdom og mener at 
statusen innenfor hele byggebransjen må heves. 
Det skal være kvalitet, trivsel og gode lønns- og 
arbeidsvilkår i bransjen. Alle tjener på et godt om-
dømme.

Carl Martin Repshus (18) fra Eidskog ved svenske-
grensa har et stykke å pendle, men er innstilt på 
det. Dessuten så stiller bedriften med transport 
som er positivt. Repshus skulle egentlig bli gra-
vemaskinfører, men ombestemte seg. Den ferske 
læregutten med 14 dagers fartstid synes det er en 
stor byggeplass, men trives med det. Tømrerlær-
lingen har planer om å ta mesterbrev etter hvert.    

ENEBOLiG KONGsViNGER:
Fra larmen ved de store byggeplassene er byg-

faga også noe annet. Det blir ofte omtale fra de 
største entreprenørene og bilder av høyblokker 
og store kraner. Men mange av bygningsfolka er 
sysselsatt under mindre forhold.
   
Simen Leira (18) har vært noen måneder på en 
større byggeplass før han kom hit til denne enebo-
ligen sammen med faglig leder i bedriften Eivind 
Amundsen. Leira synes det er givende å være på 
en enebolig og arbeidet blir mer variert.  Han me-
ner det byr på faglige utfordringer vel så mye som 
det gjør på en større byggeplass. Målet er sven-
nebrev og tilbud om fast ansettelse i bedriften.
   

GUNNaR LiNDstaD, KLUBBLEDER ØmF as:

Hvilke utfordringer har bransjen Lindstad? 
Jeg synes ofte media fremstiller bransjen noe 
unyansert innimellom i negativ retning. Det er 
ikke lett å få rekruttert nye, når det ofte blir langt 
mellom det positive, hva tror du de unge tenker? 
Isolert sett så er jeg godt fornøyd med at vi i vår 
bedrift tok inn mange nye lærlinger, men løfter 
vi blikket så er det langt flere som må ta inn lær-
linger, med mål om å tilby fagarbeiderne fast an-
settelse. Og politikerne må skjerpe seg, tordner 
klubblederen. Vikarbyrådirektivet er den dårlig-
ste gjennomtenkte ideen noensinne. Punktum.  
Dessuten så må det skje noe politisk innenfor et-
ter- og videreutdanning, de bare prater. Jeg sav-
ner handling.

Hva med Fellesforbundet?  De unge vet ofte 
for lite om Fellesforbundet. Der kan klubben og 
avdelingen arbeide mer målrettet sammen. Må-
levirksomheten kan også være et lokomotiv på 
mange måter innenfor produktivitet og være 
lønnsdannende. Ellers så mener jeg årets tariff-
oppgjør var det beste på mange år. Der skal Fel-
lesforbundet ha ros.    
  

Fellesforbundet avd. 647 Glåmdal Fagforening inviterte seg selv 
med på noen dagers rundreise sammen med klubbleder Gunnar 
Lindstad i bedriften Ø. M. Fjeld AS. Vi var først på besøk i 
bedriften, deretter på ulike byggeplasser. Målet var å få en prat 
med lærlinger og høre litt om bedriftens syn og planer rundt 
inntak av lærlinger. 

Byggeplassbesøk Jessheim Saga Senter, Lærlinger fra venstre: Mats Olsson, Jonas Ledal, Jens-Olav Strand, Carl Martin Repshus, Kim Ingelrudøya, 
Nicolai Hauffen

Lærlinger på byggeplassene
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Damian Dawiec er 23 år og har bodd nærmere 4 år 
i Norge sammen med sin familie. Lærte seg norsk 
på Kongsvinger det første året, og har nå sikret seg 
lærekontrakt i bedriften Ø. M. Fjeld AS som forska-
lingssnekker. Men før det gikk han 2 år på bygge-
teknisk linje ved Skarnes videregående skole. 

Dawiec er nå på byggeplassen Jessheim Is og 
Flerbrukshall. 8 000 m2 skal han være med å byg-
ge opp til en prislapp på ca. 120 mill. og han gle-
der seg. Han trives godt på byggeplassen som er 
i startgropa, sammen med hovedverneombudet i 
bedriften og jernbinder Roy Børsonstua blir han 
tatt godt vare på. 

Synes du det er vanskelig med det norske språ-
ket? Klart det krever en del, men det går greit. Det 
vanskeligste er når praten går for fort, og noen 
ganger finne de riktige ordene når jeg skal svare. 
Jeg har brukt mye tid på å lære meg norsk og jeg 
ble veldig godt mottatt på skolen. Både av de an-
dre i klassen og lærerne. 

Videre så forteller Damian at i Polen er læretida 
litt annerledes. Der er det et 3 års løp, og i løpet av 
ei uke er du 2 dager på skole og 3 dager på byg-
geplassen. Lønna under læretida er ca. 15 % av 
fagarbeiderlønn. 

Hvordan klarte du å få deg lærekontrakt? Jeg fikk 
god hjelp fra skolen og faglærer. De ordnet så jeg ble 
utplassert en periode på en annen byggeplass og 
etter det vart det intervju med bedriften. Han er nå 
svært godt fornøyd med at han fikk lærekontrakt. 
  
Er det noe du savner fra Polen? Han titter på meg 
en stund før han svarer, kameratene mine, de sav-
ner jeg mest.      

Vår polske venn Damian Dawiec sammen
med Hovedverneombud Roy Børsonstua

Fra venstre: Lars Christian Stømner ( ressursforvalter), Gunnar Lindstad (klubbleder) Enebolig Kongsvinger fra venstre faglig leder Eivind Amund-
sen, Tømrerlærling Simen Leira (18)
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målestatistikken  
-  Bygningsarbeiderens lønn 

tekst: john Erik melby
Oppmåler og organisasjonsarbeider                                                                                                                            
i Oslo Bygningsarbeiderforening.

I den nye tariffen har Akkordtariff for malerfaget 
og Akkordtariff for byggtapetserfaget blitt slått 
sammen i en bok, dette medførte en grundig 
gjennomgang av de felles generelle bestemmel-
sene. Videre er det blitt gjort en del forenklinger 
av avsnitt og tilpassinger til Norsk Standard.

