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Lønnsoppgjøret trakk langt ut i år, men man kom 
omsider til enighet på overtid.

Mer om lønnsoppgjøret kommer senere i bladet.
Gjennom dette året har det skjedd mye nytt for 
meg. Jeg er forholdsvis nyvalgt leder i av 
Fellesforbundet Avd 1, Oslo – Akershus. Vi er en 
samleavdeling og har medlemmer på mange av 
Fellesforbundets overenskomster.

Gjennom dette er jeg blitt gjort kjent med andres 
fag og problemer, noe jeg ser på som svært 
nyttig. Det er nyttig å ikke bare høre om de 
tingene som skjer på byggeplassene. Vi som ikke 
har vært i det miljøet har jo hørt om ting, men 
ikke trodd at det var så ille, dette med innleie og 
ulykker som resultat av dårlig norskopplæring for 
utenlandske arbeidere.

Sosial boligbygging er noe som vi i Oslo - Akers-
hus sliter med. Her burde myndighetene komme 
på banen og skaffe billige startboliger til 
ungdom og vanskeligstilte. Det har i mange år 
vært paroler i 1. mai-tog, mange snakker om hvor 
dyrt det er men ikke gjør noe med dette, det er 
sikkert mange som sliter med boliglån som er 
høye og hvis vi da skulle få det samme krakket 
som våre naboland så blir det mange fl ere som vil 
slite og det er ikke bra.

Internasjonalt er det jo stor uro og arbeids-
ledigheten er stor, bare i våre naboland er det 
mye ledig arbeidskraft som kommer hit på 
leiekontrakter. 

Vi må få gjort noe med dette og da håper jeg 
sandelig at det nye lovforslaget som blir vedtatt 
ang. innleie også blir fulgt opp i større grad enn 
det som er tilfelle med dagens Arbeidsmiljølov.

Arbeidsledigheten og Euro-krisa har vi heldigvis 
foreløpig unngått her i landet.

Var med på Oslofjordkonferansen i vinter og der 
kom det fram mange ting som vi må ta tak i, ser 
denne konferansen som viktig for alle som har 
med bygg å gjøre.

Ellers deles byggkontraktene for Gardermoen-
utbyggingen ut i 2013. Dette er det neste store 
utbyggingsprosjektet i Akershus-området. 

Ønsker alle en riktig god sommer.

Nytt grunnbeløp 
(G) i folketrygden 
fra 1. mai

Regjeringa og organisasjonene 
er enige om grunnlaget for re-
guleringa av grunnbeløpet og 
pensjonene fra 1. mai 2012. 

Grunnbeløpet øker fra 79 216 
kroner til 82 122 kroner. Det 
er en økning på 2 906 kroner, 
tilsvarende 3,67 prosent. 

Uførepensjonister og andre 
som får sine ytelser regulert 
gjennom grunnbeløpet får en 
inntektsøkning på 3,67 prosent 
og alderspensjon under opptje-
ning oppreguleres også med 
3,67 prosent.

Alderspensjonister får en 
økning i pensjonen på 2,89 
prosent, mens satsene for 
minste pensjonsnivå øker med 
3,16 prosent.
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Dette året var det igjen tid for jubilantfest i Felles-
forbundet Rørleggernes Fagforening. Da forbunds-
leder Arve Bakke dessverre ikke hadde mulighet 
til å stille var vi så heldig å få tidligere LO leder 
Yngve Hågensen som merkeutdeler. Nest-leder 
Birger Oppegaard takket jubilanten for innsatsen 
med en fin tale til disse sliterne i fagforeningen. 

Før merkeutdelingen hadde også Yngve Hågen-
sen en fin og morsom og ikke minst inspirerende 
tale til forsamlingen. Det var også hyggelig under-
holdning med musikk og en del humor underveis 
i festen.

Vi hadde 34 jubilanter denne gangen. 16 stk. 25 
årsjubilanter LO + Avd. 11 stk. 40 års jubilanter i 
LO og 7 stk. 45 års jubilanter som ble Æresmed-
lemmer i LO.

Siste utmerkelse gikk til Kjell A. Lier som ble tildelt 
Fellesforbundet gullnål for sammenhengende til-
litsverv i 25 år. Dette er en stor prestasjon og det er 
ikke mange i avd. 605 som kan skilte med denne 
æresbevisningen. 

Festen ble avsluttet ved 01.00 tiden for enkelte, 
noen fortsatte festen ute på byen etter dette.

Fellesforbundet Rørleggernes Fagforening gratu-
lerer jubilantene nok en gang.

Vebjørn Olaussen

Jubilantfest for lang og tro tjeneste for Rørleggernes 
Fagforening Avd. 605 og LO/Fellesforbundet

Karl Wæthing, Tore Hansen og Arne Sønsterud ble gratulert av Yngve Hågensen for 45 års medlemskap i LO)

Et historisk 
øyeblikk  i 
Tømrer og 
Byggfagfore-
ningens 127 års 
levetid. De 
første kvinne-
lige jubilanter.

25 år:
Terje Espen Berg. Stellan Svensson. Arild Thoresen. Nils-Øyvind Dieseth. Roy Hansen. Jukka Leppanen. 
Vebjørn Olaussen. Arne Ranheim. Petter Thoresen. Terje Bjørkum. Mohammad Khan Hazara. Petter Kil-
dahl. Kjell Håkon Krydsby. Morgan Lundin. Terje Semb. Christian Strø.

40 år:
Eskil Beril Skar. Oddvar Thorvaldsen. Reidar Andersen. Peder Brandal. Odd Ingar Evensen.
Finn Fernley. Arthur Ledvinka. Bjørn Erik Samuelsen. Arild Høiås. Bjørn Jensen. Bjørn Ivar Johansen.

45 år:
Tore Hansen. Finn Hauge. Trond Jensen. Erling Digerud. August Percic. Arne Magnus Sønsterud. 
Karl Tarje Wæthing

Kjell Lier  fikk Fellesforbundets gullnål.

Jubilanter fra Tømrer og Byggfag-
foreningens årsmøte 2012

Venstre foran: Mette Boye 50 år i LO

Høyre foran :Trude Kjulslund 25 år i Fagforeningen og LO

Venstre: Bak Per Gundersen 60 år i Fagforeningen og LO

Midten Bak: Tore Eriksen 50 år i Fagforeningen og LO

Høyre Bak: Ivar Andersen 60 år i Fagforening og LO
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Bolig angår alle!

Tekst og foto: Petter Vellesen

- Betyr dette at Arbeiderpartiet endelig har begynt 
å bry seg om boligpolitikk?

-Det er ikke nytt at Arbeiderpartiet er opptatt av 
boligpolitikk, men de siste årene har vi fått noen 
nye utfordringer i boligmarkedet. Det krever ny 
politikk. Vi mener boligpolitikken har hatt for liten 
oppmerksomhet. Det gjelder tverrpolitisk. Det er 
behov for en klarere plassering av politisk ansvar. 
Boligpolitikk har liksom ikke vært noe eget poli-
tikkområde og det er i dag ingen som har et klart 
ansvar for at det bygges nok boliger.  Minst åtte 
departementer har ”litt” ansvar. Vi har kommet til 
den erkjennelsen at bolig må få større plass, også 
i vårt programarbeid. Bolig angår alle!

- Men hvorfor kommer denne erkjennelsen akku-
rat nå? I rapporten deres sier dere jo at norsk 
boligpolitikk har vært vellykket.

-I et lengre perspektiv er det ikke noen tvil om at 
den har vært det. Fra 80-tallet og til nå har bolig-
forsyninga vært overlatt til markedet, og det har 
fungert! 80 % eier sin egen bolig, hver innbygger 
har over 50 m2 boligflate og boligene holder jevnt 
over god standard. I boligpolitikken er markedet 
en god tjener, men en dårlig herre, og når vi får 
omstillinger klarer ikke markedet å ordne opp i 
det.

-Hvilke omstillinger er det 
som gjør at vi nå trenger en 
ny boligpolitikk?

-For det første vokser befolk-
ningen mye raskere enn alle 
prognoser skulle tilsi. Dessu-
ten var det en kraftig stagna-
sjon i boligbygginga under 
finanskrisa som må tas igjen. 
Selv nivået i 2011 – som var et godt år - er for lavt. 
Det må bygges 40 000 nye boliger i året for å dek-
ke behovet, og så høyt har boligbygginga i Norge 
aldri ligget før.

-Hvilke virkemidler foreslår boligutvalget da?

-I heftet vårt er det 35 forslag, og de bygger på en 
analyse i bånn. Hovedbudskapet vårt er at det rett 
og slett må bygges mer. For å få til dette må an-
svaret plasseres og så må vi fjerne hindre for økt 
boligbygging. Vi går blant annet inn for en egen 
boligminister og lovpålagte boligplaner i kom-
munene. I dag er dette ansvaret som sagt alt for 
spredt. Det er jo heller ikke til å komme utenom at 
ansvaret for boligbygging i hovedsak ligger i kom-
munene, men vi ser helt klart behovet for at det 
også må tas grep på statlig nivå. Dessuten må vi 
gjennomgå regelverket med tanke på å forenkle 

og få raskere prosesser.

-Hva er egentlig hovedproblemet med dagens si-
tuasjon?
-Hvis tilbudssida i boligmarkedet ikke øker risike-
rer vi å få økte klasseskiller. Boligprisene vil fort-
sette å stige og mange vil ikke kunne få sin egen 
bolig. I de store pressområdene vil vi også oppleve 
problemer med rekruttering av nøkkelkompetan-
se. Vanlige folk med viktige yrker, fra brannfolk til 
lærere, vil måtte bosette seg utenom pressområ-
dene og dermed få for lang reisevei. På den måten 
vil de store byene få vanskeligheter med å skaffe 
seg den nødvendige arbeidskrafta. Dessuten vil 
selvfølgelig ungdommen få vanskeligheter med å 
etablere seg. Nå må de langt utenfor byen for å 
få noe til overkommelig pris. Hvis vi ikke får opp 
boligforsyninga vil behovet for boligsosiale midler 
øke kraftig.

-Hvordan kan man garantere en høy boligbygging 
i et fritt marked? Kan man tvinge utbyggerne til å 
bygge i et ”tørt” marked eller under nedadgående 
priser?

-Nei, det vil ikke være mulig å tvinge utbyggere til 
å bygge. Men det er ikke slik at markedet i dag 
er «tørt». Vi har tidenes høyeste boligpriser og alt 
som bygges blir solgt. Likevel bygges det for lite. 
Det skyldes andre faktorer: At kommunene ikke 
regulerer nok areal til boligbygging, at det ikke 
tenkes helhetlig rundt infrastruktur og bolig, kapa-
sitet og kompetanse i byggenæringa, og at en del 

utbyggere sannsynligvis 
avventer ytterligere pris-
oppgang. Det finnes ingen 
«quick-fix», vi må sette inn 
mange tiltak samtidig. Vårt 
boligutvalg har lagt fram 
35 tiltak som i sum vil bidra 
til at det bygges mer.

-En ting er boligforsyning. 
Dere har også sett på  
utleiemarkedet.

-Ja. En annen hovedsak for oss er at det må 
etableres et godt leiemarked som også kan dempe 
prisene i eiermarkedet.

-Hva mener du med et godt leiemarked?

-Leiemarkedet i Norge er preget av å være upro-
fesjonelt og delvis useriøst. Hvis det skal være et 
reelt alternativ til eiermarkedet må vi få profesjo-
nelle på banen. Dette kan for eksempel være bo-
ligbyggelag, stiftelser, ideelle organisasjoner eller 
private. Vi ser for oss en modell hvor de får støtte 
av Husbanken til å bygge og drive utleieboliger på 
en ikke-kommersiell basis. Det bør altså bli mulig 
for en seriøs aktør å etablere seg på utleiemarke-
det – med Husbankfinansiering – i for eksempel 
Oslo uansett hva byrådet måtte mene om det. 

I tillegg må vi bygge langt flere studentboliger. Vi 
må nok doble antall nye studentboliger hvert år. 
fra 1000 til 2000.

-Vi har mange medlemmer fra andre land som 
ikke har andre muligheter enn å leie. De oppfatter 
seg ofte som diskriminert i og med at det faktisk 
er mye dyrere å leie enn å eie.
- Over tid må vi finne muligheter til å likestille eie 
med leie som boform. Det er  riktig at å leie kan 
være en fattigdomsfelle.

-Mange av de samme medlemmene klager over 
dårlige boforhold, og det har jo vært en del bran-
ner i det siste. Er det mulig å øke kontrollen med 
sånt?

-Det blir brukt mye ressurser på hvordan eide boli-
ger skal være og tilsvarende lite på leide. Sånn kan 
vi ikke ha det. Dette skyldes nok at synet mange 
historisk har hatt på utleieboliger: At det er noe 
midlertidig. Slik er det ikke nødvendigvis. Dess-
verre ser vi at mange utleieboliger er av veldig dår-
lig standard, på grensen til det vi kan kalle slum, 
ikke i form av store slumområder, men i enkelte 
og spredte tilfeller. Vi er bekymret for situasjonen 
for arbeidsinnvandrere i boligmarkedet og mener 
kontrollen må styrkes, særlig i kommunene. 

I tillegg mener jeg - som nevnt - at vi må se på 
mulighetene for at ulike aktører kan bygge  
utleieboliger med støtte fra Husbanken. 

Arbeiderpartiet har nylig kommet med et dokument som heter Boligbygging – et politisk ansvar. 
De som har laget denne rapporten er et utvalg nedsatt av Arbeiderpartiets stortingsgruppe, og do-
kumentet er ment som et innspill til partiets programkomite. Håkon Haugli ledet utvalget og han er 
Arbeiderpartiets boligpolitiske talsmann. Vi besøkte ham på Stortinget.

«Det må bygges 40 000 nye 
boliger i året for å dekke 
behovet, og så høyt har 
boligbygginga i Norge 
aldri ligget før»

Håkon Haugli er leder for Arbeiderpartiets boligutvalg
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Tekst og foto: Jonas Bals

Med EU-utvidelsen for sju år siden fikk vi en vold-
som vekst i arbeidsinnvandringen til Norge. Men 
det var ikke bare det norske arbeidsmarkedet 
som endret seg dramatisk: Også boligmarkedet 
har blitt påvirket av at flere titalls tusen arbeids-
innvandrere har kommet hit for å jobbe. Mange-
len på utleieboliger og en profesjonell utleiesek-
tor gikk fra å være et lite til å bli et stort problem, 
og de siste årene har det jevnlig blitt avdekket 
graverende boforhold for mange arbeidsinnvan-
drere – ikke bare blant de fra Polen og Baltikum, 
men også for svenske ungdommer som rømmer 
fra massearbeidsløsheten i det borgerlig styrte 
Sverige. I de verste tilfellene har folk bodd i re-
gelmessige brannfeller, slik tilfellet nylig var i la-
gerbygningen som brant ned på Fornebu (flere av 
foreningas medlemmer bodde i den bygningen).

Også utenfor Norges grenser vekker situasjonen 
på det norske boligmarkedet oppsikt. På polske 
nettsider reklameres det for plass i kollektiver, 
der sengene går på omgang mellom folk som  
jobber skift. Andre nettsteder formidler rom i  
norske hjem til litauiske kvinner, der man må 
forplikte seg til å bli elskerinnene til de norske  
utleierne, i bytte for et sted å bo.

