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Leder

Sammen for sterkere 
samarbeid

Helge Breistein 
Leder for Byggfag 
Drammen - Bærum

Fellesferien 
2012 er fastsatt

Fellesferien sommeren 2012 anbe-
fales lagt til perioden fra og med 
9. juli til og med fredag 27. juli 
(uke 28, 29 og 30). Det er resulta-
tet av de drøftingene som Fel-
lesforbundet og Byggenæringens 
Landsforening har hatt når det 
gjelder plassering av bygnings-
ferien for ferieåret 2012. Partene 
understreker at plasseringen er en 
anbefaling fra organisasjonene.

Den øvrige del av ferien anbefales 
med følgende:

Påsken 2012 ( 3 dager): Mandag, 
tirsdag og onsdag i påskeuken
Fredag 18. mai 2012
Jule - og nyttårshelgen 2012
(2 feriedager)
Torsdag 27. og fredag 
28. desember

Nyttårsaften er fridag etter 
Fellesoverenskomsten for bygg-
fag. Annen plassering av 
sommerferien avtales lokalt.

Ferieplasseringen er en anbefa-
ling fra organisasjonene. Hvis 
man ønsker en annen plassering 
av sommerferien ut fra lokale eller 
arbeidsmessige forhold, bør det 
skje ved at BNLs medlemmer som 
er bundet av Fellesoverenskomst 
for byggfag samordner ferieavvik-
lingen lokalt i samarbeid med de 
lokale foreninger.

Vi tar gjerne i mot innlegg. Stoff må 
være undertegnet med navn, og artikke-
len bør ikke være lenger enn en A4 side. 
(maskinskrevet). Vi tillater oss å rette 
opp skrivefeil før stoffet trykkes.
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Gjennom dette året har flere saker vist oss at vi 
bør og må ha et sterkere samarbeid imellom bygg-
fagavdelinger og avdelinger som har byggfag-
medlemmer.

I løpet av sommeren og høsten, har 3 avdelinger 
jobbet med å styrke kontakten mot de største 
klubbene rundt ”storOslo” På møtene har vært 
diskutert, hvordan øke egenbemanningen, få flere 
lærlinger, hvordan forholder man seg til inn og ut-
leie og bortsetting av arbeid.

På flere av disse områdene er de tillitsvalgte un-
der sterkt press fra bedriften for å finne ”smarte og 
fleksible” løsninger internt i egen bedrift.

DeFacto undersøkelsen påviste hvor stort proble-
met med innleie er. Vi kan ikke fortsette denne 
trenden, den vil ødelegge for å bygge opp dyktige 
bedrifter med dyktige fagarbeidere. Derfor må vi 
øke egenbemanningen – ansett istedenfor innleie.
På møtene med klubbene har vi og tatt opp for-
hold rundt produktiviteten og lønns systemet.

Vi er redd for at den manglende fokus på produk-
sjon og produktivitet på sikt vil svekke bygnings-
arbeidernes mulighet til en god inntjening. Foren-
ingene sammen med klubbene må fremover ha 
økt fokus på dette og vi vil sammen jobbe med å 
øke skoleringen.

Et siste punkt vi har tatt opp med klubbene er at 
vi er nødt til å øke fokus på å få organisert flere 
bygningsarbeidere. Vi står nå foran et nytt tariff-
oppgjør i 2012, derfor skal alle de som i dag er 
uorganisert få spørsmål og oppfordring til å orga-
nisere seg. Vi skal ikke møte en eventuell ny streik 
i 2012, med mange byggeplasser i gang, mens an-
dre streiker for at alle skal få det bedre.
Her har vi en jobb å gjøre alle sammen.

Flere av de sakene som er tatt opp med klubbene, 
vil ikke bli løst på kort tid. Her kreves et sterkere 
og mer målrettet innsats over tid og at flere miljøer 
jobber sammen. Vi er nødt til å finne bedre sam-
arbeids former rundt klubb og foreningsmiljøene. 

På forbundets bransjekonferanse i november kom 
det tydelig fram at vi rundt om kring i landet sliter 
med mye av de samme problemstillingene. Derfor 
bør de enkelte landskonferansene neste år se på 
hvordan vi på de overnevnte problemstillingene 
kan få til et annet og bedre samarbeid enn det vi 
har i dag.

Jo flere som trekker i samme retning jo bedre vil 
resultatet bli. Dette er en lærdom fra prosjektet 
”Oslofjordkonferansen” som har jobbet med pro-
blemstillingene rundt sosial dumping. 

Lykke til alle sammen og velkommen til et 
bedre samarbeid for våre medlemmer.
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Høy arbeidsinnvandring. Flest fra Polen
50 000 personer med ikke-nordisk statsborgerskap innvandret til Norge for første gang i løpet 
av 2010. Innvandring som følge av arbeid, utdanning og familie økte betraktelig fra året før. 
Antall personer med flukt som innvandringsbakgrunn var uendret.

Nesten to tredjedeler av de 50 000 innvandrerne i 2010 kom fra EU- /EØS-landene, USA, 
Canada, Australia og New Zealand.

Flest fra Polen
Det var 23 800 personer som innvandret til Norge på grunn av arbeid i fjor, det høyeste antall 
arbeidsinnvandringer som noen gang er registrert.
I løpet av 2010 kom de fleste innvandrere fra Polen, med i alt 10 300. 7 600 av disse var ar-
beidsinnvandrere, mens 2 600 oppga familieinnvandring som innvandringsgrunn.

odd magnar Solbakken

Liten vekst i bygg og anlegg i 2010
Foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at omsetningen innafor bygge- og anleggsvirk-
somheten var på 315 milliarder kroner i 2010. Det er en økning på 2 prosent i forhold til året før.
Sysselsettingen utgjorde 193 145 personer, som er en økning på 0,9 prosent fra 2009. Antall 
foretak var stort sett uendret.

oppføring av bygninger
Den største næringen, oppføring av bygninger, utgjorde 46 prosent av hele bygge- og anleggs-
virksomheten. Her ble det omsatt for 145 milliarder kroner i 2010. Det er en økning på 2,7 pro-
sent i forhold til året før. Antallet sysselsatte var om lag uendret.

Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet, det vil si utførelse av bygge- og anleggsvirksomhet 
eller forberedelser for det, hadde en omsetning på 142 milliarder kroner i 2010. Det er en økning 
på 2,8 prosent. Antall sysselsatte økte med 0,6 prosent til 112 579 personer. Anleggsvirksomhe-
ten omsatte for 27 milliarder kroner i 2010, som er 4,7 prosent mindre enn året før.

odd magnar Solbakken

Takarbeidere tar med eldre til minibanken
Folk som sier de er snekkere og gjerne vil reparere hustak i Gudbrandsdalen, gjør alt for å få 
oppgjør. Ifølge politiet oppsøker de spesielt eldre og enslige i midtdalen. De mener eldres hus-
tak må ordnes i form av beslag, gjerne kalt vannbord. Hvis hele taket skal ordnes, ja, så koster 
det 30.000 kroner. 