Tabellene i avsnitt 02, tak – vegger har 
blitt færre, men det er laget en ny tabell 
på skjørt, innkassinger og gipsforinger.                                                                                                                                  
Avsnitt 04, vinduer er endret helt både måletek-
nisk og oppbygningen av tabellene.

Bruken av akkordtariffen er nå på et lavmål på 
Østlandet med Oslo. Det er viktig at medlemme-
ne bruker systemet for å opprettholde det, slik jeg 
ser det er det meget viktig i det at det er fremde-
les lønnsledende i en tid hvor vår bransje er under 

tekst: Helge Breistein
Byggfag Drammen – Bærum
Avd.614 Fellesforbundet

Hvert halvår sender forbundet ut målestatistik-
ken basert på innsendte tall fra målekontorene. 
(statistikkene ligger og på Fellesforbundets hjem-
mesider under akkordtariffer)

Årets 6 første måneder viser en positiv økning 
både i lønnsvekst og ikke minst antall målte timer.

Da er det vel bare og slå seg til ro «for nå går alt 
så meget bedre»
Nei vi skal ikke det. Vi er nødt til å løfte arbeidet 
rundt dette viktige området. Det er lønnsutviklin-
gen til bygningsarbeiderne vi snakker om. Denne 
har over tid falt kraftig. Denne utviklingen kan 
ikke fortsette. I mange tiår har vi hørt at lønns-
systemet basert på måling er på vei ut, og statis-
tikkene over flere tiår har vist dette. Denne tren-
den er vi nødt til og snu!

Altfor mange bedrifter og medlemmer ser ikke 
nytten av å bruke akkordlønnssystemet vårt. Har 
vi som jobber med disse tingene i avdeling og må-
lekontor feilet?

sterkt press fra innleie med lave lønninger og in-
gen krav til sosiale rettigheter.

Jeg ser og hører at klubber og medlemmer pres-
ses stadig hardere på lønns og arbeidsvilkår, 
(hvis dere går med på dette er dere sikret arbeid 
og god lønn, men ikke si det til noen, dere har 
taushetsplikt, vi må tenke på bedriften ellers så 
står dere uten arbeide)eller(hvis vi får leie inn vil 
deres arbeidsplasser være trygge og alle andre 
gjør det)blir ofte presentert som virkeligheten fra 
arbeidsgivernes side.

Dette medfører en utrygghet både når det gjelder 
lønn og om jobben er trygg.

Vi mener akkordtariffen er et tryggere og et mer 
rettferdig som et lønnsystem.

Vil samtidig oppfordre medlemmene til å be-
nytte seg av muligheten de har til å bruke akkor-
dene som sitt lønnsystem, dette for å ha en egen  
kontroll på, og ha en lønn som står i forhold til det 
de produserer. 

Mulig at vi må ta vår del her. 

Det er mulig at vi over tid ikke har vært flinke nok 
til å informere/skolere medlemmene.

Det er mulig vi i tilstrekkelig grad ikke har klart 
og få ut budskapet at ved manglende bruk av 
måling så sakker bygningsarbeideren akterut i 
lønnsutviklingen.

Målekontorenes framtid er og avhengig av at 
medlemmene bruker målekontorene, flere av dis-
se er i ferd med og forsvinne om ikke flere tar del 
i buken av målesystemet. Skulle dette skje, ja da 
er det bare og se på de fag som ikke har noe må-
ling lenger og hvor de ligger på lønnsstigen. Dette 
vil gjøre det enda vanskeligere og rekruttere ung-
dom til bransjen.

Flere faggrupper har fått nye tariffer- ja til og med 
Tømrerne har endelig fått sin nye akkordtariff. Nå 
bør vi bruke muligheten til å ta i bruk de nye tarif-
fene – ta kontakt med ditt målekontor og måler. 
Flere avdelinger og målekontorer, planlegger og 
nå informasjon/kurs om de nye tariffene

Vi bør bruke tiden fremover, til å samarbeide på 
tvers av avdelinger og målekontorer til å få et yt-
terligere løft i bruken av lønnssystemet basert på 
måling. De avdelinger som ikke har målekontor 

må følge opp sine forpliktelser etter vedtektene. 
På den måten er de med og sikre sine medlemmer 
en lønnsutvikling som de sårt trenger.

Malermestrene har nylig avholdt en samling på 
Gardermoen for hele landet. Her skryter Jan Inge 
Veland i arbeidsgivernes tariffutvalg over samar-
beidet med målerne og at bedriftene/laugene nå 
bør engasjere seg i akkordarbeidet.(mer stoff om 
dette kommer i Maleren i slutten av oktober)

Jeg vil nå be de enkelte tillitsvalgte/lagbaser set-
te seg sammen og lage en strategi over for egen 
bedrift og fortrinnsvis eierne, for å drøfte hvilke 
tanke de har på egen fortjeneste, lønnsutvikling 
og grunnlag for å beholde/øke egenbemanning 
og satse på lærlinger. Avdelingene og målekonto-
rene, er villig til å bistå om dere ønsker det.

Bruk de nærmeste månedene nå til dette viktige 
arbeidet. På den måten kan vi alle være med å sik-
re overlevelsen av måling, men ikke minst være 
med og sikre økt lønn til bygningsarbeiderne 
framover og sikre nyrekrutteringen til fagene.

La den første halvårsstatistikken for 2013 vise at 
arbeidet er kommet i gang og at økt bruk gir økt 
fortjeneste til bygningsarbeiderne.

Lykke til

Det har vært utført tilpasningsforhandlinger på Akkordtariff for malerfaget. Det ble 7. mai 2010. 
tegnet protokoll for oppstart av forhandlingene og den 31.januar 2012 ble det undertegnet en 
protokoll for prøvetariff fra 1. august 2012 til 1.august 2013.
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I en ganske fersk dom fra 
Borgarting lagmannsrett ble 
Nav, ved Arbeids- og velferds-
direktoratet, frikjent i en sak 
der en arbeidstaker saksøkte 
Nav etter at vedkommende 
mistet sykepengene.

tekst: Odd magnar solbakken

Dommen er prinsipielt viktig og den første i sitt 
slag. Lagmannsretten er helt klar på at arbeids-
takeren har en sterk plikt til aktivitet og medvirk-
ning i en sykemeldingsperiode, og at det skal 
meget sterke grunner til for ikke å møte opp til 
oppfølgingsmøter eller medvirke til utredning av 
tilrettelagt arbeid. 