Dette kommer frem i en rapport skrevet av forsker-
ne Anne Mette Ødegård (Fafo) og Susanne Sø-
holt (Norsk Institutt for By- og Regionforskning).  
Bygningsarbeideren tok en prat med Ødegård for 
å høre hva det var de fant ut av i forskningen sin.

Aller først: Hva var de viktigste funnene deres for Oslo?
For Oslo har vi tall fra Polonia-undersøkelsene i 
2006 og 2010. Dette er arbeids- og levekårsunder-
søkelser blant polakker i Oslo-området, der det 
også ble spurt om boligsituasjonen. I 2010 hadde 
tre fjerdedeler familie eller partner i Norge. Det er 

altså en klar tendens til mer fast etablering. Li-
kevel er det bare 4 prosent som svarer at de eier 
egen bolig. Rundt 70 prosent er på leiemarkedet. 
11 prosent har bolig gjennom arbeidsgiver og 13 
prosent bor hos venner.

Hva kjennetegner boligmarkedet for arbeidsinn-
vandrere i Oslo?

Det er et generelt press på boligmarkedet i Oslo,  
og dette gjør det selvfølgelig enda vanskeligere 
for arbeidsinnvandrerne. Ifølge Oslo kommune 
klarer arbeidsinnvandrerne seg stort sett selv, og 
de setter seg raskt inn i de norske ordningene. 
På den andre siden melder Caritas, som er den 
katolske kirkens hjelpeorganisasjon, at noen blir 
offer for bolighaier og andre ender opp som bo-
stedsløse. Det har, ifølge Caritas, vært en økning 
i bostedsløse østeuropeere de siste årene. Mange 
bruker lang tid på å finne leilighet og flytter ofte. 
Spesielt familier med barn har problemer med 
å finne egnet bosted. De som kjøper seg bolig i 
Oslo-området velger seg ofte drabantbyer uten-
for sentrum, og gjerne oppussingsob-
jekter.

Mange arbeidsinnvandrere har bolig 
gjennom arbeidsgiveren. Hvilke sær-
lige utfordringer byr dette på?

Dette gjør arbeidstakerne ekstra sår-
bare, fordi de ikke tør å klage på ver-
ken boforhold eller arbeidsforhold i 
frykt for å miste begge deler. En annen 
problematikk er at husleie trekkes fra 
lønna.  Dette skaper mindre oversikt, 
for eksempel hvis man er interessert i 
undersøke at arbeidstakerne har fått 
riktig lønn.

I rapporten skriver dere at fagforenin-
ger bør ta en mer aktiv rolle og følge 
opp boforholdene for arbeidsinnvan-
drere. Hvilke forhold er det de særlig må 

Graverende boforhold for 
arbeidsinnvandrere

Polske arbeidere 
stoppes av stereotypier

Flertallet av polske arbeidere jobber på korte 
kontrakter i bygg- og anlegg. Kulturelle stereoty-
pier om dem som arbeidstakere hindrer dem fra 
å stige i gradene, i følge en ny studie gjort av Jon 
Horgen Friberg ved Fafo. Polakkene får seg lett 
jobb i Norge, men arbeidet er ofte midlertidig og 
usikkert, og de møter mange hindringer på veien 
mot fast jobb.

Studien viser at de fleste polakkene som slår seg 
ned her i landet ikke kommer seg videre fra de 
midlertidige jobbene, noe som står i sterk kon-
trast til det regulerte norske arbeidslivet der nor-
men er fast ansettelse.

Selv blant polakkene med mange års arbeidser-
faring i Norge, får bare rundt en av fem fast jobb.
Noe av grunnen til at de ofte blir værende med 
en type arbeid er arbeidsgivernes stereotypiske 
gruppebilde av dem som uselvstendige arbeids-
takere, i følge Friberg. Polakkene sjøl hadde en 

fokusere på?

Det viktigste er selvfølgelig å sjekke at det er or-
dentlige forhold i de tilfellene der arbeidsgiver 
stiller bolig til disposisjon. Fagforeningene kan jo 
også hjelpe til med å sette eventuelle boligproble-
mer på dagsordenen og engasjere seg mer aktivt 
i den generelle boligpolitikken.  Ellers er det trolig 
ikke så lett å bry seg med hvordan folk velger å 
bo – hvis de skaffer seg bolig selv.

I Oslo har det vært en del diskusjon om utleie og 
regulering av eiendom til brakkerigger, blant an-
net på bakgrunn av at flere av brakkeriggene har 
blitt permanente og ganske forslumma. Har dere 
gjort dere opp noen mening om hva som bør 
gjøres på dette feltet?

Brakkebyer kan være et godt alternativ for ens-
lige arbeidsinnvandrere som er i Norge midlerti-
dig. Ofte mye bedre enn at de må ut på det åpne 
leiemarkedet, hvor tilbudet ofte er mye dårligere 
og dyrere enn brakker. Men da må brakkene følge 
“norsk standard” – altså at  bestemmelsene i ta-
riffavtalene på dette området blir gjeldende for 
alle, og de må være strengt prisregulert. Plan- og 
bygningsetaten har startet et omfattende brakke-
prosjekt og håpet må være at flest mulig av brak-
kene utbedres, og ikke fjernes.

helt annen oppfatning av situasjonen enn ar-
beidsgiverne. 

Lønna til de polske arbeiderne er ikke nødvendigvis 
så ille, men problemet er jobbusikkerheten. Ofte vet 
ikke arbeiderne om de har jobb uka etter og arbeids-
giverne kan i praksis sparke dem når som helst.

En av arbeidsgiverne som ble intervjuet uttalte at 
en av hovedstyrkene til polakkene var at de rett 
og slett gjør som de blir fortalt. Hvis et polsk lag 
blir bedt om å bære gipsplater seks etasjer opp 
fordi heisen ikke fungerer, så bæres platene opp 
uten å stille spørsmål, sa arbeidsgiveren. Og la til 
at norske arbeidere ville sagt at det er helt uak-
septabelt og ville krevd kran eller en annen måte 
å få gipsplatene opp på.

I følge Friberg tror arbeidsgiverne at forskjellen 
mellom norske og polske arbeidere har sammen-
heng med de to landenes ulike jobbkultur. Frihet 
under ansvar er ”helt ukjent for dem” mente en av 
arbeidsgiverne. 

Polakkene sjøl tegnet et annet bilde og under in-
tervjuene kom det fram svar som tyder på at de 

polske arbeiderne gjerne ville ta beslutninger og 
ikke var uten spørsmål til arbeidet de ble satt til 
å utføre. 

Polakkene beskriver mange av de samme for-
skjellene mellom nordmenn og polakker som ar-
beidsgiverne gjør, men sier at forskjellene stam-
mer fra strukturelle posisjoner i arbeidsmarkedet 
og ikke kultur. Nesten alle de polske arbeiderne 
som Friberg intervjuet ville ha en ”norsk jobb”. Og 
med det menes en fast jobb som involverer beslut-
ningstaking og andre oppgaver som krever erfa-
ring og kunnskap. Det de kaller ”polske jobber” er 
de arbeidsintensive og midlertidige jobbene.

Polakkene sier også at usikkerheten knyttet til 
midlertidige jobber og det at de blir sendt fra byg-
geplass til byggeplass hindrer dem fra å utvikle 
seg i jobben.

Friberg mener at stereotypen kan bli en selvopp-
fyllende profeti. Når de defineres som annerledes 
så må de også oppføre seg annerledes for å opp-
fylle arbeidsgivernes forventninger.

Odd Magnar Solbakken

Boforholda for innvandrere preges av trangboddhet
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Akkordtariffen gjør 
hverdagen bedre!

Akkordtariff er gøy når det går glatt, sier Gunnar Holte, rørleggerbas for NVS på Kuben

Tekst og foto: Boye Ullmann

Bygningsarbeideren vil ha fokus på akkordta-
riffen. I dette tilfelle for rørfag. Ingenting er mer 
naturlig enn å ta en prat med NVS bas Gunnar 
Holte som er svoren tilhenger av akkordtariffen. 
Vi er på “Kuben” som er Oslos nye yrkesskole, dvs 
videregående skole som tar over for Sogn. Der 
har både undertegna og Gunnar gått på 70-tal-
let. “Akkordtariff er gøy når det går glatt og gutta 
tjener penger – og noe dritt når vi taper”. Vi setter 
oss på brakkekontoret til Gunnar. Ikke før vi får 
satt oss ringer telefonen. Det er prosjektlederen 
på tråen. Gunnar sier: “ Jeg har sagt det før, det 
er sju – ikke seks radiatorer vi skal ha. Kom å se 

sjøl da. Røra er ferdigkappa til radiatorene….  2430 
nedforingshoder til sprinkler er for lite. Bare vent 
å se. Hver etasje skal ha 1280 stk, bare der…  Vi 
må ha ca 2600, garantert… Neste uke kan Tony 
og Capello begynne på 6 etasje. Nå deler de 4 og 
5 etasje. De konkurrerer om hvem som blir ferdig 
først.” 

Slik fortsetter samtalen som speiler hvor detalj-
styrt hverdagen er for en bas for å få framdrift på 
et bygg. Du må ha oversikt og vite hva du holder 
på med. Dette kan Gunnar.  Plutselig kommer 
elektrobasen inn for å bomme en pris snus av 
Gunnar.

Gunnar sier: “Før var kvaliteten på tegningene 
mye bedre. Nå lager de tegninger underveis og 
det går utover kvaliteten og dermed akkorden.” 

Gunnar er gammal fotballspiller. Han spilte A-
lagskamp for 4de divisjonslaget Ullern sammen 
med sønnen. Ikke dårlig med to generasjoner på 
samma lag.  Gunnar framhever akkordtariffsyste-
met som et lagspill der alle lagdeler må ta ansvar. 
Dette systemet har de tillitsvalgte og i praksis ba-
sene handa på rattet. Gunnar mener at firmaene 
og klubbene må sende gutta på tariffkurs under 
ledelse av Kjell Lier på målekontoret. Det er avgjø-
rende at gutta har vært på kurs slik at de skal for-
stå akkordtariffen, sier Gunnar. Han hevder at de 
som ikke jobber akkord og snakker nedsettende 
om systemet ikke har prøvd systemet på lenge. 

Vi legger ikke skjul på at det har vært nedgang 
på bruk av akkord de siste årene. Mye henger 
sammen med økende innleie av arbeidskraft. AF-
gutta hevder at de hadde 5-6 mann på laget tidli-
gere. Nå trenger de 10-12 mann for å gjøre samme 
jobben pga innleie. Det tar tid å innarbeide en ra-
sjonell måte å jobbe på. Innleie legger grunnlag 
for mye rot. Vegger blir tetta før elektrikeren og 
rørleggeren får gjort jobben sin. Resultatet er at 
vegger må åpnes med mye plunder og heft som 
skaper frustrasjon blant gutta. 

Hva er konsekvensen dersom akkordtariffen for-
svinner for rørfag? 

“Det blir lønnsnedslag og ikke minst dårligere or-
ganisering som igjen går utover alle”, sier Gunnar 
kontant.

Gunnar framhever orden og lagspill som forut-
setninger for å gjøre en god jobb. Akkordtariffen 
legger grunnlag for det. Da blir hverdagen bedre 
også. Lys og hyller på lager på bygget med deler 
med oversikt, opp imot bæreposer og pappesker 
med fukt betyr rot og irritasjon. 

Gunnar mener at prisen MÅ opp på store bygg. 
“Boligsprinkel er et STORT problem. Dessuten må 
vi baser stå på hardt at for at RØRA blir hengt 
opp FØR veggene blir satt opp. Det er et helve-
te å borre i betong og gips etter at veggene har 
kommet opp. Da må vi bruke 1 meters bukker for 
å henge opp røra i stedet for å bruke heislift og 
gardintrapp når vi henger opp rør. Det blir både 
farligere og mye tyngre når vegga er oppe sier 
Gunnar. Han henstiller til arbeidsgiverne i for-
handlingene om akkordtariffen at tariffen må ta 
hensyn til alt papirarbeid og skjemahelvete som 
må gjøres. Det tar ikke akkordtariffen hensyn til, 
sier Gunnar. Tilslutt oppfordrer han igjen: “Dra 
på kursene til Rørleggernes Fagforening og bruk 
systemet aktivt”!

Ny tariffnemnd
Arbeidsdepartementet har oppnevnt ny tariffnemnd. Oppnevningsperioden er fra 1. juni 2012 til og med 31. mai 2015. 
To av representantene er nye i tariffnemnda.

Den nye tariffnemnda har følgende sammensetning:
• Dommer Johan Kr. Øydegard, Ringerike tingrett
• Professor Steinar Holden, Universitetet i Oslo
• Postdoktor Terese Smith Ulseth, Universitetet i Oslo (ny)
• Nestleder Gerd Kristiansen, LO (ny) m/ vara Knut Bodding
• Advokat Margrethe Meder, NHO m/ vara Nina Melsom

Tariffnemnda fastsetter forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler etter krav fra arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjoner. 
Allmenngjøring innebærer at nærmere angitte lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale skal gjelde for alle arbeidsta-
kere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter. I dag gjelder det allmenngjøringsforskrifter på byggeplasser, i skips- og 
verftsindustrien, i jordbruks- og gartnerinæringene og for private renholdsbedrifter.

Odd Magnar Solbakken
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Tekst: Petter Vellesen

Ved tariffoppgjøret i år fikk vi nye lønnsbestem-
melser. Akkordtariffen er ikke lenger hovedlønns-
systemet, men vi har fått en ren minstelønnso-
verenskomst med rett til lokale forhandlinger og 
hvor det åpnes for flere typer akkordlønn, ikke 
bare de landsomfattende akkordtariffene. Dette 
blir sett på som et forhold av stor betydning: Det 
har vært sagt at det er den viktigste endringen av 
overenskomsten siden krigen og BNL kaller det 
et historisk øyeblikk. «Vi har skiftet ut en halvdød 
hest med et føll», sier forbundssekretær Halvor 
Langseth. Og det er ingen tvil om at overenskom-
sten har gått igjennom store endringer. Men det 
er også store misforståelser. Hva er det egentlig 
som har skjedd med lønnsbestemmelsene?

For det første: Vi har ikke lagt akkordtariffene til 
side. De eksisterer i beste velgående og vil frem-
deles være det lønnssystemet som BNL og Felles-
forbundet i fellesskap forvalter. At det ikke er lagt 
dødt fra noen av partene understrekes jo at det for 
tida foregår tekniske tariffrevisjoner på de fleste 
av fagene. Man bruker ikke så mye tid og penger 
på noe som man ikke har tenkt å benytte seg av. 
Det er altså ikke sånn at akkordtariffene skal kas-
tes på skraphaugen. Tvert i mot så moderniseres 
og fornyes de. For de som bruker tariffen og har 
vært vant til å bruke den kommer ikke de nye be-
stemmelsene til å bety noen ting.

For det andre: Det er blitt sagt at det nå er fritt 
fram for alle nye lønnssystemer. Det er også langt 
fra sannheten. Riktig nok er det åpnet for at man 
kan benytte andre former for akkord og presta-
sjonsfremmende lønnssystemer, men det er på 
ingen måte «fritt fram.» Alle eventuelt nye syste-
mer skal forhandles fram i bedriften etter bestem-
melsene i Hovedavtalen, så det er de bedriftstil-

litsvalgte som skal forhandle, ikke direkte på den 
enkelte byggeplass. 