Disse håndverkerne tar seg godt betalt, sier politibetjent Wenche Myhren til gd.no. Hun 
forteller at hvis eldre, som har fått utført noe arbeid på taket, ikke kan betale der og da, løser 
karene dette elegant. Det vil si at de kjører vedkommende eldre til nærmeste minibank, slik 
at de kan ta ut penger og gjøre opp for seg. Faktura er ikke aktuelt, sier politiet. De aktuelle 
snekkerne er norske (kilde: gd.no, 02.09.11)

Fiktiv fakturering for 526 millioner kroner
Skatt Øst har hittil i år avslørt fiktiv fakturering for 526 millioner kroner. Jan-Egil Kristiansen i 
skattekrimavdelinga i Skatt Øst sier at organisert skattekriminalitet med fiktive fakturaer er et 
svært alvorlig problem.

Det er gjennomført 145 bokettersyn hvor nærmere 50 personer i 12 ulike nettverk er politian-
meldt og 20 personer er hittil straffedømt. Men det er fortsatt mange store saker i arbeid. Det 
er særlig bygg – og renholdsbransjen som er gjengangere i disse sakene. 

De fiktive fakturaene brukes til å betale svarte lønninger eller går rett i lomma til eierne. 

odd magnar Solbakken

Et trøblete år
Byggmesterens selskap Byggmester Harald Lan-
gemyhr AS skylder vel 145.000 kroner til Tønsberg 
Hovedvegfinans AS. Harald Langemyhr møtte kre-
ditoren i Tønsberg tingrett 23.08.11, og han opp-
nådde å få samme avtale som da han sist torsdag 
møtte i retten etter å ha blitt saksøkt av leasing- 
og finansieringsselskapet Sg Finans som har cirka 
280.000 kroner til gode.

I rettslig forlik med Sg Finans og i forlik med bom-
selskapet forplikter byggmesteren seg til å betale 
pengene samme dag som Oslo kommune beta-
ler minst 10 millioner kroner i erstatning. Under 
alle omstendigheter skal pengene betales senest 
innen utgangen av neste år.

I rettsforlik erkjenner Langemyhr at selskapet 
hans skylder vel 145.000 kroner som bomselska-
pet krever.

ny sak torsdag
Torsdag må Harald Langemyhr møte på nytt i 
Tønsberg tingrett. Da skal retten behandle sak 
som Møller Bilfinans har reist for å få pengene fra 
et misligholdt gjeldsbrev. I retten i går sa Lange-
myhr at han håper å kunne inngå avtale med kre-
ditoren 

(kilde: tønsberg blad, 24.08.11).

nytt EU-forslag: 
Useriøse firma risikerer å 
få sperret kontoen

I følge et nytt forslag fra EU kan det bli vanskelige-
re for useriøse firma å lure ansatte for lønn. Forsla-
get støttes fra dansk fagbevegelse som har over 
30 millioner til gode fra utenlandske håndverks-
firma. Problemet med useriøse firma i EU er så 
stort at Kommisjonen har laget et forslag til en ny 
forordning som går ut på at domstolen kan sperre 
kontoen til firma som lurer sine ansatte for lønn.

Polske, litauiske og andre utenlandske firma slip-
per som regel unna dommer og bøter de har fått. 
Det er nesten umulig å inndrive pengene når fir-
maene har reist hjem.

Lederen av sekretariatet i Bygge- Anlægs- og Træ-
kartellet i Danmark, Gunde Odgaard sier til Dansk 
LOs Ugebrev A4: « Det er dypt frustrerende at vi 
kan vinde den ene sagen efter den anden i Arbe-
jdsretten og så kan platuglerne fra de utenlandske 
firmaer sidde i hjemlandet og lade hånt om dom-
mene. Det krænker min retsfølelse».

Forhandlingssekretær Palle Bisgaard fra 3Fs byg-
gegruppe viser til en liste med 27 saker som de har 
vunnet i Arbeidsretten. Kjennelsene viser at de uten-
landske virksomhetene skylder mellom 20 000 og en 
million kroner, som 3F gjerne skulle hatt tak på.

odd magnar Solbakken
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Sosial dumping på Fornebu: 
rørleggerlønn på Kr. 54,- 

Tekst: Boye Ullmann

Byggherrer er de kjente hotellbaroner Bouckart og 
Stordalen sammen med Aker Solutions og Røkke. 
Hovedentreprenør er Hent som har sitt hovedvirke 
i Midt-Norge. De baserer seg også her på mye inn-
leid arbeidskraft. Det mektige rørselskapet Oras er 
underentreprenør på rørarbeid. 

De satte sprinkeljobben ut til Pipulagnaverktakar 
ehf (PV). Det var 5 polske og 18 islandske rørleg-
gere som hadde lønn fra kr. 54,- pr.time, de fleste 
på lønn mellom kr. 65 og kr. 80 og maks kr. 99,-. 

Dette er langt under de allmenngjorte tarifferte 
satser på kr. 149,- for ufaglærte, og kr. 159,- for  

faglærte rørleggere. Dette er brudd på lov og for-
skrift om allmenngjøring på byggeplasser.

Saken var såpass grov at NRK Dagsrevyen hadde 
dette som hovedoppslag fredag 30 september. 

Arbeidstilsynet var på byggeplassen 30.09.  Både 
byggherre, hovedentreprenør  Hent og underen-
treprenør ORAS lovte å rydde opp.  Arbeidstilsy-
net ga pålegg og fikk dokumentert at lønna var 
helt nede i kr.54,- pr.time. En oppsagt tillitsvalgt 
meldte saken til Arbeidstilsynet i sommer.  Det is-
landske selskapet PV snakket om fare for konkurs. 

Saken dro i langdrag og Rørleggernes fagforening 
så seg derfor nødt til å kreve solidaransvar som 
var rettet mot hovedentreprenør Hent. Det betyr at 
Hent måtte være ansvarlig for at de polske og is-
landske rørleggerne måtte få manglende lønn der-
som PV ikke betalte det rørleggerne hadde krav på.

Det islandske fagforbundet FIT engasjerte advo-
katfirmaet Rognlien og Djønne som hadde advo-
kater som behersket islandsk. Rørleggernes Fag-
forening samarbeidet med både det islandske 
forbundet FIT, advokat Ann-Cathrin Marcussen 
og de lokale tillitsvalgte. Vi har også hatt kontakt 
med tillitsvalgte i Hent, ORAS og Aker Solutions 
på saken. 

Til sammen har dette lagt grunnlag for en løs-
ning. De mest erfarne rørleggerne fikk økt lønn til 
kr.220, de andre fikk kr. 200 pr.time, mens uerfarne 
ufaglærte fikk økt lønn til kr. 160,- etterbetalt fra 
1 oktober i tillegg til etterbetaling fra de starta i 
april/mai. De polske og islandske rørleggerne er 
fornøyd med resulatet. Det har de god grunn til. 