Arbeidstaker hadde vært sykemeldt fra november 
2008 og ble fratatt retten til sykepenger i januar 
2009. Arbeidstaker sto midt i en arbeidskonflikt 
med sin leder og hadde gjennom lengre tid følt 
seg mobbet på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver ba flere ganger om oppfølgingsmø-
te for å kunne utarbeide den lovpålagte oppføl-
gingsplanen etter seks uker. Den ansatte og hen-
nes lege ble begge invitert til å møte. Den ansatte 
gjorde det imidlertid klart, gjennom sin advokat, 
at det ikke var aktuelt å avholde noe møte så len-
ge ho var sykemeldt, og legen skrev til arbeidsgi-
ver at et slikt møte var formålsløst.

Dette førte til at Nav sendte et varsel om opphør 
av sykepenger med den begrunnelsen at det var 
manglende medvirkning fra arbeidstaker etter 
folketrygdlovens § 8-8. Nav mente heller ikke at 
det forelå sykdomsdiagnose av en slik art at den 
ansatte ikke kunne delta i møte eller komme i dia-
log med sin arbeidsgiver.

Dette synspunktet var lagmannsretten enig i og 
fastslår at den ansatte har brutt sin aktivitets- og 
medvirkningsplikt ved å nekte å møte arbeidsgi-
ver og heller ikke medvirke til å få utprøvd arbeids-
evnen utenfor arbeidsforholdet. Lagmannsretten 
påpeker videre at det nå framgår uttrykkelig at 
retten til sykepenger faller bort dersom den syke-
meldte ikke medvirker eller uten rimelig grunn 
nekter å prøve ut arbeidsevnen.

Den ansatte og hennes lege mente at Nav gikk 
utenfor sin faglige kompetanse da de overprøvde 
legens vurdering.

Lagmannsretten mener at det følger direkte av 
lovens system at en leges sykmelding kan bli satt 
til side i den forstand at Nav kan nekte utbetaling 
av sykepenger i tilfeller der legen har søkt om det-
te på vegne av medlemmet.

Fra 1. juli 2011 ble kravene til oppfølging av syke-
meldte strammet inn, og arbeidsgiver er nå etter 
loven pålagt tidligst mulig å legge til rette for at 
arbeidstaker skal være i aktivitet i bedriften, og 
det skal utarbeides en oppfølgingsplan. Arbeids-
taker har på sin side plikt til å samarbeide og bi-
dra til løsninger som kan redusere sykefraværet, 
samt informere om sin egen funksjonsevne.

Nektet oppfølgings-
møte – fratatt 
sykepenger

tekst: jorge Dahl
Foto: Vebjørn Olavssen

To av Trondheims lokale helter, Aps Audun Ot-
terstad og FFs Ingjald Gaare fikk åpne ballet 
med en analyse av de mange gode valgkampene 
fagbevegelsen har ført i Trondheim, og hvordan 
den kan overføres til oss andre. Ved valget i 1995 
ble det bestemt at det måtte en kursendring til 
i. Sammen med fagbevegelsen ble valget vunnet 
med hovedfokus på videreutvikling av et godt 
velferdssamfunn for alle, reversering av Høyresi-
dens privatisering, samt en fornuftig og rettferdig 
skattepolitikk. Det var viktig at fagbevegelsen 
var uavhengig og den part som stilte krav til de 
politiske partiene. 

I valgkampen som står foran oss vil vi møte et 
Høyre som vil markedsføre seg som et parti for 
arbeidstakere. Dette kan kun slås tilbake ved at 
rørleggere og andre i fagbevegelsen er mer aktiv 
ved å definere debatten – debattens premissleve-
randører er de som har størst mulighet til å vinne. 
Diskusjonen rundt vikarbyrådirektivet har vist at 
det er et stort engasjement blant oss. Dette en-
gasjementet må overføres til viktige verdisaker i 
valgkampen.

Halvor Langset fulgte opp med å innlede om den 
faglig-politiske situasjonen. Han fokuserte på den 
enorme ledigheten og de økonomiske probleme-
ne vi er vitne til i Europa, og mente at strategien 
som føres er feilslått. Han stilte spørsmål om det 
vi ser er slutten på markedsliberalismen. Sam-
menligningen med Norge er paradoksal. Full fart 
i byggebransjen og verdens beste sted i bo i følge 
FN. For å videreføre et godt arbeidsmarked tren-
ger vi fortsatt en rødgrønn regjering - Norge har 
ikke råd til økonomiske eksperimenter , vi trenger 
trygg økonomisk styring.

Boye Ullmann, som nå har iført seg rørlegger-
trøye, innledet om sosial dumping og de konse-
kvensene vikarbyrådirektivet vil få. EUs filosofi 

med fri bevegelse av varer, tjenester, arbeidskraft 
og kapital bidrar til at arbeidsinnvandringen går 
fra land til land med lave lønninger. Eksemplene 
er mange. Løselig tilknytning til bedriften med 
lave lønninger er en situasjon arbeidsgiverne øn-
sker. Det bidrar til lavere utgifter for bedriften og 
en betydelig svekkelse av fagbevegelsen. Det er 
helt avgjørende framover at vi og de tillitsvalgte 
ute i bedriftene må bruke lov- og regelverket mer 
aktivt i bekjempelsen av sosial dumping. De nye 
bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og i FOBen vil 
bli gode verktøy.

Landskonferansen diskuterte hvordan vi best 
kan engasjere oss i arbeidet fram mot LOs kon-
gress i 2013. Sentrale saker vil være tilknytning 
til EU/EØS, boligpolitikk, fagopplæring og ikke 
minst hvordan LO organiseres. Avdelingene som 
organiserer bygningsarbeidere oppfordres til å 
bruke de mange uttalelsene fra Landskonferan-
sen når forslag til kongressen utvikles.