Dessuten skal nå reglene i § 4 nå gjelde for alt ak-
kordarbeid. Så fra nå av vil alle bygningsarbeide-
re som jobber på en eller annen akkordavtale ha 
regler for hva som er hans og hva som er arbeids-
giverens plikter, hvordan tvister skal løses, hvor-
dan overskuddet skal fordeles og hvordan man 
skal forholde seg ved heft og forsering eller når 
arbeidet må avbrytes, for å ta noen eksempler. 
Dette var tidligere lovløst område, og det var som 
regel bygningsarbeiderne som ble lurt. Hvis noen 
jobber etter et lønnssystem som ikke inneholder 
slike bestemmelser vil det være tariffstridig, men 
målekontorene kan nå hjelpe til.

Det er heller ikke slik at man må godta alt som 
kommer fra arbeidsgivernes side. Vi regner med 
at de tillitsvalgte vil forhandle som de pleier, og 
ikke godta dårlige avtaler. Det er i hvert fall helt 
unødvendig å godta noe man ikke er enig i. Det er 
en forutsetning at lønnsbestemmelsene kan be-
nyttes til felles beste både for arbeidstaker og be-
drift. Det er dessuten slått klart fast at det enkelte 
lag kan bruke landsakkordtariffene.

Det er altså ingen plikt til å jobbe etter akkordta-
riffene lenger, men vi vil fortsatt ha retten. Dessu-
ten vil foreningen og målekontoret nå kunne bi-
stå ved alle typer akkordarbeid, og det blir flere 
bygningsarbeidere som vil kunne bruke forenin-
gen. Det er etter min mening bra. Men det kre-
ver selvsagt en del av oss alle. For det første må 
klubbene bli flinke til å gjøre klare avtaler rundt 

«men det er viktig at alle 
parter er komfortable med det, 
og at ingen blir påtvunget et 
system man ikke vil ha. »

Nye lønnsbestemmelser
lønnssystemene. Selv om man har tenkt å holde 
fast ved akkordtariffene bør dette komme klart 
fram i den lokale lønnsavtalen. I praksis kan det 
bety at man har flere lønnssystemer ved samme 
bedrift, inkludert fast timelønn. Det behøver ikke 
være noe galt i det, men det er viktig at alle parter 
er komfortable med det, og at ingen blir påtvun-
get et system man ikke vil ha. Det kommer nok 
til å bli nødvendig å kunne argumentere for sitt 
syn, og siden akkordtariffene ikke lenger er noe 
hovedlønnssystem kan de heller ikke brukes som 
fikenblad for å unngå andre lønnssystemer.

Det vil også være viktig at lagene nå er lojale mot 
klubbenes vedtak. Hvis de enkelte lagene nå inn-
går avtaler bak ryggen på de tillitsvalgte og på 
tvers av klubbens avtaler er vi like langt. Det er 
lov å argumentere for sitt syn på klubbmøter og 
gå inn for andre avtaler, men å bevisst bryte egne 
bestemmelser for en kortsiktig gevinst vil være 
særdeles korttenkt.

Det vil bli en ny virkelighet for avdelingene og 
målekontorene også. Det er godt mulig at de nye 
bestemmelsene til å begynne med vil føre til flere 
tvister vedrørende lønn. Det er selvsagt fordi vi 
sjelden har fått tvister til behandling på det som 
tidligere var tariffstridige lønnssystemer. Nå vil 
vi få det, og medlemmene vil ha rett til at de blir 
forsøkt løst. Denne problematikken må vi i fagfo-
reningene ta svært alvorlig. 

Hvis vi klarer å håndtere disse tingene på en or-
dentlig måte tror jeg at de nye lønnsbestemmel-
sene vil føre til at vi kommer til å stå i en bedre 
og mer offensiv situasjon. Forhandlingsretten blir 
styrka og fagforeningene og klubbene vil få ster-
kere innflytelse på bygningsarbeidernes lønns-
forhold, samtidig som flere bygningsarbeidere 
kan dra nytte av klubb og avdeling. Dessuten vil 
vi nå kunne diskutere lønnssystemer som en del 

Tekst: Odd Magnar Solbakken

Dette er en sak som har vært en gjenganger i fle-
re utgaver av Bygningsarbeideren. Det begynte 
med noen polske bygningsarbeidere med tre kon-
trakter og 50 kroner i timen i firmaet Pecet Nuf/
Piotr Czajkowski. 

Problemet var at at Pecet var et polsk postkas-
sefirma og Piotr Czajkowski forsvant fra jordens 
overflate. Saken måtte derfor gå i alle kanaler i 
form av forliksklage, årelangt, men vellykket for-
søk på forkynnelse i Polen, forsøk på inkasso i 
form av utleggsforretninger, detektivvirksomhet 
for å oppspore Czajkowski, konkursbegjæring. 

Søknad til lønnsgarantiordningen i 2009 ble av-

slått, men adv. Kai Aagaard ga seg aldri og nå i 
april har departementet gitt etter og lønnsgaran-
tiordningen har overført kr 320 710 til bostyrer. 
Av dette utgjør kr 64 250 dekning av Fellesforbun-
dets omkostninger til advokatbistand. 

Men i og med at det var over 3 år siden søknad til 
Nav lønnsgaranti ble sendt inn ønsket bostyrer 
en ny bekreftelse på lønnskonto mm. 

Så startet en ny runddans. Hvor er disse gutta i 
dag? Det ser faktisk ut til at dette skal gå i orden. 
Når dette skrives mangler vi en person. 

All honnør til LOs juridiske avdeling og Kai Aa-
gaard i denne saken.

7 år gammel 
sak – fullt medhold

Overbevisende ja-
flertall i byggfag

I byggfagene var det 70 prosent som 
stemte og litt i underkant av 90 prosent 
stemte ja til det framforhandlede 
resultatet.

FELLESOVERENSKOMST FOR 
BYGGFAG

10.mai Ja Nei Blanke Forkastet  Avgitt
Tall  12 009 1 159  220 49 13 437
% 89,4 8,6 1,6 0,4 70,0
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Tekst og foto: Svein Dagfinn Vestheim

Bygningsarbeideren har tatt en prat med Robert 
Dominguez, avdelingsleder Veidekke Bygg 
Distrikt Oslo.

-Vi  vil gjerne høre litt om egenproduksjon/rekrut-
tering i Veidekke Distrikt Oslo.

-Innledningsvis vil jeg si at slike undersøkelser 
ofte blir fremstilt noe svart/hvitt sett fra vår side. 
Veidekke Distrikt Oslo har på sett og vis gått mot 
”strømmen” kontra mange andre bedrifter. Vi re-
krutterer jevnlig og har økt i antall ansatte også 
gjennom ”finanskrisa”.  I de siste 15-20 årene har 
vi i Veidekke Oslo hatt faste lag på Tømmer, be-
tong og mur.

Ledelsen, basforumene og klubben er enige om at 
faste lag er nøkkelen til produktivitet, involvering 
i planlegging og drift ute på prosjektene vi har. 
Dette gjøres ved å ha oppstartsmøter, månedlige 
forbedringsmøter og ellers god dialog mellom 
alle aktørene som er avhengig av hverandre for å 
få et godt prosjekt.

Den landsomfattende akkordtariffen skal være 
hovedlønnssystem i distriktet. Ledelsen, lagene 
og klubben har et godt samarbeid rundt disse tin-
gene.

Det er også en avtale i Distrikt Oslo vedrørende 
nestbasfunksjonen.  Denne er viktig når det er 
overflytting av folk mellom prosjektene og for å 
sikre kontinuitet i lagene.

 -Egenproduksjon i Veidekke Oslo, hvor stor er den 
i dag ?

Dominguez: 
-Vi er i dag 187 håndverkere i dag og økende. Vi 
planlegger for at vi skal ta ca 70% av jobbene med 
egne håndverkere innen våre tre kjernefag. Grun-
nen til at vi ikke mener at det er mulig å ta 100% 
av jobbene med egne er på grunn av de svingnin-
gene som er i bransjen vår når det gjelder offent-
lig behandling av byggesaker, salg av leiligheter, 
leietakere og finansiering. Vi ønsker å ha de beste 
medarbeiderene og at de har en trygg og sikker 
arbeidsplass er veldig viktig for oss.
 
Vi er i disse dager heldige som kan opprettholde 
stor grad av kontinuitet da vi er i gang med over 
1000 leiligheter, stort sett i egenregi,  i tillegg til 
skoler og yrkesbygg.

Vi bruker også bemanningsnettverket mellom 

distriktene, slik at vi låner inn håndverkere fra 
andre distrikter innenfor Veidekke Region Øst. 
Resten av toppene løses ved å sette bort til UE 
eller leie inn.

-Ansettelser og rekruttering ?

Det kommer inn søknader jevnt og trutt. Vi prøver 
å ”time” inn slik at de nyansatte kommer inn i et 
lag som er samlet på et prosjekt, slik at involve-
ringa skjer fra begynnelsen av. Samtidig får de 
prøvd seg ute i lagene. De vi primært ansetter er 
de som har bestemt seg for å jobbe akkord hos en 
stor entreprenør og som vil følge våre arbeidsti-
der og som synes at det er viktig med involvering 
og kunne være med å påvirke.

Når det gjelder lærlinger, så har vi samarbeid med 
videregående skoler. Utplasseringselever søker til 
bedriften etter at vi har hatt en generell inforunde 
om bransjen på skolene. Per i dag har vi 15 lærlin-
ger.  Lærlingeandelen er på om lag 10% av arbeid-
stokken på kjernefagene Betong-Tømmer-Mur.
De siste 10 år har vi ført frem 100 fagarbeidere 
som har vært lærlinger hos oss i Oslo Bygg.

Hva sier Klubben i 
Veidekke Distrikt 
Oslo?

Det kan bekreftes at det er enighet 
mellom Klubben og ledelsen rundt 
dette med lagoppbygging rundt faste 
lag. Det har gjennom mange år vært 
lagt ned en stor jobb for å få dette til.

Involverende planlegging er av stor 
betydning for engasjementet blant 
gutta ute på prosjektene.

Vi har nok ulik oppfatning vedrørende 
rekrutteringa til bransjen, mangel på 
arbeidskraft finnes i utleiefirmaene. 
VD Oslo har ansatt folk som har vært 
innleid (15-20 stk). Bedriften har hatt 
språkkurs for polske ansatte. Innleide 
har som regel en annen arbeidstid 
enn hovedentreprenøren, og når det 
gjelder dette med involvering av UE/
Innleide er det fortsatt en lang vei å gå. 
Lærlingandelen kunne vel vært noe 
høyere, faddersituasjonen likeså.

Tariffoppgjøret nå i vår har gitt oss 
mer verktøy i kassa spesielt i forhold 
til UE og innleide.

Omfangsbiten i overenskomsten 
rundt innleie/bortsetting har fått en 
klar forbedring. Vi får nå se utover 
sommeren og høsten hvordan dette 
vil virke i praksis. Stortinget skal si 
sitt i forhold til likelønn. Fellesforbun-
det og BNL har nå et felles ansvar 
med å følge opp den nye overenskom-
sten for byggfag.

Rent konkret vil det si at de respektive 
klubbene/tillitsvalgte ute i bedriftene 
må sette seg ned med ledelsen, og sør-
ge for at avtaleverket følges. Ingen tvil 
om at det ikke blir mangel på oppga-
ver framover!

Egenproduksjon i VEIDEKKE
Bygg Distrikt Oslo
Høsten 2011 ble det gjort en undersøkelse blant de store entreprenørene i Oslo området vedrørende
andelen av innleide i bedriftene. Undersøkelsen viste at antall innleide fra bemanningsselskaper
var totalt sett større enn egne ansatte i de store bedriftene. For oss som står midt oppe i dette
hver dag var dette slettes ingen overraskelse.

Veidekke Distrikt Oslo har gått mot strømmen i 
forhold til andre bedrifter, mener avdelingsleder 
Robert Dominguez.
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Hva er GNIST BAS?
Intervju med Morten Sagvolden - kompetansesjef i Skanska Norge AS

Hovedtillitsvalgt Edvard Sørensen og kompetansesjef Morten Sagvolden presenterer opplæringsprogrammet 
GNISTBAS.

Tekst og foto: Edvard Eidhammer Sørensen

Egil Mongstad hadde i Byggfagbladets nr. 4 2010 
et intervju med tidligere administrerende direk-
tør i Skanska Norge AS, Petter. Som en oppføl-
ging til dette skal vi først se hvordan det går med 
GNIST BAS utdanningen som Petter Eiken nev-
ner, og Egil Mongstad kommenterer i «basen – en 
leder blant likemenn».  

Derfor har jeg funnet mannen med best og mest 
kompetanse på området, nemlig prosjektleder for 
GNIST BAS i Skanska, Morten Sagvolden.

Når du leser kommentarene til Egil Mongstad i 
forhold til det Petter Eiken sier, er han bekymret 
for at basen blir tatt ut av akkordlaget og tar over 
rollen til formannen. Skjønner du skepsisen, 
Morten? 

Det er sunt med et skeptisk utgangspunkt.  
Basrollen er en sentral lederrolle i produksjonen. 
Basens kunnskap, ferdigheter og holdninger er 
avgjørende for hverdagen til fagarbeiderne i laget.
Opplæringsprogrammet GNIST BAS er utviklet 
av noen sentrale, erfarne baser og de hovedtillits-
valgte i våre bygg og anleggsregioner. Program-
met rendyrker basrollen slik den nå er definert i 
Skanskas styringssystem. Bas er en arbeidende 
arbeidsleder med avlønning som de øvrige fagar-
beiderne etter akkordsystemet. Opplæringspro-

grammets hovedformål er at produksjonslaget 
skal kunne gjennomføre en forutsigbar produk-
sjon, der en bruker tid på planlagt produksjon og 
ikke tilfeldige aktiviteter eller forefallende admi-
nistrative oppgaver. GNIST BAS trekker basen 
mot hammeren og ikke mot pc’n.

Så hva er egentlig GNIST BAS? 

Gnistprogrammet er en omfattende utdanning 
for alle i Skanska som er i produksjon. GNIST BAS 
delen av det er da rettet mot basrollen, vi har også 
GNIST VIRKSOMHET og PROSJEKT som er rettet 
mot andre ledere i produksjonen og prosjektene. 

Målgruppe for GNIST BAS er nåværende baser, 
deres NK’er og de som vaker i vannskorpa og snu-
ser på en fremtidig basrolle. Deltakerne utpekes 
regionvis av sjef og tillitsvalgt og den enkelte del-
taker må signere en opplæringskontrakt for å få 
delta.

Hele formålet med utdanningen er å lære hvor-
dan man skal gjennomføre gode prosjekter. Ho-
vedprinsippet «sikker og effektiv produksjon» be-
rører et omfattende fagfelt. 

Fokuset er blant annet å tydeliggjøre rollene, 
stille krav til hverandre i produksjonslinja og å få 
fullt utbytte av den kunnskapen vi alle sitter med. 
Med andre ord, utvikle det man er og få brukt den 
kunnskapen man har. Det sitter så mange kunn-
skapsrike baser ute på våre prosjekter som ikke 
får ut sitt fulle potensiale. Vi har også de som sit-
ter med kunnskap de kanskje ikke er klar over at 

de har. Dette vil vi med GNIST BAS få frem og 
benytte aktivt for å oppnå sikker og effektiv 
produksjon.

Hva med selve basrollen, vil basen bli den nye 
formannen?