Rørleggerne på Fornebu K2 hadde grunn til å feire etter at saka deres var løst. Foto: Erlend Angelo, Magasinet for Fagorganiserte

Anders Johnsen, regionalt verneombud i Oslo, tipset Rørleggernes fagforening 30. september 
om grovt underbetalte polske og islandske rørleggere på Fornebu K2. 
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Innleiekaos
”Alle” vet at bruken av innleid 
arbeidskraft nærmest har ek-
splodert de siste årene. Det vil 
si: NHO og andre har brukt mye 
krefter på å fortelle oss at dette 
problemet er så lite at det ikke 
er noe å bry seg om, at vikar-
bransjen er liten og at bruken 
av midlertidig ansatte er lav. 
Vikarbransjen utgjør om lag 1 
-1,5% av de ansatte, hevdes det. 
Vi satte oss fore å vise hvordan 
innleiemarkedet virkelig er.

Tekst: Petter Vellesen

Før Fellesforbundets landsmøte gikk derfor fem 
fagforeninger – Rørleggernes Fagforening, Oslo 
Bygningsarbeiderforening, Tømrer og Byggfag-
foreningen, Fellesforbundet avd 1 og Byggfag  
Bærum Drammen – sammen om å bestille en rap-
port om stoda i bransjen på dette området. Kunn-
skapssenteret de Facto stod for undersøkelsen, og 
resultatet var så ille at noen og enhver fikk seg en 
overraskelse.

Undersøkelsen tar først for seg sysselsettinga av 
bygningsarbeidere i de seks største Oslo-entreprenø-
rene. Den viser at den faste bemanninga hos disse 
bedriftene er nesten 30 % lavere i 2011 enn i 2007, 
til tross for at byggeaktiviteten nå er på omtrent 
samme nivå som før finanskrisa. Det betyr at ingen 
av entreprenørene har svart på aktivitetsveksten 
ved å ansette bygningsarbeidere i faste stillinger. 

Ser man derimot på de 8 største bemanningsbyrå-
ene som leier ut folk til byggevirksomhet i Oslo, 
har de doblet utleia til byggebransjen fra 2009 til 
2011. De seks største bemanningsbyråene har 
dobbelt så mange ansatte som de seks største en-
treprenørene! Dette betyr at entreprenørene har 
valgt å møte veksten i byggemarkedet ved å leie 
inn arbeidstakere fra bemanningsselskaper.

Halvparten innleid
I motsetning til NHO, som baserer sine tall på di-
verse statistikker, valgte Oslo Bygningsarbeider-
forening og Rørleggernes Fagforening å telle by-
ningsarbeiderne der de er, på byggeplassene. I en 
egen undersøkelse, som inngår i de Facto-rappor-
ten, har vi kartlagt byggeplassene til 8 entrepre-
nører i Oslo-området (Skanska, NCC, AF-gruppen, 
Peab, Backe, Selvaag, OKK og Hent). Kartleggin-
gen foregikk på 36 byggeplasser, og omfattet i alt 
1534 arbeidstakere innenfor yrkesområdene be-
tong-, tømrer-, rørlegger- og grunnarbeid.

Tallene her er også skremmende. Vi fant ut at 
halvparten av alle bygningsarbeiderne på disse 
plassene, var innleid. Hos entreprenørene var i til-
legg over 20% av arbeidet bortsatt til underentre-
prenører, slik at bare om lag 28 % var ansatt hos 
hovedentreprenøren. Samtlige plasser utenom èn 
hadde innleie, og på 13 plasser hadde ikke hoved-
entreprenøren ansatte i det hele tatt. I ett tilfelle 

ble det registrert innleie i flere ledd: En underen-
treprenør hadde avtale med et norsk bemannings-
selskap, som i sin tur hadde avtale med et litauisk 
bemanningsselskap, som stilte med arbeidere fra 
et annet litauisk bemanningsselskap.

Ulovlig virksomhet
Faste ansettelser skal være regelen i norsk ar-
beidsliv, og Arbeidsmiljøloven setter derfor klare 
begrensninger på bruk av midlertidig ansatte 
og innleie. Hovedregelen er at det bare er anled-
ning til å bruke midlertidige eller innleie til andre 
oppgaver enn det virksomheten driver med, eller 
som erstatning for navngitte personer som er sy-
kemeldte, i permisjon eller liknende. Men i bedrif-
ter med tariffavtale kan det inngås avtale med de 
tillitsvalgte om innleie, uavhengig av begrensnin-
gene i Arbeidsmiljøloven. Myndighetene – og fag-

bevegelsen – vil ha slike restriksjoner for at retten 
til fast ansettelse ikke skal undergraves.

Hvordan ser det ut i virkeligheten? I bakgrunns-
tallene til undersøkelsen kan vi finne ut mer om 
dette. For det første var en stor del av innleien til 
underentreprenører uten tariffavtale. Denne inn-
leien var på bedriftens fagområde, og altså ulov-
lig. For innleia til hovedentreprenørene fantes det 
bare skriftlig avtale for om lag en tredjedel av lei-
eforholdene fra bemanningsforetak. Det er en stor 
del av tilfellene hvor vi ikke har kunnet finne ut om 
det foreligger avtale eller ikke. I undersøkelsen har 
vi også funnet 170 arbeidstakere som er leid inn 

fra andre produksjonsbedrifter. Vi har ikke under-
søkt om vilkårene for utleie har vært til stede her, 
men gått ut fra at innleien er lovlig.

Dermed kan man slå fast at minst halvparten av 
leieforholdene på disse byggeplassene er ulovlig, 
og det er et forsiktig anslag. Kanskje er det bare 
en tredjedel av forholdene som er i orden. Vi har 
ingen grunn til å tro at det er annerledes på andre 
byggeplasser i Oslo-området. Det hersker altså et 
innleiekaos.

Lærlinger
De Facto-rapporten tar også for seg tilstanden når 
det gjelder lærlinger i bransjen. Det viser seg at 
den ikke er særlig oppløftende. Byggenæringens 
Landsforening har selv en målsetting om å ta opp 
7 000 nye lærlinger årlig og på landsbasis for fa-

gene i deres bransje. 
Imidlertid tar bransjen 
bare opp 4 500 lærlinger. 
Det er 1 000 færre enn før 
finanskrisa i 2008.

De fleste bedriftene har 
målsetting for antall lær-
linger på 5-10 % av ar-
beidsstokken, og dette 
tallet har vært ganske 
stabilt. Men når antallet 
faste ansatte går ned, går 
selvsagt antallet lærlin-
ger ned også. Konsekven-
sene er uansett at det tas 
inn alt for få lærlinger i 
forhold til behovet, og ”de 
store” tar ikke noe spesi-
elt ansvar for å bedre si-
tuasjonen.