Landskonferansens siste dag var viet akkordtarif-
fen. Forhandlingene om ny tariff vil pågå utover i 
2012. Konferansens hovedoppfordring til forhand-
lerne var å få økt økonomien i akkorden. 

Det må videre være et hovedfokus på alminnelige 
bestemmelser, spesielt punkt 7 og 8 hvor det har 
vært lite endringer de siste 20 år. Dagens bas gjør 
anleggslederens jobb, noe som ikke gjenspeiles i 
tariffen. Akkord er ikke lenger hovedlønnssyste-
met mange steder - tariffen må likevel styrkes. 

Det må sammen med arbeidsgiverne fokuseres 
på hvordan vi kan øke bruken av akkordsyste-
met. Opplæring i bruken er et nøkkelspørsmål.

Landskonferansen valgte et styre bestående av: 
Leder, Jorge Dahl fra Bergen, nestleder, Vebjørn 
Olaussen fra Oslo, kasserer, Kjell Arild Lier fra 
Oslo, sekretær, Asbjørn Forslund fra Trondheim 
og styremedlemmene, Ingar Letnes fra Hamar, 
Bjørn Tore Myrvang fra Salten og Jan Solberg fra 
Grenland.

Landskonferansen for rørleggere ble avholdt i Trondheim med 36 
rørleggere fra hele landet til stede.
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Likebehandlingsprinsippet

tekst: Petter Vellesen

Det er EUs vikarbyrådirektiv som fastslår at inn-
leide arbeidstakere skal likebehandles med de 
fast ansatte og ha samme vilkår som om de var 
ansatt i innleiebedriften. Dette er altså den gode 
siden av direktivet. Prinsippet er nedfelt i en ny 
paragraf i Arbeidsmiljøloven, § 14-12 a, og i årets 
tariffoppgjør ble det også innført et bilag som be-
handler dette i de fleste overenskomstene. I Fel-
lesoverenskomsten for Byggfag er det Bilag 14.

Likebehandlinga omfatter nesten alle saker i 
arbeidsforholdet. Som sagt skal den innleide ar-
beideren behandles som om han eller hun var 
ansatt, og det gjelder lønn, arbeidstid, pauser og 
pausenes plassering, overtidstillegg, utgiftsgodt-
gjørelser som reisepenger eller verktøygodtgjørel-
se, ferie og helligdagsgodtgjørelse. De skal også 
ha det aller meste av de godene som er nedfelt i 
innleiebedriftens tariffavtale eller lokale avtaler. 
Det eneste som er unntatt er pensjonsordninger.

Det er altså ingen særlig tvil om hvilke rettigheter 
den innleide skal ha, men det kan reises spørsmål 
om hvordan vi skal få dette til å fungere og om 
hvordan de innleide skal kunne hevde sin rett. 
Dette kommer til å stille krav til de tillitsvalgte 
i innleiebedriftene. På den annen side åpner det 
seg muligheter også. For det første må det være 
helt klart overfor utleiebedriften om hvilke avta-
ler som gjelder. Dette stiller selvsagt krav til inn-
holdet og kvaliteten i de lokale avtalene, og er de 
uklare må man rette opp dette så snart som mu-
lig, helst før jul. Dette er også tida til å gå gjen-
nom rammeavtalene som entreprenørene gjerne 
har med bemanningsbyråene. Dette arbeidet må 
de tillitsvalgte involvere seg i!

Det er bare i de færreste bemanningsbedriftene 
at det er noen tillitsvalgte. Derfor må de tillits-
valgte i innleiebedriften også kunne ta opp saker 
som gjelder manglende likebehandling. Dette 
prinsippet er slått fast i overenskomsten. I saker 
som har med dette å gjøre blir den tillitsvalgte i 
innleiebedriften i praksis på en måte tillitsvalgt 
for den innleide også. Men som med alle rettig-
heter følger det plikter, og skal man ta opp saker 
for noen bør man jo forlange at vedkommende er 
organisert. Alle innleide skal da også presenteres 
for den hovedtillitsvalgte, og da regner vi med at 
spørsmålet om organisering kommer på bordet.

Vi ønsker altså likebehandlingsprinsippet vel-
kommen. Ikke bare fører det til bedre og mer rett-
ferdige arbeidsforhold for leiearbeiderne, det vil 
også føre til økt organisering og styrking av fagfo-
reningene hvis vi spiller kortene riktig. Dessuten 
vil selvsagt dette prinsippet føre til at det blir dy-
rere å leie inn arbeidskraft, noe som forhåpentlig-
vis vil medføre at entreprenørene ansetter folk i 

stedet for å leie dem inn. På den annen side vil de 
innleide fortsatt være løsarbeidere uten noen re-
ell garanti for arbeid og inntekt, og de vil fortsatt 
være i skvisen mellom en formell og en reell ar-
beidsgiver hvor ingen tar ansvar. Vi frykter også 
for at myndighetene tar for lett på forholdet med 
etterleving og håndheving av loven, slik at det 
blir de tillitsvalgte som blir politi og vaktbikkjer 
og kommer opp i ubehagelige forhold med egen 
arbeidsgiver. 

Vi har også grunn til å tro at arbeidsgiverne har i 
sinne å forsøke å omgå denne loven. Etter hva vi 
forstår letes det nå med lys og lykte etter smutt-
hull. Det mest nærliggende er at det som tidligere 
var leieforhold nå blir gjort om til underentrepri-
ser. Hvis dette er reelle underentrepriser ønsker 
vi det velkommen, for det betyr at det må være 
faste ansettelser hos underentreprenøren. Men 
vi frykter selvsagt at entrepriseforholdet blir rent 
pro forma. For definisjoner på forskjellen mellom 
innleie og UE, se egen faktaboks.

Fra nyttår blir likebehandlingsprinsippet innført i Norge. Det er fastslått både i Arbeidsmiljøloven 
og i tariffavtalen. Hvem er det som skal likebehandles, og på hvilke områder? Og hvilke konse-
kvenser får det?