Nei. Vi mener det er avgjørende at basen er i 
produksjon. Basen skal være en arbeidende leder 
og GNIST BAS skal gi basen nødvendig påfyll for å 
kunne fungere i denne rollen på best mulig måte. 
Selv om vi ser at vi har mange baser som sitter på 
mye kompetanse, har vi også mange unge som 
har talent og trenger påfyll for å klare basrollen. 
Denne utdanningen vil gi de den nødvendige kom-
petansen til å være en god arbeidende leder for 
laget sitt. Målet er helt klart at GNIST BAS skal føre 
til at basen kan bruke mer tid med hammeren.

Noen tenker nok at dette er enda en ting som 
toppledelsen i et konsern som Skanska, «trøkker» 
ned over hodene til basene. Hvordan har proses-
sen rundt denne utdanningen vært?

Dette er absolutt ikke noe som «trøkkes» ned over 
hodene til basen. En gang sent i 2010 ble det be-
stemt at det skulle samles arbeidsgrupper bestå-
ende av tillitsvalgte, baser og produksjonsledere 
som skulle se nærmere på muligheten for å skape 
et utdanningsprogram som skulle forbedre pro-
duksjonen i prosjektene. De skulle samle innspill 
og informasjon fra steder der dette fungerte godt 
og skape en helhetlig oversikt over opplærings-
programmets læremål.

Resultatet ble lagt frem for ledergruppa i Skanska 
Norge i mars 2011. Og ledergruppen ga et klart ja 
til å starte arbeidet med pensum og arbeidsbø-
ker. Frist ble satt til årsskiftet 2011-12. 
Så dette er virkelig gjennomarbeida helt fra gras-
rota til toppledelsen i Skanska Norge.

Utdanningsprogrammet skulle være klart til års-
skiftet 2011-12. Hvor langt har dere kommet nå, 
og hvordan har tilbakemeldingene vært?

Vi har til nå vært igjennom to regioner: Buskerud/
Vestfold /Telemark(BVT) og Agder. 
Tilbakemeldingene er gode. Vi har sett et bren-
nende engasjement og allerede hatt utallige gode 
og lærerike diskusjoner. Det virker rett og slett 
som om det tennes en liten «gnist» hos enkelte, og 
det er vi veldig fornøyde med.

Er det noe du vil legge til, sånn avslutningsvis?

Jeg vil si det at vi helt klart ser et stort behov for 
å videreutvikle våre baser og tilpasse kunnska-
pen deres til de moderne byggemetodene med 
kortere tidsfrister og nye og strengere krav fra for 
eksempel byggherrer. Vi mener at dette utdan-
ningsprogrammet er et stort skritt i riktig retning 
for basene våre i Skanska Norge. 

Det er også viktig å få med at etter bestått eksa-
men innkalles deltakerne til halvårige regionale 
dagsamlinger for videreutvikle egenproduksjonen 
i den enkelte region. Opplæringsprogrammet er på 
denne måten bare startetappen i den kontinuer-
lige forbedringsarbeidet for vår egenproduksjon.

Takk så mye for et hyggelig intervju Morten. 
Dette høres virkelig bra ut, så får vi håpe at 
vi snart får starta opp også her i Skanska 
region Oslo.
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Tekst og foto: Ken Gordon Solfjeld

Bygningsarbeiderens utsendte spurte Lars om 
hvor lenge han har vært i bedriften. 
Lars Borsheim opplyste at han har gått gradene 
i bedriften helt siden han begynte som tømrer 
i 1969. Han fortsatte som tømrer frem til 1982, i 
denne perioden tok han Mesterbrevet og bedrifts-
lederskole på kveldstid. I 1982 takket han ja til 
stilling som måler/kalkulatør i økonomiavdelin-
gen med ansvar for å utvikle et brukervennlig ak-
kordlønnsystem forankret i den landsomfattende 
akkordtariffen for tømrere. Han fikk i 1986 i stand 
en avtale basert på tømrertariffen tilpasset BW 
med Kjell Røttereng fra Norsk Bygningsindustri-
arbeiderforbund. Lars ble personalsjef i 1999, men 
har som personalsjef fortsatt å være like opptatt 
av produktivitet og akkordtariffen. Han under-
streker at produktivitet og akkordtariffen henger 
sammen. Han er sentral i de tekniske forhandlin-
gene for BNL på tømrertariffen.

Tømrer og Byggfagforeningen anser BW som en 
av de flinkeste i klassen på bruk av egne ansatte 
tømrere til å sette opp boligene. Det har ikke all-
tid vært slik, det var tvert om Block Watne som i 
70-80 årene var de første som brukte sjølstendige 
næringsdrivende til boligproduksjonen.

Lars Borsheim Opplyste at Block Watne fra å være 
5-6 ansatte tømrere rundt 1965 har gradvis ansatt 
flere og fra tidlig 1990 og frem til nå ikke langt 
unna 100 % egne ansatte.

Unntaket er i Stavanger området som har en høy 
igangsetting av boliger med et meget stramt ar-
beidsmarked. Høy aktivitet innen oljerelatert 
virksomhet bidrar til skarp konkurranse om ar-
beidskraft. Konkurransen om ungdom og lærlin-
ger er svært stor på Nord-Jæren

Bruker dere innleie og blir det da skrevet proto-
koll med de tillitsvalgte og er det du som skriver 
avtaler med de tillitsvalgte?

I Stavangerområdet har Block Watne måttet ty 
til både innleie og bortsetting av arbeid til unde-
rentreprenører. Ved innleie har  bemanningssel-
skapene blitt brukt som ”rekrutteringsselskaper” 
ved at kvalifiserte tømrere og hjelpearbeidere har 
blitt tilbudt fast ansettelse etter innleieperioden.

Det stramme arbeidsmarkedet i området illustre-
res med at 40 % av tømrerproduksjonen utføres av 
utenlandske arbeidstakere. Det er egne ansatte, 
innleide eller ansatte hos underentreprenører og 
de kommer fra Polen, Litauen og Tyskland.

Det er den lokale ledelse ved hvert enkelt  
distriktskontor som har dialogen med de tillits-
valgte og som signerer avtalene. 

Hvordan lønnes de innleide?

Borsheim Underentreprenører (byggmestere) har 
fast pris på oppdraget og de ansatte lønnes av 
underentreprenør. Innleide har blitt leid inn på 
timeavtaler.

Er det en sammenheng med det at dere vil ha 
egne ansatte og at dere bruker akkordlønnsyste-
met?

Borsheim vevder at dette er en «must» å bruke 
egne ansatte ved akkord arbeid.  Block Watnes 
produksjon foregår med 95-96 % i egen regi og 
dermed er forutsigbarhet veldig viktig og det 
kan du best (bare) få til ved å bruke egne ansatte 
fremfor innleie. 

Det blir gitt opplæring i det spesialiserte bygge-
systemet, byggedetaljer etc., så kontinuitet er vik-
tig for en effektiv produksjon.

For å understreke betydningen av akkordtariffen 
som det beste produktivitetsfremende lønnsys-
tem kunne Lars opplyse at i 1990 gikk hele Block 
Watne over på timelønn med det resultat at pro-
duktiviteten umiddelbart falt med over 20 %. Et-
ter mellom et halvt år og et år var de tilbake på 
akkordtariffen og produktiviteten var raskt tilba-
ke på det normale.

Undertegnede har vært på noen byggeplasser 
og ser at det er skikkelig planert og det som skal 
brukes av materialer og utstyr er på plass før tøm-
rerne starter. Det er ikke alle byggeplasser rundt i 
vårt område som har det sånn. Hva gjøre dere for 
å få til dette?

Borsheim. Det jobbes veldig intensivt med logis-
tikken og i hele systemet har man tirsdagsmøter 
der man får oversikt ned til minste detalj når det 
gjelder driftsstatus i prosjektene.

I disse tirsdagsmøtene deltar distriktssjef, pro-
sjektledere, byggeledere og selgerne.

Bemanningsplan blir gjennomgått med hensyn 
til sykefravær, permisjoner og ferie, oppstart nye 
prosjekter, overleveringer, gjennomgang av even-
tuelle avvik i vernerunder, behovsrapportering 
vedrørende mannskap sett i henhold til salg og 
budsjett, etc.

Lars presiserer at produktiviteten er avhengig av 
at bedriften legger til rette for at tømrerne skal 
gjøre det de er der for og ikke alt mulig annet. 

Undertegnede kunne fortsatt å prate med Lars om 
dette hele dagen, men alt har en ende og avslut-
ningsvis lurer Bygningsarbeideren på hva Lars 
som skal pensjonere seg om en måned mener om 
fremtiden for den landsomfattende tømrertariffen?

Block Watne satser på egne 
ansatte fremfor å bruke innleie
Med overskriften som bakgrunn kontaktet undertegnede Block Watnes personalsjef Lars Borsheim 
og gjorde avtale om et intervju til Bygningsarbeideren.
Bygningsarbeiderens utsendte ble godt mottatt på Block Watnes hovedkontor og henvist til 
Lars Borsheims kontor i lyse lokaler i Munkedamsveien 45.

Nyvalgt  tillitsvalgt tømrer Ronny Jørgensen viser frem kapp av bjelkelaget brukt i etasjeskillene.
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Borsheim. Det er avhengig av at det den nye tøm-
rertariffen blir godkjent av partene. Frist er satt til 
1. august. Mislykkes dette er det ikke liv laga for 
en landsomfattende tømrertariff. Det betyr ikke 
at Block Watne står uten akkordtariff, men at det 
da blir en bedriftsintern akkordavtale i henhold 
til avtale om ”Lønnssystemer” inngått mellom 
partene i januar 2012. Antagelig vil andre bedrif-
ter gjøre det samme. Lars skal ikke gi seg før den 
nye tømrertariffen er på plass og håper at det er 
en «trussel» som vil bidra til at den kommer på 
plass.

Avslutningsvis lurte Bygningsarbeideren hva 
Lars som har vært så aktiv i arbeidslivet skulle 
bruke pensjonist tilværelsen til?

Han vil ikke bli arbeidsledig da han har kjøpt bo-
lig både på ”hjemstedet” i Sandnes og fritidsbo-
lig i Lysekil i Sverige. Der kan han kose seg med 
bla snekring og nye prosjekter i sitt eget tempo. 
Etter 43 år i arbeidslivet ser han frem til å gjøre 
noe annet, men ser allerede nå at tilværelsen som 
pensjonist ikke blir noe slaraffenliv da kalende-
ren hele det første året er fylt opp.
 
Etter å ha takket Lars for samtalen og ønsket han 
lykke til i sin nye tilværelse som pensjonist var det 
mange tanker som man tok meg seg på turen ut til 
BW byggeplass i Sørum kommune neste dag for å 
intervjue nyvalgt tillitsvalgt Ronny Jørgensen. 

Etter avtale med tillitsvalgt Ronny Jørgensen 
møtte Bygningsarbeideren opp på byggeplassen 
til matpause kl 10.00. Da undertegnede alltid har 
jobbet i fellesakkorder når det var akkord ble det 
naturlig å spørre tømrerne i matpausa hvordan 
det er å ha egne akkorder for hvert to- manns lag 
slik Block Watne har og som det oppfattes at Lars 
Borsheim er en varm tilhenger av?

Gutta synes det fungerte greit, men kunne opply-
se at de aldri har vært vant med noen annen form 
for akkord. Det som er styrken er at man kjenner 
hverandre veldig godt etter å ha jobbet sammen i 
mange år og alt går av seg selv. Et av problemene 
var når en i laget ble byttet ut med en som ikke 
fungerte så bra, da var det reint tap for den andre. 
Selv om de får et tillegg av bedriften for å ta inn 
nye er det som regel ikke nok til å dekke opp tapet 
det kan medføre. 

Så var mat pausa slutt og Ronny fikk spørsmål om 
seg sjøl og deretter om det er så stor satsing på 
egne ansatte som foreninga har inntrykk av?  

Ronny kunne fortelle at han er 32 år og startet 
som tømrer i BW i 2002. Han ble valgt som tillits-
valgt i mars 2012. RJ presiserte at når det gjelder 
satsing på egne ansatte var dette stort sett myn-
ta på tømrere, mens» ryddere og tilretteleggere» 
var gjerne folk fra bemanningsbyråer. Før under-
tegnede rakk å stille spørsmålet «svarte» han at 
han som nyvalgt tillitsvalgt ikke har vært med i 
forhandlinger om innleie enda.

Undertegnede kunne ikke helt gi slipp på det vi 
prata om i brakka og spurte Ronny om han delte 
synet på erfaringen som gutta hadde med «to 
manns lag med egne akkorder»?

Ronny var enig med gutta og kunne informere om 
at de så med en viss spenning på hvordan dette 
vil fungere på «Passivhusene» som de ennå ikke 
hadde noe erfaring med. Med tanke på kravene 
til tett bygg med trykkprøving etc. 

Inntrykket Bygningsarbeiderens utsendte fikk av 
Ronny var at han i tillegg til vervet hadde en bred 
interesse for faget og produktivitet så vi bestemte 
oss for å fortsette intervjuet ute på byggeplassen.

Nå tok Ronny over styringa og viste Bygningsar-

beideren et bygg på tre etasjer som ble satt opp 
av treverk fra bunnen av. Han fortsatte videre 
med å forklare hvordan etasjeskillene mellom lei-
lighetene bygges opp i forhold til lydkrav etc. og 
at på et så stort bygg var det to tomannslag som 
utførte samme jobb. 

Pga av spalteplass måtte intervjuet avslutte selv 
om Ronnys iver var så smittende at underteg-
nede holdt på å finne frem hammeren. Men med 
kamera som eneste verktøy medbrakt kunne vi 
avsluttet med å ta noen bilder og ta farvel.

Personalsjef Lars Borsheim (kalt Borse på huset)» truer «med å ikke pensjonere seg  før tømrertariffen er på plass.

Personalsjef Lars Borsheim (kalt Borse på huset)» truer «med å ikke pensjonere seg  før tømrertariffen er på plass.

Konklusjon: Det var gledelig og sjeldent at man 
møter en leder i bransjen som er så opptatt av 
og ikke minst ser sammenhengen mellom egne  
ansatte og akkordtariffen, produktivitet og kvali-
tet. Gledelig er det alltid å treffe tømrere som har 
den samme innstilling og om ikke man er enig i 
alt ved måten Block Watne organiserer måten de 
jobber på, er det en foregangsbedrift når det gjel-
der egne ansatte og lite innleie. Etter underteg-
nedes oppfatning kan de være en viktig bidrags-
yter mot sosial dumping.
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Fortsatt kamp 
mot innleie!
Jens Stoltenberg har nok en gang underkastet 
seg EU. Ap-ledelsen har ignorert utallige vedtak 
i partiets lokal- og fylkeslag om at regjeringa skal 
benytte reservasjonsretten mot EUs vikarbyrå-
direktiv. Hele den faglige delen av Ap har gått 
imot direktivet. Ap har ignorert vedtak om «veto» 
i LO, YS og Unio. Vikarbyrådirektivet skal fremme 
fleksibilitet og anerkjennelse av vikarbyråer, noe 
som betyr økte markedsandeler på bekostning av 
virksomheter med faste ansettelser. Implemente-
ring betyr at EU/Efta-domstolen til slutt kan be-
stemme om tariff- og arbeidsmiljølovbestemmel-
ser om innleie er i strid med vikarbyrådirektivet.