Vi kan altså slå fast at 
bruken av innleie har 
vært eksplosjonsartet 
og at den er til fortreng-
ning for faste ansettel-
ser. En stor del – kanskje 
størstedelen - av innlei-
eforholdene er i tillegg 
ulovlige. Utviklingen går 
altså stikk motsatt vei av 
det både myndighetene, 
fagbevegelsen og – i 
festtaler – NHO ønsker 
seg. Dette fører til en ut-
huling av stillingsvernet 
og svekkelse av faglige  
rettigheter. 

Denne praksisen tapper 
bransjen for kompetanse 
og svekker rekrutteringa. 
Og ikke minst fører det til 

uholdbare forhold for de innleide, som i praksis har 
”to arbeidsgivere” og er i en svært sårbar situasjon 
når det gjelder usaklig oppsigelse, forutsigbarhet, 
mulighet til å inngå avtaler, få lån osv. Kort sagt: 
Leievirksomheten er i ferd med å forandre arbeids-
livet til et løsarbeidermarked, og vi må få satt en 
stopper for det.

rapporten finner du på: 
www.bygningsarbeider.no
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Tariffoppgjøret 2012 
Selv om det er en hel vinter til «vårens vakreste eventyr», tariffoppgjøret, går av stabelen er forbere-
delsene i full gang. Fellesforbundet har nå fått inn kravene fra avdelingene, og disse ble gjennom-
gått på Bransjekonferansen for byggfag på Lillestrøm 2. og 3. november, en konferanse med godt 
over 100 deltakere fra hele landet og fra så godt som alle fag som er omfattet av Fellesoverenskom-
sten for Byggfag.

Tekst: Petter Vellesen

Det er to tunge hovedkrav som peker seg ut, og 
som kommer fra så godt som alle avdelinger. For 
det første kreves det at Fellesoverenskomsten 
også må omfatte innleide arbeidere. Dette er et 
krav som også ble behandlet på Fellesforbundets 
landsmøte og som ble oversendt Forbundsstyret 
med en klar melding om at dette kravet skulle 
tas inn i tariffoppgjøret og at det skulle inn i alle 
forbundets overenskomster. Dette understreker 
viktigheten i dette kravet og at det er maktpålig-
gende både å prise denne arbeidskraften så høyt 
at den ikke er så attraktiv og å bedre forholdene 
for de innleide slik at vi ikke har et A- og B-lag av 
bygningsarbeidere.

Det er altså helt sikkert at dette blir et av kravene 
i lønnsoppgjøret. Ordlyden er selvsagt ikke klar 
ennå, men dette kravet har to sider som ikke ute-
lukker hverandre. For det første vil det bety at alle 
nye tariffavtaler som vil bli inngått med beman-
ningsfirmaer som leier ut bygningsarbeidere skal 
være Fellesoverenskomsten, og at vi ikke lenger 
skal bruke Prinsippavtalen for bemanningsbran-

sjen, som har vist seg å være helt uegna. For det 
andre innebærer kravet et likebehandlingsprin-
sipp. Innleide arbeidere skal ha samme lønns- og 
arbeidsvilkår som i bedriften de leies inn til. Dette 
er selvsagt et betydelig lønnskrav. På den annen 
side ligger et sånt krav innebygd i vikarbyrådirek-
tivet, som NHO så gjerne vil ha innført. Det trengs 
også ytterligere forbedringer i tariffavtalen på 
dette området: De innleide - hvis de kommer fra 
en tariffbedrift - må kunne delta i akkordlagene på 
like vilkår og med samme etterbetaling. Dette be-
tyr ikke at det er fritt fram for å kjøre innleide inn 
i laga, men at de skal ha de samme rettigheter og 
også kunne stilles de samme krav til som de andre 
akkordtakerne. 

Dessuten må det slås fast at også for innleide må 
lønnsplikten løpe til vedkommende blir permit-
tert, søker permisjon eller arbeidsforholdet opphø-
rer på annen måte. Dette gir begrepet fast anset-
telse innhold, og det er bare rett og rimelig å stille 
disse kravene.

Ved tariffoppgjøret 2010 var hovedkravet som 
dere husker at minstelønna måtte opp på 85% av 
gjennomsnittet. Dette streika vi for, og vi kom et 
godt stykke på vei, men vi kom ikke helt i mål. Nå 
er minstelønna på et nivå som tilsvarer ca 76%. 
Derfor har de fleste avdelingene også levert inn 

krav om at vi graver opp denne stridsøksa igjen, 
og nok en gang krever en kraftig heving av min-
stelønna. Grunnene er selvsagt de samme som 
sist: Sikkerhetsnett i nedgangstider, utjevning av 
lønningene og lønnsforbedring for de lavest lønte. 
Et rettferdig krav dette også og altså et av hoved-
krava fra avdelingene.

I forrige tariffoppgjør sa arbeidsgiverne - til vår 
overraskelse - nei til et forslag som innebærer en 
fornying og modernisering av lønnssystemet. 
Dette forslaget medfører en viss åpning for andre 
lønnssystemer enn de landsomfattende akkord-
tariffene, men samtidig må det ivareta et minste-
nivå, det må inneholde rettigheter for laga å måle 
etter tariffene og det må ivareta målekontorenes 
plass. Vi håper arbeidsgiverne har fått tenkt seg 
om og dette kravet vil nok bli fremma på nytt i 
2012.

Det er ellers levert inn en rekke krav som går på 
blant annet arbeidstid, innarbeidingsordninger, 
HMS og fagopplæring. Alle kravene vil nå gå vi-
dere til behandling i seksjonsråd, forbundsstyre 
og så videre, så det er en stund til de er endelig 
formulert og vedtatt, men det er ingen ting som 
tyder på at vi vil gå til forhandlinger uten krav som 
koster penger!

Foto: Bård Sogge
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Vi må forberede oss!
Tekst: Petter Vellesen

Selv om vi gjorde en bra fight 
og vant tariffoppgjøret i 2010 
viste streiken oss at vi hadde 
svakheter ved organisasjonen 
vår. Det var rett og slett for 
få som streika og for mange 
som jobba, og kranene gikk og 
hammerne slo på de bygge-
plassene hvor det skulle være 
stille. Dette må vi rette opp til 
vårens oppgjør. Ikke bare ved 
en streik, men også generelt 
vil vi stå sterkere ved lønnsfor-
handlingene jo flere vi er.

For det første må vi bli flere organiserte. Vi må or-
ganisere arbeidskameratene våre. Før oppgjøret 
er i gang må vi ha gjort en ordentlig sjau med å 
spørre alle på byggeplassen om de er organisert. 
Ikke bare de som jobber i våre egne bedrifter, men 
også dem som er underentreprenører eller som 
jobber i leiefirmaer. Klubbene må skaffe rede på 
hvem av de ansatte som er organisert og hvem 
som ikke er det og gå på de uorganiserte, og alle 
må ta opp dette rundt lunsjbordet. Fagforeninge-

ne hjelper selvsagt til. For å slippe å møte disse ar-
beidskameratene igjen i fullt arbeid mens vi andre 
streiker er det viktig å begynne nå! Her er det fris-
ter. For å få streikestøtte må en ha vært organisert 
i to uker, og dersom en har vært organisert i LO før 
er det tolv uker. 