Når er det innleie og når er det underentreprise?
Dette er ikke alltid like lett å avgjøre og noen klare definisjoner finner vi ikke. 
I arbeidet med likebehandlingsprinsippet drøftes ikke dette av lovgiverne, men 
skattedirektoratet skiller mellom innleie og selvstendig oppdrag. 
I følge dem vil følgende momenter tale for at det at det er utleie av arbeidskraft: 

• oppdragsgiveren har ledelsen av arbeidet 
• oppdragsgiveren har ansvar for eller bærer risikoen for arbeidsresultatet 
• oppdragsgiveren disponerer og har ansvaret for arbeidsplassen der arbeidet utføres 
• det er fastsatt en timepris eller timeavhengig pris 
• oppdragsgivers materialer og verktøy nyttes under oppdraget 
• utleieren ikke ensidig bestemmer antall arbeidstakere og deres kvalifikasjoner 

Er et eller flere av disse momentene til stede er det altså all grunn til mistanke.

Vi har spurt Piotr Oklecinski, tillitsvalgt i Adecco, 
om hvordan de som er ansatt i bemanningsbyrå-
ene ser på Likebehandlingsprinsippet.

-Hvilke forventninger har du og dine arbeidska-
merater til innføringen av dette?

-Vi vil tjene bedre. Mange i Adecco tjener minste-
lønn, og vi vet jo hva de tjener hos entreprenøre-
ne, så det vil jo dreie seg om mange tusener. Men 
først og fremst vil likebehandlingen gjøre slutt 
på den store urettferdigheten som er nå. Det er 
veldig urettferdig når to kompiser jobber sammen 
i seks måneder, spiser sammen, skifter sammen 
og den ene som er ansatt hos en entreprenør tje-
ner 210-270 kr timen mens den andre tjener fra 
158,40 til 170 kr timen.

-Ser du for deg problemer med gjennomføringen 
av regelen?

-Det er det nok ingen som vet. Vi får vente litt og 
se. Men det blir muligens problemer med at utleie-
ren vil ”selge” hele jobben som en underentreprise 
og komme seg unna på den måten. Ellers vil det 
jo by på noen problemer at vi som har tariffavtale 
og forhandlingsrett nå vil oppleve at de ansatte 
vil tjene forskjellig etter som hvilket firma de blir 
utleid til.

-Tror du innføringen av likebehandlingsprinsip-
pet vil føre til at flere leiefolk organiserer seg?

-Kanskje ikke likebehandlingsprinsippet i seg 
selv, men de skal jo presenteres for de tillitsvalgte 
i innleiebedriften, så det blir litt opp til de tillits-
valgte og hvordan de opptrer. Men jeg tror like-
behandlingsprinsippet vil ”organisere” et bedre 
arbeidsliv og at mange useriøse bemanningssel-
skaper blir borte.

-stor urettferdighet i dag!

 Likebehandlingsprinsippet vil medføre at flere 
useriøse bemanningsselskaper blir borte, sier Piotr 
Oklecinski, hovedtillitsvalgt i Adecco.
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tekst: Rune ask

Mange lurer nok på om det er en spøk, eller kan vi 
tro på det vi leser?

Det er to datoer som for meg kommer til å bli stå-
ende igjen i hukommelsen min. 23.08.2002 og 
30.08.2012

Den første representerer det første protokollførte 
møtet med BNL og Fellesforbundet om utvikling 
av en ny tømrertariff. Den siste datoen represen-
terer det foreløpig siste protokollførte møtet om 
utvikling av tømrertariffen. Altså omentrent på 
datoen 10 år etter.

Det har gått med «adskillige» Forbundsledere, Lo Le-
dere og ikke minst statsministre i denne perioden.

Som vi sier i forhandlingsutvalget: Regjeringer 
kommer regjeringer går, men forhandlingsutval-
get på tømrertariffen består. Neida det er ingen 

spøk, Nå foreligger tømrertariffen i ny og forhå-
pentligvis forbedret utgave. De fleste vil kjenne 
seg igjen i strukturen fra den gamle tariffen.

Den består av en del for generelle bestemmelser 
og en del med tider og tariffkoder.

Kodene er endret og avsnittene utvidet og foran-
dret. Men prinsippene er de samme. Det vil i tiden 
fremover bli lagt opp til en bred kursing av måle-
kontorene på tariffen.

Så vil selvfølgelig baser og andre brukere få til-
bud om kurs.

Tariffen er i skrivende stund i trykkeriet for tryk-
king og vil bli distribuert fortløpende.

Men den er også lagt ut på forbundets hjemme-
sider for de som simpelthen ikke klarer å vente 
lenger. Det vil helt sikkert komme opp en masse 
synspunkter og spørsmål rundt tariffen, og det 
vil bli mottatt med takk. Jo større engasjement 
desto bedre er det. Forhandlingsutvalget tar i mot 
alle henvendelser med takk.

Det vil si det er et unntak: Kritikk av forhandlings-
utvalget vil uten unntak bli makulert og ikke bli 
behandlet.

På vegne av forhandlingsutvalget vil jeg med det-
te få takke alle dere som har ventet på et resultat 
fra oss. Noen har dessverre sett seg nødt til å gå 
av med pensjon i denne perioden, men på den 
annen side så er det han som gikk i 5 klasse på 
skolen i 2002 nå forhåpentligvis ferdig utdannet 
tømrer svenn og klar for en ny tariff.

Den som venter på en ny tømrertariff har god tid 
til å endre yrkesvalget sitt.
(Gammelt ordtak fra handelshøyskolen i Bergen)

På vegne av forhandlingsutvalget for tømrertarif-
fen.

Rune Ask
(10 år eldre og like blid)

NY tØmRERtaRiFF!
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tekst og foto: Petter Vellesen

-Midt i mai kommer Byggenæringens Landsfore-
ning til å foreslå en ny modell for yrkesfagopplæ-
ringen med mer fag, sa Jørgen Legaard i BNL på 
tankesmien Manifests årskonferanse i mars. –Vi 
vil ha en vekslingsmodell med maks ett år på sko-
le før eleven får praksis i bedrift. Liknende tanker 
ga han uttrykk for i et intervju her i Bygningsar-
beideren nr 4 2010. 