Landsmøtet i Fellesforbundet i fjor høst ble star-
ten på en kraftig bevegelse for «veto» og faste 
ansettelser, og mot omfattende innleie av  
arbeidskraft. Innleie fra er tariff- og lovstridig.  
Regjeringa har nå lagt framproposisjon 74L, som 
skal behandles i Stortinget 8. juni. Her sikrer Ap-
ledelsen stemmer fra Høyre, Venstre og Frp for  
direktivet, mens Adecco og NHO Service jubler.

Faglige tillitsvalgte opplever en skadelig utvik-
ling i retning av et løsarbeidersamfunn. De Facto-
rapporten i fjor viste at de seks største beman-
ningsforetakene er dobbelt så store som de seks 
største entreprenørene i byggebransjen. Bygg.no 
meldte nylig at bemanningsforetakene har økt 
omsetningen med 5,4 prosent i første kvartal. Det 
er spesielt byggebransjen som kan notere kraftig 
økning, med hele 36 prosent. Konkrete tall viser 
en kraftig økning bare siden De Facto-rapporten 
ble framlagt i september i fjor. Bemanningsfore-
taket Workshop har nå økt fra ca. 350 «ansatte» til 
over 800. Jobz har økt fra 140 til ca. 300 «ansatte». 

CBA Fagformidling har over 300 «ansatte». Disse 
selskapene er nå mye større enn Skanska og Vei-
dekke i Oslo og Akershus. Bemanningsselska-
pet Interpersonell hadde ca. 90 rørleggere i fjor, 
men har nå 180 polske rørleggere. De er dermed 
på størrelse med Oras Oslo, som er størst på rør i 
Norge. Det er gledelig at en del arbeidsgivere de-
ler vår bekymring. Oras leide inn over 120 i fjor, 
men vil nå fjerne innleie for å satse på faste anset-
telser, rett og slett fordi de taper på innleie.

Tillitsvalgte hos de største entreprenørene pres-
ser på for å øke fast bemanning, noe som inklude-
rer økt inntak av lærlinger. Fagforeninger driller 
tillitsvalgte i Arbeidsmiljøloven § 14.12 punkt 2, 
som krever skriftlig avtale med tillitsvalgte før 
innleie fra bemanningsforetak. Dessuten har be-
drifter uten tariffavtale ikke lov til å leie inn fra 
bemanningsforetak. Det er stor kunnskapsman-
gel hos mange arbeidsgivere, og de liker ikke at 
tillitsvalgte tar opp spørsmålet om innleie lokalt.

Fagforeninger i byggebransjen i Oslo og Akers-
hus avslørte i fjor høst at over 50 prosent av inn-
leia var tariff- og lovstridig. Det er § 14.12 i Ar-
beidsmiljøloven som er vårt viktigste verktøy. Det 
er denne paragrafen NHO vil ha drahjelp fra EU 
for å fjerne. 

Regjeringa har nå lagt fram proposisjon 74L. Her 
blir like¬behandlingsprinsippet vedtatt (ny § 
14.12a i arbeidsmiljøloven). Bestemmelser i over-
enskomster kompletterer loven. Likebehandling 

er viktig. Det skal være samme lønn for innleide 
som i innleiebedriften. I tillegg skal det være like 
forhold når det gjelder arbeidstid, pauser, ferie-
penger 12 prosent (loven 10,2 prosent), betaling 
for røde dager (loven sier kun 1. og 17. mai), over-
tidstillegg på 50 og 100 prosent (loven sier 40 pro-
sent), arbeidstøy m.m. Kun pensjon er unntatt. 

Dette blir vanskelig å følge opp for tillitsvalgte, 
men det er et nytt verktøy i kassa. Motivet skal 
være at prisen for innleie blir dyr, slik at bedrifter 
vil foretrekke faste ansettelser og ikke minst øke 
inntak av lærlinger.

Regjeringa foreslår i tillegg rett til innsyn i leiefir-
maer og solidaransvar, noe som betyr at innlei-
ebedriften må betale lønn og feriepenger dersom 
leiefirmaene ikke gjør opp for seg. NHO proteste-
rer som vanlig mot dette og hevder dette er i strid 
med EØS. Framover kan vi oppleve at leiefirma-
ene kan begynne å etablere firmaer i utlandet 
gjennom blant annet NUF-selskap (Norskregis-
trert utenlandsk foretak), siden likebehandling 
gjelder bemanningsforetak.
 
Regjeringa innfører ny lovbestemmelse (ny § 
14.12. punkt 3) om drøfting av innleie minst en 
gang per år. Arbeidstilsynet får tilsynsrett, men 
dette er verdiløst. Fagbevegelsen krever en ny til-
takspakke mot sosial dumping:

• Kollektiv søksmålsrett bør inn i arbeids-
 miljø loven. Det vil bety at fagforeninger kan   
 reise saker om ulovlig innleie og midlertidig   
 ansettelser. I dag er dette tillagt individet.   
 Det blir sjelden reist saker fordi folk ikke   
 vil stevne selskaper de ønsker å jobbe for. 

• En samlet fagbevegelse mener nå at 
 Arbeidstilsynet bør kunne ilegge bøter og   
 fjerne firmaers rett til å drive dersom   
 lover og forskrifter blir brutt. Trafikksjefen   
 utsteder bøter som svir. Den fullmakten   
 må også Arbeidstilsynet få.

• Arbeidstilsynet må få tilsynsrett for 
 innleiebestemmelser i § 14.12. 

• Man må fjerne dokumentasjonskravet i Loven  
 om allmenngjøring. 

Dette vil være viktige tiltak mot sosial dumping 
i tida fram mot valget i 2013. Kampen mot sosi-
al dumping fordrer også EØS-kamp, og dette vil 
være en viktig sak på LO-kongressen i 2013.

Boye Ullmann, 
Organisasjonsarbeider i Rørleggernes 
Fagforening i Fellesforbundet
boye@rfag.no

LO vokser mest

I løpet av 2011 ble det 9 600 flere LO-or-
ganiserte. Det gjør LO til fjorårets mest-
voksende fagorganisasjon her i landet. 
Tallet på medlemmer i landsomfattende 
arbeidstakerorganisasjoner utgjorde i un-
derkant av 1 688 000 medlemmer per 31. 
desember 2011. Det er en økning på rundt 
29 000 personer fra 2010. De fire store ho-
vedsammenslutningene LO, YS, UNIO og 
Akademikerne organiserer om lag 93 pro-
sent av alle medlemmer i arbeidstakeror-
ganisasjoner.

Medlemstallene i noen av forbundene i LO:

• Fagforbundet - 323 727 medlemmer

• Fellesforbundet - 151 137 medlemmer

• Handel og Kontor i Norge - 65 651 
 medlemmer

• Industri Energi - 55 359 medlemmer

• Norsk Tjenestemannslag - 49 170 
 medlemmer

• EL & IT Forbundet - 37 548 medlemmer

• Norsk Arbeidsmandsforbund - 31 879

• Nærings- og Nytelsesmiddelarbeider- 
 forbundet - 29 579 medlemmer

• Fellesorganisasjonen - 26 207 
 medlemmer

• Norsk Post- og Kommunikasjons-
 forbund - 20 218 medlemmer

• Landsorganisasjonen i Norge (LO) - 
 880 938 medlemmer

• Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund  
 (YS) - 222 114 medlemmer

• UNIO - 300 486 medlemmer

• Akademikerne - 162 562

• Andre arbeidstakerorganisasjoner -   
 121 560 medlemmer

De vanligste bruddene 
på arbeidsmiljø-
lovgivningen

Arbeidstilsynet gjennomførte 14 200 
tilsyn i 2011. Seks av ti fikk reaksjoner. 
Overnatting og servering var den bran-
sjen med flest lovbrudd. Ingen skal bli 
syk eller skadet av å være på jobb, og det 
er arbeidsgiver som har ansvaret, sier 
direktør Ingrid Finboe Svendsen.

Dette syndes det mest mot:

• Systematisk HMS

• Mangelfull bruk av 
 bedriftshelsetjeneste

• Brudd på forskriften om tungt og 
 ensformig arbeid
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Minstefortjeneste § 2-2 – 2-4 (gjelder fra 1. april): 
Fagarbeidere       kr 169,00
Ufaglært med minimum 1 års praksis    kr 158,40 
Ufaglært under 1 års praksis     kr 152,0
Unge arbeidstakere under 18 år     kr 102,0

Bastillegg § 2-11.1: Hvor arbeidslaget arbeider på eget ansvar skal lagbasen tilsettes av 
arbeidsgiver, i forståelse med akkordlaget og ha en godtgjørelse på minst kr 6,40 per time

Overtidsbetaling, § 2-7 og § 6-2 og bilag 20: Minimum 50 prosent av følgende grunnlag: kr 
220,43 for voksne arbeidstakere (gjelderfra 10. mai 2012) 

Permisjon med rett til lønn, § 2-8 og bilag 10: For permisjoner etter § 2-8, punkt 1 og 2 ut-
betales den enkeltes arbeidstaker sin lønn. For akkordlønte og andre med varierende lønn 
benyttes den gjennomsnittlige timefortjenesten (sykelønnsgrunnlaget)

Reise/gangtid, § 7-2 Hvor nattopphold ikke er nødvendig (gjelder fra 10. mai 2012)
Når arbeidstaker sørger for transport:
7,5-15 km       kr 79,80
15-30 km       kr 132,20
30-45 km       kr 155,20
45-60 km       kr 177,80
Lærlinger:       85 %

Når arbeidsgiver holder transport:
7,5-15 km       kr 49,00
15-30 km       kr 81,60
30-45 km       kr 97,60
45-60 km       kr 113,90
Lærlinger:       70 %

Mellom 60-80 km skal tillitsvalgt avtale ytterligere tillegg dersom overnatting ikke er mu-
lig. Over 80 km: Overnatting / diettgodtgjørelse

Helligdagsgodtgjørelse: Skal utbetales per time. Timelønn avtales i den enkelte bedrift i 
henhold til fagets fortjenestenivå.

Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. august 2012:
Byggtapetserfaget      21,83 %
Malerfaget       21,83 %
Murerfaget       18,64 %
Rørleggerfaget       78,32 %
Taktekkerfaget       24,12 %
Betongfagene       Minst kr 198,05
Tømrerfaget       Minst kr 205,18
Isolatørfaget       Kr 175,88

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

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av året har krav på 1 ukes ekstra ferie og et tillegg på 
2,3 prosent i feriepenger

Feriepenger under militærtjeneste betales av arbeidsgiver inntil 3 mnd per kalenderår. 
Feriepenger ved sjukefravær utover arbeidsgiverperioden betales av NAV inntil 10 uker per 
kalenderår og beregnes på grunnlag av utbetalte sjukepenger
  

De nye satsene!
Ny rapport om mobbing 
i norsk arbeidsliv
Mobbing på arbeidsplassen er en del av hverda-
gen for mange norske arbeidstakere. Forskning 
ved STAMI viser langtidssammenhenger mel-
lom mobbing, helseproblemer og frafall fra ar-
beidslivet. 

Arbeidslivsrelatert mobbing omfatter situasjo-
ner på arbeidsplassen der en person over lengre 
tid føler seg systematisk utsatt for negativ be-
handling av en eller flere andre personer på en 
slik måte at han eller hun ikke klarer å forsvare 
seg mot disse handlingene.

I motsetning til andre former for trakassering, 
for eksempel seksuell trakassering og rasisme, 
dreier mobbing seg ikke om enkeltstående epi-
soder, men derimot om en vedvarende situasjon 
der utilbørlige eller krenkende handlinger syste-
matisk er rettet mot en eller flere arbeidstakere. 
Mobbebegrepet er dermed nyttig for å vise at 
handlinger som kan være både subtile og al-
minnelig forkommende, kan oppleves som dypt 
krenkende dersom de utføres mange nok ganger 
over tid.

På landsbasis utsettes nesten 15 prosent av 
norske arbeidstakere for gjentatte mobbehand-
linger fra ledere og kolleger i løpet av en van-
lig arbeidsuke. En femtedel av disse utsatte 
arbeidstakerne rammes av så alvorlig grad av 
mobbing at de finner det vanskelig å håndtere 
situasjonen de befinner seg i 

(kilde: arbeidstilsynet.no)

Kunnskapsportal om 
arbeidslivet er åpnet

Nå er den nye nettportalen www.arbeidslivet.
no åpnet. Hva sier forskningen? Hva mener LO? 
Hvor finner jeg ut mer? Arbeidslivet.no er en 
nettbasert kunnskapsportal om og for arbeids-
livet. Formålet med portalen er å gi tillitsvalgte 
og medlemmer et bedre grunnlag for sitt til-
litsvalgtarbeid og fagligpolitiske engasjement. 
Nettsiden skal formidle nyheter, forskning, fak-
ta, statistikk og meninger om utvalgte arbeids-
livstema på en lett tilgjengelig måte. Arbeidsli-
vet.no er et samarbeidsprosjekt mellom LO, Fafo 
og LO Media. Redaksjonen er sammensatt av 
representanter fra disse tre aktørene. Koordine-
ringsansvaret ligger hos LO.

Sverige: Arbeidsløse må 
ta opp lån for å leve
3 av 10 arbeidsløse svensker tvinges til å ta opp 
private lån for å leve, i følge en undersøkelse ut-
ført av de svenske A-kassene. SEKO-leder og sty-
releder i SEKOs forsikringskasse, Janne Rudén, 
sier til Aktuell at han mener dette er et bevis på 
at Reinfeldtregjeringa saboterer A-kassen. Det 
er ikke lenger riktig å si at A-kassen er en trygg-
hetsforsikring. Når tre av ti må ta opp private lån 
for å overleve, har det gått for langt, sier Rudén 

(kilde: frifagbevegelse.no, 13.06.12)



BygningsarBeideren 2-201214

Et synderegister 
lengre enn langt

Tekst: Odd Magnar Solbakken

Det var i hovedsak manglende innbetaling av 
skatter og avgifter, samt lønnskrav fra ansatte. I 
hans forrige konkurs i firmaet Kapital & Finans 
as (tidligere Rent as) var det skattekrav på nær 7 
millioner kroner. I tillegg lønn- og feriepengekrav 
fra de ansatte på 1,6 millioner kroner.

Konkurser og karantener
Arnt Vidar Vågens forretningseventyr har så 
langt endt i fjorten konkurser og han er ilagt 
konkurskarantene fire ganger. Han fikk ikke kon-
kurskarantene etter konkursen i Fagvikar as, 
men bostyrers begrunnelse var: ”for Vidar Vå-
gens forhold er det slik bostyrer ser det ikke hen-
siktsmessig å forslå ytterligere karantene for ham 
da nåværende karanteneperiode først utløper 1. 
juli 2012. Vågens daværende forretningspartner 
Rune Unhjem slapp også, under tvil, karantene.

Tiltalt
Dagens Næringsliv skrev den gang at statsad-
vokaten hadde tatt ut en omfattende tiltale mot 
han og hans tidligere forretningspartner Rune 
Unhjem. Tiltalen mot Vågen dreide seg om flere 
tilfeller av dokumentforfalskninger, grove brudd 
på merverdiavgifts,- regnskaps,- liknings,- og bok-
føringsloven, samt flere brudd på straffeloven. 

Tiltalen mot Unhjem besto i stor grad av same 
punktene som mot Vågen, men ikke så mange 
millioner kroner. Han ble heller ikke tiltalt for  
dokumentforfalskning, men ble i stedet tiltalt for 
trygdesvindel. De tiltalte har vært etterforsket i 
fire politidistrikter, men sakene har blitt samlet i 
tiltalen i Romsdal og Hordaland.