For det andre viste det seg under streika at det er 
for mange innleide og for mye bortsatt arbeide, og 
den trenden har bare forsterka seg på disse to åra. 
Dette kan klubbene gjøre noe med, selvsagt for 
det første ved å være mer restriktive med å godta 
innleie i seg selv. Men hvis man først har godtatt 
et innleieforhold må et minstekrav være at de inn-
leide skal bort under en konflikt. Vi gjør oppmerk-
som på at NHO Service har slått fast i sine etiske 
retningslinjer at deres ansatte ikke skal brukes 
som konfliktbrytere. Vi stoler ikke helt på dette, 
så det er viktig at klubbene, seinest i februar, tar 
denne problematikken opp med bedriftene.

Det var forøvrig for mange klubber som ikke had-
de tatt denne jobben alvorlig nok ved forrige opp-
gjør, og mange unødvendige situasjoner oppsto. 

Det er mye som må avklares med bedriften: Skal 
byggeplassene skal stenge eller ikke, hvilke unde-
rentreprenører skal evt jobbe, hva med lærlingene, 
hva med firmabiler og mobiltelefoner, hvordan skal 
hjemreisa ordnes for de som er på oppdrag og så vi-
dere.  Forbundet og avdelingene har klare meninger 
om dette og vil ta det opp med klubbene i god tid, 
men det er dere som må forhandle om disse tingene.

Streikebryteri er noe svineri, og ingen skal behøve 
å bli streikebryter mot sin vilje. Hvis vi har jobba 
sammen med en arbeidskamerat i lengre tid uten 
å ha tilbudt ham å bli medlem i foreningen har vi 
heller ingen rett til å kalle ham streikebryter. Hvis 
han har blitt bedt om å melde seg inn, men av en el-
ler annen grunn har latt være, er det en annen sak!

Litauiske 
bygningsarbeidere 
fikk for lav diett

Det har i lang tid vært uenighet mellom 
Statsbygg og Peab om diettsatsen for 
de litauiske bygningsarbeiderne hos 
den litauiske fasadeentreprenøren Sta-
ticus. Statsbygg er byggherre for det 
nye anlegget til sykepleierutdanninga 
i Oslo og engasjerte Peab som hoved-
entreprenør, som på sin side engasjerte 
det litauiske selskapet Staticus for å ut-
føre glass- og aluminiumsfasadene.

I kontrakten med Peab har Statsbygg et 
krav om at lønns- og arbeidsvilkår skal 
være minst på nivå med tariffavtalen 
på området. I vår foretok Statsbygg en 
kontroll av lønns- og arbeidsvilkårene 
for de ansatte i Staticus og konkluderte 
med at det var brudd på diettsatsene 
i tariffavtalen. Diettsatsene som arbei-
derne fikk på dette tidspunktet var 70 
kroner dagen og Peab ble bedt om å 
rydde opp. Etter dette ble satsene økt 
til 189 kroner dagen, mens overenskom-
sten opererer med en sats på i under-
kant av 300 kroner. 

Etter langvarig uenighet mellom Peab 
og Statsbygg ble de i sommer enige om 
å be partene i Glassoverenskomsten 
om å tolke bestemmelsene om diett. 
Fellesforbundet og Glass- og fasadefo-
reningen ga følgende svar: Arbeiderne 
i Staticus skal ha en diettsats på 291,50 
kroner om dagen.

Etter dette klare svaret har vi forstått 
det slik at Peab er fornøyd med avkla-
ringen i dette spørsmålet og er opptatt 
av å betale underleverandører og ansat-
te i tråd med norsk tariff og gjeldende 
regelverk.

Peab har gitt Staticus beskjed om å et-
terbetale diettpengene til de 22 arbei-
derne det gjelder.

odd magnar Solbakken

Statsbudsjettet: 
En liten økning i 
kontingentfradraget

I forslaget til statsbudsjettet øker regje-
ringa fagforeningsfradraget med 90 kro-
ner. Tidligere i år krevde LO-leder Roar 
Flåthen en kraftig økning i fradraget for 
fagforeningskontingent, men slik øn-
sket ikke den rød-grønne regjeringa det 
i denne omgang.

Fradraget blir med forslaget til stats-
budsjettet totalt på kroner 3 750,-

odd magnar Solbakken
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HVA Er VErTIKALE TArIFFAVTALEr 

Tekst: Ken Gordon Solfjeld

Før landsmøtet nå i oktober 
varslet Arve Bakke i fagmedi-
ene at debatten om vertikale 
tariffavtaler kom til å bli en av 
de store sakene.

Vi som var på landsmøtet kan slå fast at debat-
tene her dreide seg om helt andre saker enn verti-
kale tariffavtaler, sågar var det kun undertegnede 
som var på talestolen og stilte spørsmål til Arve 
om temaet, men uten å få svar. Vet Arve hva dette 
innebærer for de forskjellige overenskomstene? 
Etter innlegget til Arve under landsmøtet der han 
argumenterte for vertikale tariffavtaler samtidig 
som kroppsspråket hans «viste» horisontale tariff-
avtaler kjente jeg meg fortsatt usikker på hva ver-
tikale tariffavtaler egentlig innebærer. 

Vil vi i privat sektor ha tariffavtaler som er tuftet 
på samme lest som offentlig sektor der alle lønns-
takere er under samme overenskomst?

Er det slik at i offentlig sektor er begge parter i 

lønnsforhandlinger organisert i samme organisa-
sjon? Overfører vi dette til for eksempel bygge-
bransjen, vil dette bety at ved akkordforhandlinger 
vil anleggsleder/prosjektleder være organisert i 
fellesforbundet?

Hva skjer om man ikke blir enige lokalt, blir det 
så forbundet som skal ta stilling til tvisten, og vil 
forbundet støtte ledelsen eller akkordlaget?

Grunnen til at undertegnede tar opp slike pro-
blemstillinger er med bakgrunn i blant annet en 
historie fra en episode fra offentlig sektor. Histo-
rien handler om ei dame i familien min som var be-
styrer i en barnehage på ei lita øy på helgelands-
kysten.

Kommunen skulle spare penger ved å øke antall 
barn uten å ansette flere personer for å ta seg av 
barna, dette avviste bestyreren. Skolesjefen, som 
var organisert i samme forbund som bestyreren, 
svarte med å omplassere bestyreren til en mindre 
barnehage i kommunen og deretter innsette en ny 
bestyrer som var villig til å øke antall barn uten 

å øke antall ansatte. Den omplasserte bestyreren 
tok opp saken med sin organisasjon (fagforening) 
som valgte å støtte skolesjefen. Som altså var 
medlem av samme organisasjon.