Nå ser det ut som om han får det som han vil. 
Sogn videregående skole har i høst startet opp 
et prøveprosjekt med det man kaller ”vekslings-
modellen”. Da det ble kjent at dette tilbudet var 
aktuelt på skolen var søkningen så stor at det 
umiddelbart kunne settes i gang to klasser, en Vg 
1 i tømrerfaget og en Vg1 i rørfaget. Det er 12-13 
tømrerfagelever, 15 rørleggerelever og 4 blikken-
slagerelever som har meldt seg på, og en av de få 
kritiske innvendingene mot opplegget er hvorfor 
det ikke kan tilbys flere enn 30 plasser.

Modellen blir en ny måte å gjennomføre yrkesfag-
opplæringen på og den består i at elevene går før-
ste halvår på skole, kun med et par ukers utplas-
sering i bedrift i løpet av høsten. Deretter blir de 
lærlinger i bedrift resten av opplæringsperioden 
som fortsatt blir fire år. Læretida blir avbrutt av 
bolker av forskjellig varighet med teoriundervis-
ning på skolen. Elevene vil fortsatt bli fulgt opp av 
både skolen og opplæringskontoret.

De elevene som har fått plass i pilotprosjektet er 
blitt plukket ut etter intervjuer på forhånd, nær-
mest som en audition. Dermed er det svært moti-
verte elever på prosjektet. Elever som fra første 
stund har visst hvilket fag de ville utdanne seg 
i. De som går etter vekslingsmodellen begynner 
rett i fagopplæringen og vil være sikret lærlinge-
plass etter et halvt år. Dermed unngår man pro-
blemet med elever som ikke får læreplass etter to 
år på skolen. Men det vil alltid være elever som 
2+2-modellen passer best for, elever som kanskje 
ikke vet hvilket fag de vil satse på og trenger den 
fagorienteringen om flere fag som 2+2-modellen 
gir. Unntaksvis kan det bli mulig å gå over til 
vekslingsmodellen underveis.

Det er meningen også å opprette en klasse etter 
vekslingsmodellen neste år. Anita Tjelta fra Ut-
danningsetaten i Oslo kommune ser heller ikke 
bort fra at tilbudet kan utvides til å omfatte flere 
lærefag både innen bygg og anlegg og innen an-
dre yrksfaglige utdanningsprogrammer allerede 
fra neste skoleår. Evaluering av undervisnings-
opplegget vil skje fortløpende, men en større eva-
luering er fastlagt til 2017, da hele fireårsløpet for 
årets oppstartkull er gjennomført.

Den store interessen og oppslutningen om dette 
prosjektet tyder på at modellen er etterlengta og 
at tida er inne for den. Vi tror og håper på at kva-
liteten i fagopplæringa vil bli bedre med et slikt 
opplegg og at det vil føre til økt interesse og re-
kruttering.

(Kilder: Byggeindustrien, Byggmesteren og 
Utdanningsnytt.)

Prøveordning for 
vekslingsmodellen

Vi tror og håper på at kvaliteten i fagopplæringa vil bli bedre med et vekslingsmodellen.
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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 
asbestsanering

300 virksomheter har begått svindel med skatt, 
moms eller avgifter for i alt 500 millioner kroner, 
og 44 saker har endt opp med fengsel for de skyl-
dige. Men nå får reingjøringsbransjen konkur-
ranse fra transport- og byggebransjen, sier av-
delingsleder i Økonomisk Kriminalitet hos Skat, 
Morten Mørch Sørensen.

Svart arbeid, fiktive fakturaer og uregistrerte fir-
ma florerer innenfor reingjøring. Svindelen skjer 
oftest ved lange kontraktskjeder, hvor hoveden-
treprenøren bruker flere forskjellige underleve-
randører for å skjule hvem som unndrar skatter 
og avgifter og bruk av svart arbeidskraft.

Ikke ulikt metodene som brukes her i landet også.

Odd Magnar Solbakken

Overnatting og servering, varehandel, industri 
og bygg og anlegg er bransjene hvor flest unge 
arbeidstakere blir utsatt for ulykker. Dette viser 
en rapport fra Arbeidstilsynet om unge arbeids-
takeres situasjon i arbeidslivet.

Unge arbeidstakere skal ha et godt og sikkert 
arbeidsmiljø. Arbeidsgivere med unge ansatte 
har et helt spesielt ansvar. De må ta hensyn og 
tilpasse arbeidet etter de unge arbeidstakernes 
modenhet, erfaring og ferdigheter, sier regiondi-
rektør Truls Johannessen i Arbeidstilsynet Nord-
Norge.

18 til 24-åringer er 50 prosent mer utsatt for ar-
beidsulykker enn arbeidstakere i alle andre 
aldersgrupper, i følge tall fra EU. De har ofte 
mangelfulle arbeidskontrakter, og har mindre 
erfaring med arbeidsmiljø og konsekvenser av 
uheldige arbeidsmiljøforhold.

Nesten halvparten av arbeidstakerne mellom 16 
og 24 år jobber utenom ordinær dagtid, og mange 
jobber deltid.

Odd Magnar Solbakken

Danmark: 

svindelen størst i 
reingjørings-
bransjen

Ny rapport 
om unge 
arbeidstakere

Sommerpatruljen har besøkt 6 303 arbeidsplas-
ser over hele landet. Sommerpatruljen ble 
gjennomført fra 25. juni til 13. juli. Denne gangen 
ble det funnet brudd på arbeidsmiljøloven på 17,9 
prosent av arbeidsplassene.

Rekordmange bedrifter 
har hatt besøk av 
sommerpatruljen
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Harald Berntsen er 
historiker. Han har skre-
vet en rekke bøker,bl.a. 
Norsk Bygningsforbunds 
historie. Han har nylig 
fullført hotell- og restur-
antarbeidernes historie. 
Harald er i tilegg en ivrik 
debattant.

tekst: Harald Berntsen

I denne tredje artikkelen i en serie som tar for seg 
de erfaringene som arbeiderklassen har høsta 
med ulovlige streiker, har vi nådd fram til konflik-
ten i bygning i 1928.