Godt utdannet
Unhjem er autorisert regnskapsfører og har blant 
annet vært NARF-kontrollør i 4 år (norske auto-
riserte regnskapsførere) og er cand mag med  
fagene statsvitenskap, økonomi og administra-
sjon og jus.

Historie
Vågen er tidligere dømt for økonomisk kriminali-
tet, siste gang ved Gulen lagmannsretts dom av 
24.april 2002, hvor han ble dømt til fengsel i 2 år 
og 6 måneder. Han fikk også konkurskarantene i 

5 år. I nåværende tiltale er mange av de straffbare 
forholdene tiltalen gjelder begått i perioden han 
hadde næringsforbud.

Hovedforhandling
Hovedforhandlingen i Romsdal tingrett var be-
rammet til oppstart 29.august 2011, men ble utsatt 
som følge av sykdom hos Vågen. Etter at bevis-
førselen var avsluttet framsatte Vågen krav om at 
det ble oppnevnt to nye psykiatrisk sakkyndige 
samtidig som de allerede oppnevnte sakkyndige 
skulle fratre. I domsavsigelsen kom retten til at de 
sakkyndiges konklusjon skal legges til grunn og 
retten anser således at tiltalte var strafferettslig 
tilregnelig på handlingstidspunktene. 

De sakkyndige konkluderte med at tiltalte ikke 
var psykotisk eller bevisstløs da handlingene i til-
talebeslutningen ble begått. Retten nevner også 
at det fra tiltaltes side ikke ble anført at han var 
strafferettslig utilregnelig. 

Hovedforhandling ble avholdt over 13 rettsdager 
i perioden 21. november 2011 til 14. februar 2012. 
Dom ble avsagt 23.03.2012

Arbeidsgiveravgift
Vi har tidligere merket oss og skrevet om Vågens 
fiktive flytting av sine bedrifter til distrikter med 
lav arbeidsgiveravgift. Aktor i saken, May Britt 
Berg, sier til Aftenposten at det er første gangen, 
etter det ho kjenner til, at noen er dømt for denne 
type svindel med arbeidsgiveravgift. Vågen og 
Unhjem ansatte en ”kontorsjef” til å omadressere 
firmaets post. Først i Surnadal kommune i Møre 
og Romsdal, så til Stokmarknes i Nordland.  Pro-
tokollen fra generalforsamlingen ved flyttinga til 
Hadsel kommune i Stokmarknes skal ha blitt un-
dertegnet i Stokmarknes men det tror ikke retten 
noe på. ”Det ble gjennomført en bevisst feilregis-
trering i den hensikt å komme inn under en lavere 
avgiftssone”, er dommernes oppsummering.

Begge tiltalte ble dømt for å ha unndratt rundt tre 
millioner kroner i arbeidsgiveravgift.

Vågen ble dømt for grov utroskap, dokument-
forfalskning, en rekke brudd på regnskapsloven 
og ligningsloven og momsbedrageri. Unhjem er 
knyttet til brorparten av sakene som periodevis 
leder av bedriften. Han ble også dømt for trygde-
svindel. 

Dommen inneholder side opp og side ned med 

økonomiske krumspring, fiktive fakturaer for 
verktøykjøp, blant annet fra en svensk bedrift 
som i virkeligheten solgte hesteartikler, mellom-
regningskonto, båtkjøp og båtsalg som først ble 
belastet firmaet for deretter å bli solgt til firmaet. 
Det hjalp på mellomregningskontoen. Mellomreg-
ningskonto ser forresten ut til å være en ”spesiali-
tet” i Vågens forretningsfilosofi.

I domslutningen ble Vågen frikjent på ett punkt. 
Deretter dømt for en rekke overtredelser av straf-
feloven med mye mer og dommen:
• Fengsel i 2 år og 10 måneder, med 6 dagers fra-
drag for utholdt varetekt

• Fradømmes for alltid retten til å drive nærings-
virksomhet, herunder retten til å være daglig le-
der eller inneha andre ledende stillinger eller til å 
være medlem i noe styre som driver næringsvirk-
somhet, jf straffelovens § 29 første ledd bokstav b

• Dømmes til å tåle inndragning av et beløp på 1 
850 000 kroner til fordel for statskassen, jf 
straffelovens § 34

Rune Unhjem dømmes for mange av de samme 
overtredelsene som Vågen og retten bemerker: 
”..han hadde fra han kom inn i Rent-systemet en 
meget sentral posisjon i selskapet, både som eier, 
daglig leder og styreleder. Han hadde i kraft av 
disse posisjonene et særskilt ansvar for at virk-
somheten i Rent-systemet ble drevet på en lovlig 
og forsvarlig måte. Dette ansvaret har han på in-
gen måte vært seg bevisst. Tvert i mot ble han på 
en meget klandreverdig måte en del av den forret-
ningsfilosofien som Rent-selskapene synes å ha 
vært drevet etter. Og allmennpreventive hensyn 
taler for en streng straffereaksjon…”:

• Dømmes til fengsel i 2 år, med 6 dagers fradrag 
for utholdt varetekt.

Vi vet ikke om dommen er anket, men i Aftenpos-
ten 29. mars 2012 sa Vågens advokat at de selv-
sagt vurderte å anke. Unhjems advokat sa i sam-
me avis at hans klient signaliserte at han ville 
anke. Spesielt spørsmålet om arbeidsgiveravgift 
og firmaets påståtte fiktive adresser. Unhjems 
advokat mente at politikerne skapte et smutthull 
ved denne ordningen. Klandreverdig, men neppe 
straffbart å utnytte dette.

I sluttinnberetningen i konkursboet i firmaet Fagvikar as, avgitt i 
desember 2010, viste det seg å være en underdekning i boet på 
22 millioner kroner. Daglig leder og styreleder var den ikke ukjente kon-
kursrytter Arnt Vidar Vågen. Fagvikar as hadde nærmere 50 millioner i 
omsetning i året og drev med utleie av i all hovedsak svenske og polske 
arbeidere.
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2 Entreprenører as. Her hadde det i lengre tid 
vært så som så med utbetaling av lønninger. Gut-
ta ble etter hvert heller ikke tildelt jobb og fi rmaet 
gjorde seg ganske så utilgjengelige. Konkurskver-
na ble satt i gang for et par litauiske medlemmer 
i Oslo Bygningsarbeiderforening, uten at fi rmaet 
så seg brydd med å besvare verken påkravet el-
ler konkursvarselet. Et av våre medlemmer fi kk 
endelig kontakt med fi rmaet og i en e-post lovte 
fi rmaet å melde oppbud. Vi kunne ikke stole på at 
det virkelig skjedde, og her er det knappe frister.  
Konkursbegjæring ble sendt tingretten og innkal-
linga til retten var mandag 07.06. Midt på dagen 
fredag 05.05 meldte Brønnøysundregistrene at 
det var åpnet konkurs, etter oppbud. Masse papi-
rer til ingen nytte. 

Firmaet ble stifta 26.01.2011 og det kan nesten se 
ut som det har drevet på kreditors regning helt fra 
starten. Per 12/4-2012 var det registrert inkasso-
saker og utleggsforretninger på 2 073 313 kroner. 
Av dette ønsket kemneren i Asker og Bærum 411 
854 kroner. Hva regninga til NAV lønnsgaranti 
blir på vet vi ikke, men den kan nok bli ganske 
høy.

Erik O. Nielsen as. Ett medlem hos Tømrer og 
Byggfagforeningen og to medlemmer i Oslo Byg-
ningsarbeiderforening fi kk problemer med å få 
lønninga de hadde krav på. Påkrav ble sendt uten 
at fi rmaet responderte på det. Kravet ble fulgt 
opp med et konkursvarsel, men fortsatt ikke noe 
svar, og konkursbegjæring ble neste skritt. Men 
nå hadde et par av gutta plutselig fått litt inn på 
konto. Egentlig uvisst hvem som betalte. 

Vi slapp rettsmøte, for skatt øst kom oss i forkjø-
pet med noen dager. De hadde et krav på kroner 
1 069 440, med bakgrunn i skyldig mva. Skyld-
neren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren 
dette beløpet og erkjente også å være insolvent, 
og oppga sin samlede gjeld til ca 3 millioner. Ver-
dien av diverse verktøy/maskiner/fi rmabiler ble 
anslått til ca kr ukjent. Virksomheten var innstilt, 
men var fortsatt registrert med 14 ansatte på kon-
kurstidspunktet.

Ved første skiftesamling 8. juni var det allerede 
anmeldt fordringer for til sammen kr 3 477 470. I 
følge bostyrers innberetning var selskapets bok-
førte egenkapital negativ allerede ved utgangen 
av 2009 og selskapet har drevet med tap både i 
2010, 2011 og 2012. I samme periode har fi rmaet 
vært insuffi sient og illikvid. 

Den videre bobehandling vil derfor undersøke 
nærmere om det er grunnlag for å holde selska-
pets reelle ledelse ansvarlig for å ha påført selska-
pet tap ved at oppbud ikke er begjært tidligere, jf. 
Aksjelovens § 17-1 og straffelovens § 284. Innbe-
retningen peker videre på at selskapet ikke har 
behandlet skattetrekksmidler i samsvar med be-
stemmelsene i skattebetalingsloven. Det er ikke 
trukket eller betalt skattetrekksmidler. Selskapet 

har ikke foretatt bokføring etter 30. november 
2011.

Selskapet har ikke vært registrert med daglig le-
der, men konkursboet har forstått det slik at Bjørn 
Eriksson reelt utøvde verv som daglig leder gjen-
nom selskapet Bjørn Eriksson Consulting. Herfra 
har det blitt fakturert selskapet 250 000 kroner 
per måned siden oppstart og fram til og med fe-
bruar 2012. Han har også disponert selskapets 
konto.

Papirarbeid var kanskje ikke fi rmaets aller ster-
keste side. Lønnsslippene ble skrevet manuelt, 
med blyant. Men, av og til, også med det mer 
avanserte skriveinstrumentet kulepenn. Dette 
instrumentet er nok fortsatt relativt kostbart i 
innkjøp.

Bogdahl Byggservice as. Et medlem i Oslo 
Bygningsarbeiderforening jobbet først i enkelt-
personsforetaket Bogdahl Byggservice som gikk 
konkurs 17.01.12. Og hadde en god del penger til 
gode som nå blir en sak for NAV lønnsgaranti. 
Samme dag ble det registret et nytt fi rma og vårt 
medlem fortsatte i dette fi rmaet. Men det kom al-
dri penger inn på konto her heller. Det endte med 
en konkursbegjæring og rettsmøte i tingretten. 
Noe som vanligvis tar opp til en halv time. 

Arbeidsgiver møtte i retten og hadde de merkelig-
ste innvendinger mot kravet, uten at det var helt 
enkelt å forstå innsigelsene eller hva han egent-
lig sa og /eller mente. Arbeidsgiver påsto i retten 
at fi rmaet hadde besvart både påkravet og kon-
kursvarselet, men hadde selvsagt ikke med disse 
brevene i retten. Men de eksisterer heller ikke. 
De har uansett ikke kommet fram til oss. Det er 
kona som er styreleder, men gubben møtte, uten 
fullmakt, noe som ble bemerket, men akseptert 
av retten.  Men hans innvendinger og innsigel-
ser gjorde det uansett vanskelig for dommeren å 
åpne konkurs. Sjøl om fi rmaet heller ikke hadde 
betalt det fi rmaet sjøl mente det skyldte.
 
Dommeren var av den utrolig tålmodige typen 
og oppfordret på det sterkeste til et forlik, noe ar-
beidsgiver egentlig var sterkt i mot. Og uansett 
så var et forlik i hans begrepsverden det han be-
stemte. Dommeren var nok av en annen mening. 

Etter særmøte hvor vi foreslo et meget rimelig for-
lik ble dette avvist av arbeidsgiver. Dommeren øn-
sket så et eget møte med arbeidsgiver som varte 
og rakk. Til slutt aksepterte arbeidsgiver nesten 
vårt forslag og det ble inngått rettsforlik, etter to 
timer i retten. Hvorpå dommeren, meget myndig, 
formante arbeidsgivers representant om snarest 
å informere styrets leder, det vil si sin egen kone, 
om rettsforliket. Det ble lovt. Men om rettsforliket 
blir fulgt opp er en annen skål. Men da må vi følge 
det opp. Fristen har ikke gått ut når dette skrives.

Odd Magnar Solbakken

Konkursbegjæringer

Flest nye foretak 
innenfor bygg- og 
anleggsvirksomhet

I 1. kvartal 2012 ble det registrert 16 279 
nye foretak. Sammenliknet med 1. kvartal 
2011 er dette en økning på 12 prosent. Tal-
let på nye aksjeselskap gikk opp 78 pro-
sent fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012. 

I samme periode gikk tallet på nye norsk-
registrerte utenlandske foretak (NUF) ned 
59 prosent. Av nye foretak var 46,4 prosent 
aksjeselskap, mens 48,5 prosent var en-
keltpersonsforetak.

Flest nye foretak ble registrert innafor 
bygg- og anleggsvirksomhet, med 15,2 
prosent, faglig, vitenskaplig og teknisk tje-
nesteyting, 15 prosent, og varehandel 13,2 
prosent.

I 1. kvartal 2012 ble det registrert 34,8 
prosent fl ere nye foretak innafor bygg- og 
anleggsvirksomhet sammenliknet med 1. 
kvartal 2011.

Også fl est konkurser
Færre norske bedrifter går konkurs, men 
i bygge- og anleggsbransjen har konkur-
stallene økt med 8 prosent på ett år, viser 
tall fra Statistisk Sentralbyrå. Totalt ble 
det åpnet 1 075 konkurser i Norge i løpet 
av første kvartal i 2012. Det er en ned-
gang på ni prosent fra året før. I bygg- og 
anleggsbransjen ser vi en motsatt ten-
dens, og i løpet av de tre første månedene 
i år ble det åpnet konkurs i 294 foretak i 
bransjen. Det er 22 fl ere enn på samme 
tid i fjor. 

Etter å ha fulgt relativt grundig med på 
hvem det er som etablerer disse fi rmaene 
så ser man at av nyetablerte aksjeselskap 
er det knapt noen som har mer enn mini-
mumskapitalen på 30 000 kroner i aksje-
kapital og godt som samtlige har frasagt 
seg revisor. Og disse 30 000 kronene er vel 
stort sett alt som fi nnes av kapital. 

Mange ser på økningen i nyetableringer 
i Brønnøysundregistrene som at det fore-
går innovativ og nyskapende virksomhet 
i dette landet. Storparten av disse fi rma-
ene vil antakelig ikke tilføre bransjen og 
samfunnet noe som helst i positiv retning. 

Annet enn tap for kreditorene, utgifter for 
NAV lønnsgaranti og tapte skattepenger 
for øvrig. 

Odd Magnar
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Tekst og foto: Petter Vellesen

Kampen mot bemanningsbyråene er blitt en av 
de store - for ikke å si den største - kampsaken for 
fagbevegelsen internasjonalt. Fra vår egen kamp 
mot vikarbyrådirektivet erfarte vi hvordan fagbe-
vegelsen i EU kjemper samme sak som oss. Men 
det er ikke bare i den vestlige verden at uvesenet 
griper om seg. I Russland har fenomenet hatt en 
nærmest eksplosjonsartet vekst.