Som leserne forstår så er undertegnede veldig 
usikker på hva en vertikal tariffavtale er og ikke 
minst usikker på hvordan det skal gjennomføres 
i privat sektor og spesielt i bygge bransjen. Men 
hvis vertikale avtaler vil fungere slik som beskre-
vet ovenfor er det ingen fornuftig grunn til at vi 
skal gjennomføre dette i privat sektor.

Med tanke på det trøkket som er ved stadig øken-
de bruk av bemanningsselskaper som undermi-
nerer kampen om faste ansettelser og alt som det 
medfører i arbeidslivet, er det ikke med «Karde-
momme by» metoder vi kan møte dette.

For hvis arbeidslivet hadde vært som i Torbjørn 
Egners Kardemomme by, kunne man like godt 
gått inn for Fremskrittspartiets modell som går på 
at alt kan avtales i bedrift.

Jeg er veldig forundret over at dette gikk så lett 
igjennom på landsmøtet.

Er jeg på jordet?

«Vil vi i privat sektor ha tariff-
avtaler som er tuftet på samme 
lest som offentlig sektor der 
alle lønnstakere er under sam-
me overenskomst?»

200 færre arbeidsløse i oktober

Konkurser siden sist

Tekst: odd magnar Solbakken

Ved utgangen av oktober var det 63 300 per-
soner registrert som helt arbeidsløse hos 
NAV. Det tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyr-
ken. I løpet av året har det blitt 6 500 færre 
arbeidsløse, noe som tilsvarer en nedgang på 
9 prosent.

Færre arbeidsløse i bygg og anlegg
Siden oktober i fjor har antall arbeidsløse i 
bygg og anlegg falt med 2 000, eller 24 pro-

sent. Også innen ingeniør- og ikt-fag er ned-
gangen betydelig. Innen bygg og anlegg er 
det nå 40 prosent flere ledige stillinger enn i 
oktober i fjor.

Færre arbeidsløse svensker og polakker
Den relative nedgangen i antallet arbeids-
løse fra oktober i fjor til oktober i år er på 21 
prosent blant polakker og 15 prosent blant 
svensker, mens arbeidsløsheten har økt blant 
latviere og litauere med henholdsvis 22 og 18 
prosent.

Fra og med uke 24 til og med uke 43 er det innen byggebransjen åpnet 
konkurs i 187 firma i Østlandsområdet, samt i 30 leie/formidlingsfirma. 

Med Østlandsområdet mener vi Oppland, Hedmark, Akershus, Østfold, 
Vestfold, Telemark, Buskerud og Oslo. NUF-selskapene er overrepresen-
tert med rundt 16 prosent av antall konkurser i produksjonsbedriftene. 
Konkursene fordeler seg på følgende selskapsform:

 oktober I prosent av   
    2011         arbeidsstyrken 

Helt ledige 63 300   2,4 %
Delvis ledige 27 267   1,0 %
Tiltaksdeltakere 17 16 5  0,7 %
Helt ledige permit.  2 893   0,1 %
Delvis ledige permit.  2 855   0,1 %
Bygg og anlegg  6 346   3,3 %

Uke 24 - 43 AS  nUF AnS SumEnkeltpersons-
foretak 

Produksjonsbedrifter 79 77 30 1 187

Leie/formidlingsfirma 24 3 3 0 30
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målestatistikken
Det begynner å gå bedre for målevirksomheten. I 
fjor kunne vi melde om en ganske dramatisk ned-
gang for alle fag, men nå viser målestatistikken at 
pilene peker oppover igjen. 

Oppgangen er størst i Oslo, med en stigning på 
46%. For hele landet er det en økning på 14% i 
innmålte timer.  Det er betongfaget som drar det 
tyngste lasset. I Oslo har det firedobla seg, og lan-
det totalt har en fremgang på 50%. Også mur og 
tak viser fremgang, mens det går litt ned for tøm-
rerfaget. For rørleggerfaget mangler statistikk fra 
2010.

Når det gjelder fortjenesten viser den en nedgang, 
men det skyldes nok først og fremst at det statis-
tiske materialet er bedre og at betongfaget hadde 
en kunstig høy timefortjeneste første halvår 2010. 
Hele landet har en lønnsøkning på 4,1%

Økningen skyldes selvsagt at boligbygginga har 
tatt seg opp igjen. Det er nok helt sikkert derfor 
betongfaget har hatt slik stor økning. Det lover jo 
bra for de andre fagene også, siden betongfaget 
vanligvis er ”først ute”.

Petter Vellesen 

Alliero:
Forskudd akkord malere: kr.176,-
Fastlønn, murere: kr.180,-
Hjelpearbeidere: 80%

malermester Buer:
Forskudd akkord: kr.170,-
Fastlønn, minimum: kr.170,-
Servicelønn: kr.180,-
Hjelpearbeidere: 
Minstesatsene i FOB + avtale.

j m :
Forskudd akkord: kr 207,-
Fastlønn med bonus: minimum kr 215,- 
maksimum kr 250,0
Servicelønn: kr 235,-
Hjelpearbeidere: under 1. år kr 175,- 1-5 år 
kr 190,- over 5 år kr 200,-
+ et mulig maksimumstillegg på 
kr 25,- per time.

nCC, oslo:
Grunnlønn faglærte kr: 184,50
Forskudd akkord: kr 192,50
Fastlønn faglærte der akkord ikke kan
anvendes: kr 208,- Servicelønn: kr 215,- 
Hjelpearbeidere (over 20 år): kr 164,-
Spesialarbeidere: kr 174,-

Peab:
Forskudd akkord: kr 188,-
Fastlønn der akkordtariffen ikke kommer til 
anvendelse: kr 206,-
Riggforvalter/spesialarbeider: kr  199,-
Hjelpearbeidere: kr 163,-
Tillegg for bransjeansiennitet: 5-10 år 
kr 2,- 10-15 år kr 3,- mer enn 15 år kr. 4,-

Skanska, oslo:
Forskudd akkord: kr 190,-
Fastlønn for arbeid utenfor akkordtariffen: 
kr 201,50
Servicelønn m/tillegg: kr 224,-
Hjelpearbeidere: 85-100% av akkorden

Veidekke, oslo:
Forskudd akkord: kr 202,-
Fastlønn: kr.184,-
Fastlønn utenom akkord: kr.193,-
Etter avsluttet hovedakkord: 90% (min kr 
193,- maks kr 214,-)
Servicelønn: kr 212,-
Hjelpearbeidere: kr 156,-
75-90% av akkorden

AF Bygg oslo
Forskudd akkord: kr 190,-
Fastlønn: kr.190,-
Servicelønn: kr 219,-
Hjelpearbeidere: kr 171,-