Krisa og arbeidsløsheten i kapitalismen fra 1920 
la grunnlaget for en borgerlig offensiv mot ar-
beiderne og deres organisasjoner. I 1927 ved-
tok det borgerlige stortingsflertallet de såkalte 
tukthuslovene som skulle hindre gjentakelse av 
vellykte ulovlige streiker av typen jernstreiken 
i 1923-24, foruten en lov om tvungen voldgift (i 
dag: lønnsnemnd). Ved tariffoppgjøret samme år 
gikk arbeidsgiverne på ny til lockout for å presse 
gjennom reallønnsnedslag. Ved til slutt å varsle 
utvida sympatilockout bestilte de den tvungne 
voldgifta som de den gangen, på linje med LO, 
var prinsipielle motstandere av. Høyre-regjeringa 
Lykke svarte som bestilt. Den greip inn med tvun-
gen voldgift, som kutta reallønna med fra 2,5 til 7 
prosent for ulike arbeidergrupper.

LOs ledelse protesterte i 1927 med ikke å møte 
i voldgiftsretten. Men samtidig uttalte de til for-
bunda at det var ”utilrådelig” å gå til streik mot 
dommen, og sa: ”Det vil bety en kamp om selve 
samfunnsmagten, en kamp som paa det nuvæ-
rende tidspunkt ikke vil føre til et resultat som 
blir i de fagorganiserte arbeidernes interesser.”
Året etter, i 1928, prøvde arbeidsgiverne og deres 
partier på Stortinget å gjenta suksessen – denne 
gangen overfor landets bygningsarbeidere, som 
ikke hadde vært omfatta av oppgjøret i 1927. Også 
deres oppgjør endte i voldgiftsretten, som felte 
dom om et nominelt lønnskutt på 12 prosent og 
dermed reallønnsnedslag. Men bygningsarbei-
derne i bygning ville ikke bøye seg for diktatet. 

På lokale protestmøter rundt i landet sa de, in-
spirert av agitasjon fra kommunistene, utvetydig 
fram om at i det øyeblikket arbeidsgiverne satte 
lønnsnedslaget ut i livet, ville de gå til streik mot 
nedslaget, på tvers av voldgiftsloven.  
Den 25. mai gjennomførte arbeidsgiverne lønns-

reduksjonen, og landets bygningsarbeidere 
svarte med å vise at de ikke hadde kommi med 
tomme trusler. De gikk til streik, også på tross av 
at både LO og ledelsen i deres eget forbund sa at 
streiken var tariffstridig og ulovlig, og påla dem å 
gå tilbake til arbeidet. Det blei en hard kamp som 
tusener slutta opp om økonomisk trass i forbudet 
i tukthuslovene mot slik støtte, og trass i etterfor-
sking og straffeforfølgelse av flere og flere kjente 
personer i arbeiderbevegelsen som demonstra-
tivt ga støtte til streiken i full offentlighet. Samti-
dig rygga den nye Venstre-regjeringa Mowinckel 
(som hadde overtatt etter 18 dager med landets 
første Arbeiderparti-regjering leda av Chr. Horn-
srud) tilbake for å iverksette strengere tiltak mot 
streiken og de økende støtteaksjonene. På ar-
beidsgiverforeningas generalforsamling forklarte 
foreningas direktør Finn  Dahl at en effektiv un-
dertrykkelse av bygningsstreiken ville ha krevd 
”fascistiske bestemmelser”.   

Den 9. juli blei Arbeidsretten satt, som vanlig med 
dens ”far”, høyesterettsdommer Paal Berg som le-
der. Som tradisjonell Venstre-talsmann for forso-
ning mellom samfunnsklassene var Berg klar over 
at streiken – som de streikende sa – ville fortsette 
uansett dommen i Arbeidsretten. Han prøvde der-
for straks å få til et forlik i stedet. Alt etter én dag 
fikk han partene til å ta opp igjen forhandlingene, 
og etter få timer blei de enige om et forslag som 
delte voldgiftsrettens lønnsnedslag i to. 

Dette var ikke nok for bygningsarbeiderne, som 
avviste det. De sa seg først fornøyd med et nytt 
og bedre forlik, som gikk ut på at det første kut-
tet på 8 prosent, som var like stort som prisfallet, 
skulle gjennomføres straks. De neste og siste 4 
prosentene skulle i realiteten kunne bli gjenstand 
for nye lønnsforhandlinger og for ny, lovlig streik 
hvis forhandlingene ikke førte fram. 

Dermed var streiken over – ikke bare med seier 
for bygningsarbeiderne i reint økonomisk for-
stand, men ved at den rett og slett satte tvungen 
voldgift ut av spill for ti år framover, helt til Arbei-
derparti-regjeringa tok den i bruk et par ganger 
på slutten av mellomkrigstida. Ingen borgerlig 

regjering våga å gripe inn med en slik lov igjen 
etter at bygningsstreiken hadde vist at landets 
arbeidere ikke respekterte den.  

Samtidig blei streiken innledninga til den pro-
sessen som førte fram til den første Hovedavta-
len mellom LO og N.A.F. i 1935. Den bidro til å få 
Norsk Arbeidsgiverforening til å skjønne at det 
ikke lot seg gjøre å knekke fagbevegelsen med 
direkte fagforeningsfiendtlige lover. Dét kunne 
få de farligste følger ved at arbeiderne ikke len-
ger ville nøye seg med å balansere kapitaleiernes 
makt med å opprette det monopolet på arbeids-
kraft som fagbevegelsen innebar. De kunne kom-
me til å gå videre med å angripe sjølve det private 
eiendomsmonopolet på produksjonsmidler som 
lå til grunn styringsretten og hele kapitalismen, 
og som lovene skulle beskytte. 

Arbeidsgiverne merka seg snart den lærdommen 
som den tilsynelatende så revolusjonære Martin 
Tranmæl trekte av bygningsstreiken. Tranmæl 
konkluderte med  at nå gjaldt det for Arbeider-
partiet og LOs ledelse å gå ”ned til arbeiderne” 
for å ”utnytte organisasjonen og gi den voksen-
de misnøyen et målbevisst forløp” etter ”det or-
ganisasjonsmessige oppgjør” som han mente at 
forhandlingene mellom organisasjonstoppene i 
Arbeidsretten hadde representert.   