ILO anslår at etterspørselen etter arbeidskraft fra 
bemanningsbyråer har steget med opptil 70% si-
den Russland hadde sin økonomiske krise i 1998. 
IMF - det internasjonale metallarbeiderforbundet 
- regner med at mellom 70 000 og 100 000 russere 
er ansatt på slike vilkår. Tallene stiger voldsomt, 
og det beregnes at det er store mørketall. Bedrif-
tene unnlater svært ofte å registrere slike forhold. 
Men den russiske fagbevegelsen er fullt klar over 
problemet og hvilke ulemper det fører med seg. 
«Lånt arbeid» kaller de slikt i Russland.

I Russland er det ingen lovgivning som regulerer 
bemanningsbyråene. Utviklingen på dette områ-
det har rett og slett gått så fort at lovgiverne ikke 
har hatt sjangs til å følge med. Dermed er områ-
det et tilfelle som hverken er forbudt eller tillatt. 
Fagbevegelsen har tatt tak i dette, og flere fagfor-
bund har gått inn for at bemanningsvirksomhe-
ten må stoppes. 

Det ser nå også ut til at parlamentarikerne har tatt 
opp hansken. Andrej Isaev er nestleder i russisk 
LO og også medlem av Statsdumaen (Russlands 
parlament). Det samme er Mikhail Tarasenko, 
med bakgrunn som leder i Metall- og Gruvear-
beiderforbundet. Det to har nå gått sammen om 
et forslag som helt vil forby bemanningsbyråene 
og alt leiearbeid. Dette forslaget, kalt Isaev-Tara-
senko-forslaget ble vedtatt i Statsdumaen i fjor 
høst og gikk igjennom for annen gang i slutten av 
april. I følge russisk statsforvaltning skal et lov-
forslag vedtas tre ganger før det blir virkelighet.

Lovforslaget er radikalt og vil få store følger for 
russisk arbeidsliv. Arbeidsgiverne kjemper selv-
sagt i mot med nebb og klør. Forslagsstillerne me-
ner imidlertid at det er helt nødvendig. «Arbeids-
kraft kan ikke overføres til en tredjepart, slik som 
når et privat bemanningsbyråoppfører seg som 
arbeidsgivere og sender sine ansatte til et annet 
selskap uten å ta noe ansvar for dem,» sier Mik-
hail Tarasenko.

Forslaget har stor støtte i hele Russland. «Innleie 
må forbys,» sa juridisk rådgiver for Samorg i Ar-
khangelsk fylke, Roman Ushkevtsj, da Bygnings-
arbeideren snakket med ham i juni. «Når det blir 
vedtatt en lov om bemanningsbyråene skal den 
bare inneholde en setning: Innleie er forbudt!»

Bygningsarbeidere over hele Russland vil forby «lånt arbeid». Her fra en byggeplass i Arkhangelsk.

STREIK PÅ HEINEKEN:
Den økende vikarbruken i Russland møtes også med faglig kamp. Før jul gikk 
de fagorganiserte ved Heineken-bryggeriet i St. Petersburg til en éndags mar-
keringsstreik mot den utstrakte bruken av innleid arbeidskraft på bryggeriet. 

I over tre år hadde de to fagforeningene prøvd å få bedriftsledelsen til for-
handlingsbordet uten å lykkes. Etter streiken ble det lagt så stort press på de 
streikende - ved oppsigelser og andre disiplinære tiltak - at de to fagforenings-
lederne gikk til sultestreik i protest. Som et resultat av dette og store protester 
fra andre fagforeninger gikk bedriften til forhandlingsbordet i januar og det ble 
nedsatt en uavhengig kommisjon som skulle vurdere om straffetiltakene mot 
de streikende var lovlige. 

Kommisjonen kom til den konklusjonen at streiken var lovlig og at straffetilta-
kene mot arbeiderne måtte omgjøres. Bedriften anket denne kjennelsen, men i 
april i år fikk de streikende medhold av retten i St. Petersburg.
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Tommestokktrøbbel
Allerede på 1620-tallet måtte svenskene leie inn 
nederlandske tømmermenn for å fullføre byggin-
gen av deres stolthet, fl aggskipet Wasa. Det viser 
seg nå at nederlendernes tommestokker ikke var 
like lange som svenskenes. Ekspertene mener nå 
at skipet dermed kan ha blitt skeivt, og at denne 
innleien altså kan ha vært en direkte årsak til at 
skipet sank på Stockholms havn under sin jom-
frutur i 1628..                     

Økte skatter i Europa
Skatt for personer og selskaper har økt noe i Eu-
ropa det siste året, etter fl ere år med nedgang. 
Merverdiavgift har derimot økt betraktelig i fl ere 
land. I gjennomsnitt er den for EU 27 og EU 17 på 
henholdsvis 21 og 20 prosent. En økning på ca 2 
prosent for begge områdene på to år. Høyest har 
Ungarn med 27 prosent etterfulgt av Danmark og 
Sverige med 25 prosent. Lavest har Luxembourg 
med 15 prosent. Norge har en prosentsats på 25.
Den høyeste skatten på personinntekt (inklusi-
ve toppskatt) fi nner vi i Sverige (56,6), Danmark 
(55,4), samt Nederland og Spania med 52 prosent. 
Lavest personskatt har Bulgaria med 10 prosent, 
og Tsjekkia og Litauen med 15 prosent. 

I Norge er den på 40 prosent i følge tall fra Eu-
rostat. Med trygdeavgift blir den på 47,8 prosent.

Den høyeste selskapsskatten har Frankrike som 
krever 36,1 prosent, Malta har 35 prosent og Bel-
gia 34 prosent. Den laveste har Bulgaria og Ky-

Arbeidsløshetsbomben i EU

Samtidig med økende arbeidsløshet i EU pågår 
det andre bekymringsfulle utviklingstrekk i ar-
beidslivet. Stadig fl ere slutter å søke etter arbeid 
og fl ere jobber a-typisk eller er undersysselsatt. I 
2011 var det 42 millioner deltidsansatte i EU, noe 
som er ca 700 000 fl ere enn i 2010. Ca 20 prosent, 
eller 8,6 millioner av disse ønsker mer arbeid. Der 
er også disse som defi neres som undersysselsat-
te. I Hellas, Spania og Kypros er andelen deltids-
ansatte som ønsker å jobbe mer over 50 prosent.

Arbeidsløshetsbomben som det siktes til er den 
stadig voksende andelen mennesker som ikke 
lenger søker arbeid fordi de har gitt opp å fi nne 
arbeid. For EU samlet utgjør denne gruppen nå 
8,5 millioner mennesker eller hele 4,6 prosent av 
EUs arbeidsstyrke.

Odd Magnar Solbakken

pros med 10 prosent, mens Irland har 12,5 pro-
sent. I Norge er den på 28 prosent.

Odd Magnar Solbakken
                   

Huseiere i rikmannsområdene på Nordsjælland 
bruker opp til fi re ganger oftere utenlandske 
fi rma enn huseiere i resten av landet. Med de 
mange utenlandske håndverkerne følger en 
strøm med saker om sosial dumping og skatte-
snusk. Dansk Byggeri sier at det er for mye «køb-
mandstænkning i whiskybæltet».

Tallene bekreftes av en unik undersøkelse Uge
brevet A4 har gjort på bakgrunn av tall fra Regis-
teret over utenlandske tjenesteytere i Danmark 
(RUT).

Odd Magnar Solbakken

Danmark: Hvert 
tredje fi rma fra
Øst-Europa arbeider 
ulovlig

Danske myndigheters ekstra kontroll vir-
ker og har medført en sterk økning i regis-
treringen av øst-europeiske fi rma skriver 
3f.dk. Bak gjerder, ligusterhekker og stilla-
ser skjuler fi rmaene seg. Den nye kontrol-
len fra Arbejdstilsynet, Skat og politiet har 
avslørt at hver tredje utenlandske virk-
somhet arbeider ulovlig i Danmark.

Opphever over-
gangsordningene 
for Romania og 
Bulgaria

Stortinget opphever overgangsordninge-
ne for arbeidssøkere fra Romania og Bul-
garia. Spania vil holde på sine begrens-
ninger til utgangen av 2012, sammen med 
ni andre EU-land. Norske myndigheter ser 
derimot ingen grunn til å forlenge restrik-
sjonene i ytterligere to år, slik det åpnes 
for gjennom en beskyttelsesklausul som 
ble innført etter den siste EØS-utvidelsen.

Hvitvasket 
40 millioner

Skattemyndighetene i Norge har aldri tid-
ligere avdekket en større hvitvaskingssak. 
Sentralt står en 33 år gammel romeriking. 
Firmaet 33-åringen eier er begjært kon-
kurs. 

33-åringen tok også ut 157.000 kroner fra 
sin konto samme dag som han ble slått 
konkurs. 

Ved å ha sendt og cashet ut fi ktive faktu-
raer, skal 33-åringen fra Øvre Romerike 
ha hjulpet en rekke fi rmaer i renholds- og 
byggebransjen med å unndra store pen-
gesummer i skatt og avgifter.  Ifølge kilder 
Romerikes Blad har snakket med, misten-
kes mannen for å ha hvitvasket 40 mil-
lioner kroner via sitt fi rma – et fi rma som 
myndighetene mistenker er opprettet ho-
vedsakelig for å hvitvaske penger. Skatte-
krim har aldri tidligere hatt en større hvit-
vaskingssak. Samtidig mistenkes det at 
33-åringen kun er en del av et større nett-
verk. Proporsjonene på denne saken kan 
ende med å bli veldig mye større, sier en 
sentral plassert kilde rundt etterforsknin-
gen av sakskomplekset 

(kilde: romerikes blad, 23.03.12)

Danmark: Whiskybæltet elsker østarbejdere
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Tekst: Harald Berntsen

Når gjeldende lover står i veien for arbeidernes in-
teresser, er det sterke tradisjoner i arbeiderbeve-
gelsen for å gå ”tvers gjennom lov til seier”. Disse 
tradisjonene kan det være økt grunn til å studere 
og holde levende når EU og EU-domstolen utnyt-
ter den nye kapitalistiske verdenskrisa til syste-
matisk å begrense de faglige rettighetene og ar-
beidernes ulike kampmidler. Også utsiktene til ei 
regjering av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre 
gjør det viktig å få bukt med all unødig respekt 
for lovverk og domstoler.

Men bruk av ulovlige kampmidler setter store 
krav til grundige forberedelser, ikke minst til å 
studere og dra lærdom av de historiske erfarin-
gene med bruk av slike metoder. Som et bidrag 
til dette vil denne spalta i ei tid framover ta for 
seg en del ulovlige kamper som arbeiderne i Nor-
ge har ført fram til i dag. Vi starter med den sju 
måneders lange jernstreiken fra oktober 1923 til 
mai-juni 1924.

Det som utløste jernstreiken, var en bestemmelse 
i gjeldende tariffavtale om at når levekostnadsin-
deksen sank ned under et visst nivå, skulle løn-
na automatisk kuttes tilsvarende. Indeksen for 
september 1923 gjorde det, og arbeidsgiverne 
kunngjorde straks lønnskutt ved plakatoppslag 
på bedriftene. Dette vekte stor forbitrelse blant 
jernarbeiderne, også fordi indeksfallet skyldtes 
skatteforhold og ikke prisfall. Prisene var tvert om 
stigende på grunn av en kortere konjunkturopp-
gang. Etter få dager hadde 4500 arbeidere forlatt 
arbeidsplassene i streik. 

Jern og Met-forbundet og fagforeningene var bin-
di av avtalen og av Arbeidstvistlovens forbud mot 
streik i tvister om inngåtte avtaler. De fordømte 
straks aksjonen, men hadde ingen kontroll med 
den. Allerede sommeren 1923 hadde aktivistiske 
krefter i det kommunistiske ungdomslaget i jern-
industrien i Oslo (som på dette tidspunktet, før 
partisplittelsen og dannelsen av Norges kommu-
nistiske parti i november 1923, var del av Arbei-
derpartiet) forberedt seg på ei slik utvikling ved 
å danne et eget aksjonsutvalg. Da streiken starta, 
inviterte dette utvalget alle klubbstyrene i Oslo til 
et fellesmøte der det blei danna en egen streike-
ledelse i form av et aksjonsutvalg med represen-
tanter fra alle berørte verksteder, til sammen 120 
mann. Den daglige streikeledelsen blei overlatt til 
et mindre utvalg på 15, dominert av aktivister fra 
jernlaget. Denne ledelsen var under hele streiken 
i konfl ikt med forbund og LO-ledelse, som på den-
ne tida fl ere ganger forgjeves prøvde å få landets 
arbeidsgivere med på et klassesamarbeid om å 
bringe landets kriseridde kapitalisme på fote og 
arbeidsledigheten ned. 

Denne drakampen tok – som både før og seinere 
i ulovlige streiker – dels skjulte former. Lederen 
i J&M-forbundet, Halvard Olsen, tok offentlig av-
stand fra aksjonen, men ga under bordet inntrykk 
av å støtte den. Det siste gjorde han for å få kon-
troll over streiken og få avslutta den. Aps reelle 
leder, Martin Tranmæl, foretok en liknende, klas-
sisk tranmælittisk manøver. Han øste seg opp i et 
militant angrep på at Arbeidsretten – ikke fordi 
retten dømte streiken ulovlig, men fordi den had-

de felt dom over LO og forbund for at de ikke sterkt 
nok hadde fordømt og motarbeida aksjonen. 

Samtidig forsøkte Halvard Olsen å få arbeids-
givernes hjelp til å få slutt på aksjonen. Men ar-
beidsgiverne ville ikke  bidra til å skape inntrykk 
av at det lønte seg å streike ulovlig. Da ingen sli-
ke forsøk på å undergrave streiken innafra førte 
fram, vedtok representantskapet i Jern & Met 
i desember 1923 ”med alle midler” å få arbeidet 
gjenopptatt så fort som mulig. 
Norsk Arbeidsgiverforening, N.A.F., greip sjan-
sen til å prøve å presse LO-ledelsen til å gå enda 
lenger – til å gi en garanti for at det ikke ville bli 
fl ere ulovlige streiker. Da LO tross alt ikke kunne 
eller ville gi en slik garanti, svarte arbeidsgiver-
ne med å gå til lockout, også retta mot en lovlig 
transportarbeiderstreik fra januar 1924. LO svar-
te med sympatistreik i Papir, og arbeidsgiverne 
gikk i februar, som varsla, til videre opptrapping 
av lockouten til å omfatte 50 000 arbeidere, den til 
da største utestenginga i norsk arbeidsliv. 

Den ulovlige jernstreiken var med andre ord i ferd 
med å utløse en omfattende klassekonfrontasjon 
mellom arbeidere og kapitalister. Den sittende 
Høyre-regjeringa diskuterte å innføre lover som 
skulle gi den fullmakt til å gå til ”kraftige foran-
staltninger mot kommunisterne”. Militæret blei 
satt i beredskap, dels i kontakt med de private 
”hvite-gardene” Samfundshjelpen og Samfunds-
vernet. 

Venstre ville den gangen tross alt ikke gå 
sammen med Høyre og støtte slike tiltak. Jern-
arbeiderne lot seg heller ikke skremme, men sto 
snarere sterkere etter hvert som prisene fortsatte 
å stige. Da den gjeldende overenskomsten løp ut 
1. april 1924, gikk streiken dessuten over til å bli 
lovlig – nå dreia den seg om å inngå ny tariffavta-
le. Høyre-regjeringa brukte den nye situasjonen 
til å snu helt rundt på hælen og – til arbeidsgiver-
nes skuffelse – alliere seg med LO om å få slutt på 
en streik som bare sto sterkere og sterkere i den 

allmenne opinionen, og ikke lot seg slå ned med 
lover og voldsmakt.