Kruse Smith Øst
Forskudd akkord kr 190,-
Fastlønn 190,-
Ikke akkordjobb kr 190,- + kr 12,- + bonus

ramirent
Timelønn kr 173,50
Tillegg fagbrev kr 12,20
Tillegg ansvar/bas kr 10,55
Fagansiennitet over 5 år kr 2,25
Fagansiennitet over 8 år kr 4,50
Bedriftsansiennitet over 2 år kr 2,25 + kr 2,25 
hvert annet år til 8 år 

 oslo Økning Landet Økning

Betongfag 248,19 kr/t 8,7% 260,42 kr/t  4,2%

Tømrerfaget 238,06 kr/t -13,1% 231,64 kr/t 1,4%

Murerfaget 256,77 kr/t 3,0% 242,37 kr/t 6,2%

Malerfaget 234,35 kr/t -11,2% 213,79 kr/t -1,1%

Rørleggerfaget 217,61 kr/t -2,9% 222,05 kr/t 4,8%

Taktekker 250,29 kr/t 7,3% 247,54 kr/t 5,0%

Alle byggfag 238,65kr/t -6,2% 243,81 kr/t 4,1%

Lokale forhandlinger 2011
- Timelønn i noen utvalgte bedrifter
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Forsvar lærlingeplassene!
Tekst: Egil mongstad

Byggebransjen er under stor press. Prismessig, 
tidsmessig og organisatorisk. Dette går ut over 
mange forhold. 

Når det gjelder HMS, så anbefaler jeg NIFUs rapport 23/2011, som ligger ute 
på www.byggfag.org , under ’Oppriss’. Byggeindustrien har og hatt en artik-
kel om temaet som du også finne på denne websiden.

Men mitt anliggende denne gangen er å slåss for lærlingeplassene!

Mange er bekymret for at lærlinger blir erstattet med innleid arbeidskraft, 
som bedriften slipper å ta ansvar for og som er enkle å bli kvitt.

Både Utdanningsetaten i Oslo kommune og Yrkesopplæringsnemnda er be-
kymret for utviklingen innenfor enkelte fag, og kanskje særlig i byggebransjen.

De bedriftstillitsvalgte har en stor grad av innflytelse på dette spørsmålet. 
Først gjennom FOB 1.2, der det skal gjøres avtale med tillitsvalgte ved inn-
leie. Her har, for å si det direkte, mange tillitsvalgte forsømt seg. Det er gått 
så vidt at enkelte representanter for NHO klager over at de tillitsvalgte er for 
’slappe’.

Slik kan vi ikke ha det!

Jeg foreslår at vi har som hovedregel at ingen avtale om innleie av arbeids-
kraft uten at situasjonen for lærlinger i bedriften er drøftet og sikret.

For å understreke alvoret i situasjonen, gjengir vi en fellesuttalelse om viktig-
heten av å sikre lærlingeplassene.

oslo, 20. september 2011 

Uttalelse om utfordringer og ansvar for lærlingeordningen

Jørgen Leegaard BNL
Olaf Steene NHO Oslo & Akershus/ nestleder i Y-nemnda i Akershus
Kari Hauge LOs Distr. Kontor Oslo & Akershus/ leder i Y-nemnda i Akershus
Roy Pedersen  LO i Oslo, leder
Tor Petlund Leder i Y-nemnda i Oslo /NHO
Egil Mongstad Nestleder i Y-nemnda i Oslo / LO

Byggenæringen må ta ansvar for utdanningen av fremtidens fagarbeidere!

Vi registrerer at det er stor forskjell mellom det økende produksjonsvolumet 
i byggenæringen og manglende økning/nedgang i antall lærlingeplasser.

Det er bekymringsfullt at det planlegges Vg 3-klasser i Oslo, fordi elever 
fra byggfaglinjene ikke kan få lærlingeplass i bedrift. Den beste måten å 
tilegne seg kompetanse på er i samspill mellom praksis i bedrift og teori.

I byggenæringen er det ikke uvanlig at konjunkturene svinger brått. Det er 
heller ikke uvanlig at deler av produksjonen settes bort i underentrepriser, 
eller at det leies inn arbeidskraft.

Dette må, imidlertid, ikke føre til at lærlingeordningen påføres stor skade, 
og nedprioriteres.

Lærebedriftene har påtatt seg et stort ansvar, på vegne av næringen og 
hele samfunnet, og må ta et kollektivt ansvar for utdanningen av morgen-
dagens svenner og fagarbeidere.

Situasjonen og arbeidsmarkedet er slik at det fordres noen viktige tiltak:
- Bedriftenes ledelse må ta et klart ansvar for den langsiktige utviklingen  
 av bransjen og fagene.
- Produksjonsledelsen ute på byggeplassene må innskjerpe sitt ansvar for  
 å ta inn lærlinger, også i perioder hvor det benyttes underentreprenører.
- Der hvor dette er mulig bør underentreprenører med lærlinger 
 foretrekkes i tråd med krav ved anbud i Oslo kommune.
- I de ordinære drøftelser med bedriftsledelsen og i forhandlinger om 
 bortsetting av arbeid, - er det et viktig ansvar for de tillitsvalgte, - å 
 sørge for at bedriftens inntak av lærlinger ikke blir skadelidende.
- Inngå intensjonsavtaler på bedriften med mål  om et visst antall 
 lærlinger for å sikre rekrutteringen og vedlikeholde kompetansen innen  
 byggenæringen.

Vi vil utfordre alle parter i byggenæringen om å vise ansvar for utdanning 
av morgendagens arbeidskraft og ledelse
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DYSKRIMINACJA PRACOWNICZA
migracja zarobkowa cudzoziemcow, ktorzy wykonujac prace w Norwegii:
1. otrzymuja za nia wynagrodzenie duzo nizsze niz pracownicy norwescy
2. maja niegodne warunki mieszkaniowe 
3. jest brak funduszy na doszkolenie pracownikow niewyklwalifikowanych 
4. niewlasciwe przestrzeganie przepisow  BHP w miejscach pracy naraza ich na ryzyko wypadku

Czesto DYSRIMINACJA PRACOWNICZA jest akceptowana przez migrantow zarobkowych ze wzglad na warunki socjal-
ne i warunki pracy w swoim kraju ojczystym. Glownie dotyczy to krajow dawnego „Bloku Wschodniego”.

INSPEKCJA PRACY (ARBEIDSTILSYNET )ma za zadanie kontrolowac zaklady pracy, aby DYSKRIMINACJA PRACOWNIC-
ZA nie miala miejsca. W szczegolnosci dotyczy to branzy budowlanej, gdzie stawki wynagrodzeniowe sa ustalone z 
gorny. Inspekcja Pracy moze wydac nakaz zamkniecia zakladu pracy ze skutkiem natychmiastowym, gdy wystepuje 
w nim problem DYSKRIMINACJI PRACOWNICZEJ.   

Czy wiesz, że... 
Jeśli Twoja praca jest przyczyna cho-
roby, masz uprawnienia do odszko-
dowania z Pracowniczego Ubezpiec-
zenia Wypadkowego 

Wszyscy pracodawcy sa zobowiazani do ubezpieczenia 
swoich pracownikow  od wypadkow i chorob, ktorych 
przyczyna jest wykonywana praca. Natomiast praco-
dawca nie ma obowiązku powiadamiania kogokolwiek, 
w przypadku wystąpienia szkody/wypadku.  Ten obowi-
azek spada na poszkodowanego i ma On/Ona na to trzy 
lata, aby zglosic wypadek/chorobe do  firmy ubezpi-
eczeniowej pracodawcy. Po tym czasie sprawa ulega 
przedawnieniu. 