Arbeidsgivernes hovedorgan Arbeidsgiveren 
konkluderte sjøl i 1930 med at bygningsstreiken 
to år før hadde vist at voldgiften hadde begrensa 
virkning, og at heller ikke direkte bruk av volds-
makt ville tøyle arbeiderklassen. Organisasjone-
ne ga nøkkelen til ro i arbeidslivet. Lovgivinga for 
arbeidslivet måtte bygges opp omkring, og ikke 
på tvers av, organisasjonene, skreiv bladet. 

Det mest gledelige ved valget samme år var for 
det samme bladet ikke Ap’s tilbakegang i antall 
mandater, men at NKP blei utradert fra Stortinget. 
Dette ville svekke Ap’s behov for å konkurrere 
med NKP om å være mest ”revolusjonær”, og det 
ville styrke Ap’s høyrefløy og lede til ”voksende 
ansvarsfølelse”. 
      
Litteratur for videre studier: Finn Olstads 1. bind 
av den nye LO-historia fra 2009, s. 328-332, Per 
E. Hems ferske Paal Berg-biografi ”Megleren”, s. 
313ff.), Jostein Kursetgjerde: Arbeidsgjevarar og 
arbeidarar (hovedoppgave i historie, Trondheim 
1976).      

tvers gjennom lov til seier (3):                                                                                    

BYGNiNGsaRBEiDERstREiKEN 1928

De kjente arbeiderpartipolitikerene Fredrik Monsen, Helga Karlsen, Olav Oksvik og Børge Olsen-Hagen i retten, 
tiltalt for å ha gitt bidrag til de streikende bygningsarbeidere i 1928. (Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek)
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TIL MEDLEMMENE

taRiFFKURs

Vi holder Tariffkurs for medlemmer i tidsrommet

       30.11 - 02.12 - 2012 Quality Hotel Grand Kongsberg
Vi vil da gjennomgå akkordtariffen for Rørleggerfaget og med siste nytt fra teknisk revisjon

Ellers vil det bli lagt vekt på de viktigste temaene som Alminnelige bestemmelser, 
utfylling av akkordseddel, akkordarbeide m. m.

 Kurset passer for alle, også for lærlinger

Påmeldingsfrist: Fredag 16 november 2012.
Påmelding, Fellesforbundet Rørleggernes Fagforening Avd. 605

På Tlf. 23 35 30 20
Eller på mail – post@rfag.no

PS.: Klubbene må gjøre dette kjent for alle medlemmene.

OsLO BYGNiNGsaRBEiDERFORENiNG

ARRANGERER KURS I AKKORDTARIFFEN

FREDaG 26. - sØNDaG 28. OKtOBER 2012 
På

QUALITY HOTEL GRAND, KONGSBERG
KURSET TAR FOR SEG OVERENSKOMSTENS § 4 OG

AKKORDTARIFFENE I MALER, MURER- OG BETONGFAGET.
STOFFET SOM ER SPESIELT FOR DE ENKELTE FAG 

AVHOLDES SOM SEPARATE KURS.

KURSET ER GRATIS FOR FORENINGENS MEDLEMMER

Bindene påmelding til Oslo Bygningsarbeiderforening
Møllergata 24 0179 Oslo

Telefon 22 99 47 40
eller borre@bygningsarbeider.no

SNAREST MULIG, SEINEST TORSDAG 18. OKTOBER 2012

KURs
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Kokk og litt til tommy Hansen  er et 
enkeltpersonsforetak fra Østfold som har 
følgende formål: ”Catering og produksjon av 
mat samt salg av tjenester knyttet til dette og 
andre områder som bygg og anlegg”.

Fat Consulting er et nuf-firma med en filial 
i Fredrikstad som skal drive med: ”Håndt-
verksarbeid, snekring og maling. Tjenester og 
konsulentvirksomhet knyttet til regnskaps-
førsel, økonomi”. Så her trengs ikke innleid 
regnskapsfører.

Vanskelig trefelling as er et Lillehammer-
firma som har følgende formål: ”Felling av 
vanskelige trær og generell tilkomst teknikk”. 
Skjønner nok formålet, men er trær egentlig 
vanskelige?

Obraespanor as  er et Fredrikstadfirma 
med følgende formål: ”Utleie av arbeidskraft, 
entreprenørvirksomhet og handel”.

Din arbeidsformidler as er også et Fred-
rikstadfirma som skal drive med: ”Import, 
formidling og rekrutering av kvalifisert 
arbeidskraft fra utlandet”. Ja, det er vel ikke 

så lurt å reklamere med utleie av ukvalifisert 
arbeidskraft. Men hvorfor være så gjerrig 
med t›ene i rekruttering?

Garra Rufa Fiskespa Lisbeth Hansen 
sogn er et enkeltpersonsforetak fra Asker 
med følgende formål: ”Kroppspleie og fysisk 
velvære”. Fiskespa, hva er det?

Build & shine Rataj er et enkeltpersons-
foretak med tilhold i Oslo og skal drive med: 
”Rengjøringsvirksomhet, håndtverkertjenester”.

Fixit Norway Holding as er et Østfoldfirma 
med følgende formål: ”Kjøp og salg av varer 
og tjenester innen anleggsbransjen samt 
utleie av arbeidskraft innen samme bransje, 
med oppdrag inn og utland, også utenfor 
Europa. Drift, utvikling og investering i 
eiendom. Investering i egne og andre selska-
per samt det som faller naturlig innen disse 
bransjer”. Intet mindre.

B&H Entreprenører as er et Oslofirma med 
følgende ambisiøse formål: ”Drive med opp-
føring av nybygg, rehabilitering, tilbygg samt 

annet som faller seg naturlig tilhørende dette. 
Selskapet skal også drive med innen utleie 
av arbeidskraft og utleie av næringsbygg. I 
tillegg skal selskapet drive med invsetering, 
drift, utleie av eiendom”. Men heldigvis ikke 
med norskopplæring.

Om att – Litt på halv Åtte Da  er fra Vinje 
i Telemark og har følgende formål: ”Salg av 
eigenproduserte og innkjøpte varer”. Endelig 
godt med et ordentlig norsk navn på et firma. 
Uten noe fjas. Morsomt er det og.

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

Odd magnar solbakken

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