Også N.A.F. måtte gå med på et trepartssamar-
beid med Høyre-regjeringa og LO som – over ho-
det på de streikende og aksjonsutvalget – førte 
fram et meklingsforslag. Dette meklingsforslaget 
var ikke godt nok for jernarbeiderne, de forkasta 
det med 2736 mot 1044 stemmer. Men det hjalp 
ikke. Ved å kople avstemninga i Jern og Met 
sammen med avstemninger over oppgjøret i an-
dre forbund, klarte LO å overkjøre fl ertallet blant 
jernarbeiderne. I en egen ny avstemning i Oslo 
ville 1257 arbeidere fortsette streiken på tvers av 
koplinga. Men et mindretall på 1100 som hadde 
fått nok, var så stort at det ikke blei noe av en fort-
satt, på ny ulovlig streik. 

I de videre artiklene om dette emnet, vil det nær-
mere vise seg hvordan jernstreiken 1923-24 opp-
viser de fl este av de viktigste trekka også ved 
seinere ulovlige aksjoner av betydning og hvilke 
tilsvarende lærdommer den gir. – De viktigste kil-
dene som er brukt til denne artikkelen, og som 
anbefales alle interesserte til videre studier, er 
Finn Olstad: LOs historie. Med knyttet neve. Bind 
1.1899-1935. Oslo 2009, s. 294ff.og Inger Bjørn-
haug: Jernstreiken og arbeiderbevegelsen. 
Hovedoppgave i historie. Universitetet i Oslo 1975.   

DEN ULOVLIGE JERN-
STREIKEN 1923-24

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.

Møllergata 1924. Bildetekst: Jernstreiken var i ferd med å utløse en omfattende klassekonfrontasjon 
mellom arbeidere og kapitalister. Her har en stor menneskemengde samlet seg utenfor Møllergata 19 
i forbindelse med at en del av jernarbeiderne skulle få sine dommer. 
Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv og biblotek
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Arbeiderpartiet Høyre

Høyre har gjort mange spede 
forsøk på å bli et arbeiderparti, 
helt siden de tapte kampen mot 
å gi arbeidere stemmerett. 

Det vakte en del oppsikt da Høyre nylig lanserte 
hjemmesiden arbeidspartiet.no. Lanseringen ble 
ledsaget av et utspill fra partiets arbeidspolitiske 
talsmann Torbjørn Røe Isaksen, som sa han øn-
sket å «bekjempe myten om at fagorganiserte 
ikke kan stemme Høyre». Aftenposten, som viet 
saken et forsideoppslag, var for anledningen pre-
get av en knallrød Høyre-logo.

Slikt går ikke upåaktet hen. Ekteparet von Tetz-
schner-Clemet var blant de første til å rope var-
sko. Kristin Clemet mente det var noe som «skur-
ret» med Røe Isaksens forslag, som ikke egnet seg 
til å «fornye», «tilpasse» og «fremtidsrette» arbeids-
livet slik at det kan bli «moderne, trygt og fl eksi-
belt». Michael von Tetzschner lovet på sin side 
kamp om forslagene på landsmøtet.

Den massive kritikken gjorde det nødvendig for 
Røe Isaksen «å komme med noen oppklaringer», 
som han selv skrev. Presiseringene avslørte at 
rødfargen på Høyre-logoen ikke var vannfast: An-
grepene på arbeidsmiljøloven sto stort sett ved 
lag, og det var uansett bare snakk om forslag. I 
Høyres Hus er man fortsatt forent i kampen for en 
«moderne» arbeidslivspolitikk. Noe var imidlertid 
all støyen god for: Den etterlot et inntrykk av at 
det ikke er så farlig å stemme Høyre som venstre-
sida vil ha det til, og at Høyre ikke er noen fi ende 
av fagbevegelsen.

Utspillet skal selvsagt ses i sammenheng med 
partiets snuoperasjon i retning av et «mykere» 
Høyre etter valgnederlaget i 2009. Det snakkes 
som kjent mer om mennesker enn milliarder i 
Høyre anno 2012, og inspirert av svenske Modera-
terna, som ved de to siste valgene har utropt seg 
selv til «det nye arbeiderpartiet» og «det eneste 
arbeiderpartiet», forsøker man å svekke venstre-
sidepartienes dominans blant arbeidervelgerne.

At Høyre frir til velgere i arbeiderklassen er imid-
lertid ikke noe nytt; ei heller at de går inn for så-
kalte «moderne» eller «tidsmessige» løsninger. 
Faktisk har partiet holdt på med dette helt siden 
de tapte kampen mot demokratiet, og innså at de 
måtte få stemmer fra andre enn de eiendomsbe-
sittende klasser for å beholde politisk innfl ytelse.

Høyre eller sparken
Med stemmerettsutvidelsen i 1884 fi kk norske 
menn over 25 år stemmerett, dersom de hadde 
årsinntekt på mer enn 500 eller 800 kroner (av-
hengig av om de bodde på landet eller i byen). Det 
betydde at Høyre måtte forsøke å kapre arbeider-
stemmer. Noen steder foregikk dette med tvang, 
som hos eieren av Lillestrøm Dampsag og Høvle-
ri, Anders Olai Haneborg. Han samlet arbeiderne 
sine med strenge formaninger og advarsler om 
hva som ville skje dersom de stemte noe annet 
enn Høyre. Venstreavisene kunne rapportere om 
arbeidere som ble truet med «Opsigelse og Brød-
løshed» dersom de ikke stemte riktig, og enkelte 

steder gikk arbeidsgiverne fra ord til handling. 
Før stortingsvalget i 1896 måtte for eksempel 96 
arbeidere ved Lisleby Brug gå på dagen.

Høyre forsøkte seg også med mildere metoder, og 
grunnla utover 1890-tallet fl ere arbeiderforenin-
ger. Den mest vellykkede var Arbeiderforeningen 
av 1894, som ble stiftet etter at Høyre led neder-
lag i valget samme år. Etter seks år hadde forenin-
gen mer enn 4000 medlemmer, noe som blant an-
net skyldtes sykekassen og arbeidsløshetskassen 
medlemmene kunne tilslutte seg. Foreningen or-
ganiserte også et arbeidskontor for medlemmene, 
noe som vakte mye harme hos sosialdemokrater 
og venstrefolk. De hevdet kontorets fremste funk-
sjon var å sikre arbeidsgiverne servile og politisk 
ufarlige arbeidere, som kunne erstatte arbeidere 
med mer radikale oppfatninger. Venstres stor-
tingsrepresentanter sørget derfor for at det ble 
ulovlig å drive såkalte arbeidsanvisningskonto-
rer uten kommunal bevilling, og Venstrefl ertallet 
i Christiania formannskap sørget for å følge opp 
vedtaket med å nekte Høyres arbeidsformidling 
løyve. Når den sosialistiske fagbevegelsen i til-
legg truet folk som hadde fått jobb gjennom kon-
toret med boikott, måtte kontoret til slutt legge 
inn årene i 1897.

Motstand mot fagforeninger sto sentralt i lands-
organisasjonens virke, og krav om «Arbeidets 
Frihed» – retten til å bedrive streikebryteri – var 

Tekst: Jonas Bals

en gjenganger. I 1899 fremmet et utvalg nedsatt 
av landsmøtet at alle som ved «Trudsler eller an-
nen uberettiget Adferd» hindret streikebryteri, 
skulle straffes med bøter, fengsel eller straffarbeid.

Så sent som i 1897 sa statsminister Francis Ha-
gerup at «arbeidsherren» var i sin fulle rett til å si 
«at han vil ikke have ved sit Værksted Arbeidere, 
som tilhører de Foreninger» som manet til «Kamp 
mot Arbeidsherrerne». I Høyres valgprogram i 
1900 het det seg at partiet ville jobbe for en «tids-
mæssig Arbeiderlovgivning og Haandhævelse af 
Arbeidets Frihed».

Det nye arbeiderpartiet?
Det gjenstår å se hvor «tidsmessig» Høyres ar-
beidspolitiske program for valget i 2013 blir. Men 
ser man på forslagene de har fremmet så langt, 
om fl ere midlertidige ansettelser, svekket fagfore-
ningsmakt, mer liberale arbeidstidsregler, skjer-
pet aktivitetsplikt for unge sosialhjelpmottakere 
og dagsatser på 70 kroner, fjerning av individstø-
naden til unge uten arbeid eller utdanning, mot-
standen deres mot solidaransvar og ønsket om 
å reversere fl ere tiltak mot sosial dumping, blir 
det åpenbart at deres «arbeidslinje» vil stake ut 
en helt ny kurs for det norske velferdssamfunnet. 
Derfor er valget i 2013 et retningsvalg, ikke bare 
mellom høyre og venstre, men mellom fremover 
og bakover.

Fagbrevkurs
Tekst: Piotr Olechkinski
Foto: Michal Pedzimaz

Dzieki wspolpracy miedzy zwiazkami zawodow-
ymi ( Tømrer og Byggfagforening,  Oslo Bygnings-
arbiederforening) oraz Veidekke Skole udalo sie 
zorganizowac kurs na fagbref w zawodzie Tømrer. 
W ciagu 75 godzin kursu staralismy sie zdobyc od-
powiednia wiedze, aby pomyslnie zdac egzamin 
teoretyczny. Wsrod 34 uczestnikow najliczniej 
reprezentowane bylo Adecco, pozostale fi rmy to 
PEAB, Hent, Atlant, Job`z. 

Egzamin zdawalismy w swoich macierzystych 
kommunach 07.06.12. W momencie skladania 
druku nie byly jeszcze znane wyniki. Pozostaje 
miec nadzieje, ze wszyscy zaliczyli. Nastepny krok 
to egzamin praktyczny, po przejsciu ktorego bed-
ziemy mieli “norweski” fagbref.

Istnieje mozliwosc organizacji kolejnego kursu 
z egzaminem w grudniu, potrzebna jest jednak 
wystarczajaca liczba chetnych (ciesle lub szalun-
kowcy). Warunki podstawowe: znajomosc j. nor-
weskiego, min. 5 lat praktyki w zawodzie… i  

szczypta odwagi. Zgloszenia i pytania mozna kie-
rowac droga elektroniczna: majk1001@wp.pl (po 
polsku lub norwesku).

Takket være samarbeidet mellom fagforeningene 
(Tømrer Byggfagforening og Oslo Bygningsarbei-
derforening) og Veidekkeskolen ble det organi-
sert et kurs for yrket Tømrer fagbrev.  I løpet av 75 
ti mer av kurset prøvde vi å få kunnskap ti l å lykkes 
i å bestå teoriprøven. Blant de 34 deltakerne var 
det fl est representanter fra Adecco, andre selska-
per er PEAB, Atlanta, Job`z.

Eksamen ble holdt den 06/07/12 i hjemstedskom-
munene våre. Per dags dato er resultatene ennå 
ikke kjent. Vi håper alt har gått  bra. Neste trinn 
er en prakti sk prøve, ett er denne får vi ET NORSK 
FAGBREV.

Det er en mulighet ti l å organisere et nytt  kurs 
med eksamen i desember, men vi trenger et ti l-
strekkelig antall søkere. Grunnleggende forhold: 
Litt  kunnskap i norsk og minimum 5 års praksis 
i yrket ... og mot ti l å ta neste skritt  ti l fagbrev. 
Søknader og spørsmål kan rett es elektronisk: 
majk1001@wp.pl
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Taberna Vagantis Dorota Talik er et 
enkeltpersonsforetak oppe i Søre Osen med 
følgende formål: ”Grossalg og detaljsalg av 
honning og håndverk”. Ja, her blir nok 
håndverkeren søt”

RP. Motor Katarzyna Monika Stasica-
Biskup har fl ere bein å stå på: ”Bygg og an-
legg, renovering. Import og salg av hengere. 
Kjøp og salg av biler. Bilpleie”.

Kjartan Rivrud Svendsen er et enkeltper-
sonforetak med følgende formål: ”Maleopp-
drag, i tillegg til andre småjobber jeg utfører. 
Etterhvert begynne å ta inn diverse bøker og 
kunstmateriell som jeg kan selge”. Litt beskje-
dent og stillferdig kanskje?

Norwegian Infrastructure Africa as er et 
Oppegård fi rma med følgende hensikter: 
”Utvikle og selge tekniske løsninger og 
produkter for etablering og drift av jernba-
neanlegg i Afrika, samt deltakelse i andre 
selskaper og innretninger”.

Grill og Bygg- og Elektrotjenester 
Naveed Ahmad er et Akershusregistrert 
fi rma med følgende formål: ”Håndverkstje-
nester, herunder maling og elektrikertjenes-
ter. Drift av gatekjøkken”. Høyspent på den 
elektriske grillen så går det unna.

Bra Folk as er et Oslo-fi rma med fl ere 
forretningsinteresser: ”Tilby design, webut-
vikling, applikasjoner til smarttelefoner og alt 
som står i forbindelse med dette. Utleie av ar-
beidskraft og alt hva hermed er i forbindelse, 
samt investeringer i eiendom og deltakelse i 
andre foretak”. 

Churchlight Ole Nordtorpet er et fi rma 
fra Flisa med følgende forretningsidé: ”Selge 
gravlys fra vendingsmaskin på gravlund”.

Gudinneskolen as er fra Bærum og har 
følgende formål: ”Detaljhandel med klær og 
inventar. Livsstilsbutikk med coaching/kur-
sing av kvinner. Grafi ske tjenester, fotografe-
ring og journalistikk”. Engleskolen fi nnes jo 
i Lommedalen så da trenger vi vel gudinne-
skolen nede i Sandvika.

A.M Utleie er et NUF-fi rma fra England og 
Stokke og har følgende å tilby: ”Graving. 
Grøftearbeide. Branntetting. Snekring. 
Muring. Foredragsholder. Leier ut arbeids-
kraft til overnevnte yrkesgrupper”. 

Lettbo as er et fi rma fra Asker som vil gjøre 
livet lettere for oss alle: ”Lettbò s forretnings-
idé er å gi individet et enklere liv gjennom et 
skybasert system som gir kontroll over alle 
elektroniske eiendeler”.

Rustfritt Kato Bøe Haugen er et Østfold-
fi rma som kort og enkelt ønsker følgende: 
”Utleie av diverse håndverkstjenester”.

AEL Hus- og Hagefornying as er fra Bæ-
rum og har følgende formål: ”Ikke-strukturell 
renovasjon innendørs, uterenovasjon som 
f.eks bygging av annekser, terasser, boder 
etc. og andre tjenester og produkter som 
naturlig faller sammen med dette, herunder å 
delta i andre selskaper med lignende virk-
somhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen 
måte gjøre seg interessert i andre foretagen-
der samt kjøp, salg og utleie av fast eiendom”. 
Ikke-strukturell renovasjon innendørs….?

L.S. Malerfi rma Perparim Sylaj er et en-
keltpersonsforetak fra Oslo med følgende greie 
formål: ”Malertjenster innenfor og utenfor 
bygninger hus, hytter, leiligheter mv”.

P.S. Sitatene fra formålene til fi rmaene 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 fi rma med mange 
slags formål
Mange fi rma 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.

Bygningsarbeideren 
ønsker alle en god sommer!