Wedlug Leif Osland dyrektora w Organizacji Zwiazkow 
Finansowow Publicznych liczba zakladow pracy, ktore 
nie dopelniaja obowiazku ubezpieczania swoich pra-
cownikow. W 2010 zarejestrowano 95 takich przypad-
ków, rok przed było 76. W takiej sytuacji należy zglosic 
sie do Stowarzyszenia Pracowniczego Ubezpieczenia 
Wypadkowego (Yrkesskadeforsikringforening) i oczeki-
wac na rozpatrzenie podania. Z tytulu zaniedbania 
swoich obowiazkow to wlasnie zaklad pracy bedzie 
zmuszony do uiszczenia pełnej kwoty rekompensaty. 
W przypadku zaniedbania przez pracodawce ubezpiec-

zenia swoich pracownikow, prosimy o kontakt do Sto-
warzyszenia Pracowniczego Ubezpieczenia Wypadko-
wego Association (www.yff.no).

W 2009 roku wyplaty bezposrednich odszkodowan z 
Pracowniczego Ubezpieczenia Wypadkowego w Nor-
wegii wyniosly okolo 1,3 miliarda dodatkowo ponad 
1,4 miliarda koron wyplacane zostanie sukcesywnie za 
posrednictwem NAV (Zaklad Ubezpieczen Spoleczny-
ch) przez okreslony czas. Podstawa do wlasnie takiego 
obrotu sprawy w przypadku wyplat odszkodowan jest 
tzw. „dwulinijowy model” czyli wyplacanie 40 % odsz-
kodowenia bezposrednio z firmy ubezpieczeniowej, a 
60 % miesiecznie z NAV (Norweski Zaklad Ubezpieczen 
Spolecznych) przez okreslony czas. 

Z tytulu dlugiego okresu rozpatrywania podan o odsz-
kodowania, tylko polowa przypadkow jest rozpatrzona 
do konca, przez prywatne firmy ubezpieczeniowe w ci-
agu ostatnich 5 lat, jak informuja statystyki Organizacji 
Zwiazkow Finansowania. 30% spraw jest rozpatrywa-
nych przez okres 8 lat, lub nawet dluzej. Z doswiadcze-
nia wiadomo nam, ze czlonkostwo w zwazkach zawo-
dowych ma wiele udogodnien, w tym m.in. darmowa 
pomoc prawna do konca rozpatrzenia sprawy, co jest 
wazne w i tak trudnym okresie zycia, gdzy przydaza sie 
nieszczescie.  
Choroby jakie podlegaja odszkodowaniom.......

Udziela sie odszkodowania w roznych rodzajach cho-
rob. Astma jest choroba zawodowa i nierzadko kwalifi-
kujaca sie do wyplaty odszkodowania. W okresie 2002 
– 2008, az 208 pracownikow optrzymalo taka wlasnie 
diagnoze, czego rezultatem byly wyplaty odszkodowan 
srednio po ok. 975 500 kr. A rekompensaty z tytulu usz-
kodzenia ukladu miesniowego i szkieletowego wynosly 
srednio 779 500 kr. 

Inne przyklady :
Szok - 1 280 645 kroner
Whiplash - 1 030 263 kroner
Wstrząs mózgu - 939 751 kroner
Zlamanie kosci - 617 019 kroner
Opazenia -  570 130 kroner
Zwichnieaci i skrecenia - 494 730 kroner
Zgniecenia, scisniecia - 470 640 kroner
Przeciążenia – 464 448 kroner
Utrat organow ciała – 439 895 kroner
Rany, wyrwania ciala - 323 190 kroner
Wedlug danych statystycznych Inspekcji Pracy 
(Arbeidstilsynet) przemysl budowlany ma 
najwiecej ofiar smiertelnych, w roku 2011 stra-
cilo zycie juz 5 osob.

Avslørte sosial dumping 
i Asker-bedrift

Da Arbeidstilsynet førte tilsyn med 
Asker-bedriften, avslørte de sosial 
dumping av to polske arbeidstakere. 
De hadde ikke ID-kort og bedriften ble 
deretter bedt om å legge fram arbeids-
avtale, timelister og lønnsslipper for de 
siste 2 månedene, samt skaffe ID-kort. 

Arbeidstilsynet mottok en arbeidsavta-
le hvor arbeidstakerne angivelig skulle 
lønnes med minstelønna i bransjen. 

Seniorinspektør Mirko Zrno i Arbeids-
tilsynet sier til budstikka.no at så lenge 
firmaet ikke kan vise fram lønnsslipper 
på forespørsel legger Arbeidstilsynet 
til grunn at arbeidstakerne ikke er blitt 
betalt i henhold til avtalen. 

Asker-bedriften fikk pålegg om å 
stanse virksomheten 

(Kilde: budstikka.no, 03.10.11).
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Tilbake til måling i AF
På Sandaker i Oslo lå en gang - for ikke så lenge siden - Idun Gjær- og Spritfabrikk. Så seint som på 
80- og 90-tallet ble det investert stort her, og denne skribent har selv vært med på å sette opp et 
stort lager og kontorbygg her. Men industrien i Oslo var visst ikke liv laga. Nå har rivemaskinene 
vært her og jevna det hele med jorda for å gi plass til et større boligprosjekt. 

Tekst og foto: Petter Vellesen

Men dette lille hjertesukk til sida. Vi er på byg-
geplassen for å ta en prat med betonggutta. På 
en annen plass her i bladet peker vi på at måle-
statistikken viser oppgang for betongfagene og 
tilskriver fremgangen den økte boligbygginga. 
Det er ikke hele sannheten. Det har også vært en 
tendens til at bedrifter som tidligere har brukt an-
dre lønnssystemer nå går over til måling. AF Bygg 
Oslo er et av dem, og det er deres erfaringer med 
målesystemet jeg er ute etter.

Ikke før er jeg kommet inn på byggeplassen blir 
jeg praia. Høyt i et stillas står forskalingsbasen Au-
dun Jespersen og han oppdaga med langt nede i 
gata. Ikke lenge etter sitter vi i brakka og kaffen er 
på gang. -Hva skal vi snakke om, spør Audun. -Det 
positive eller det negative?

 -Vi kan jo begynne med begynnelsen. For ikke 
mange år siden jobbe dere ikke akkord på beton-
gen I AF?

- Nei. For mange år siden var vi flinke til å bruke 
målesystemet, men etter hvert gikk det over til  en 
slags tidsakkord. Der var det veldig mye ledelsen 
som styrte showet og det hele ble svært uforutsig-
bart. Det var visst bare om å gjøre å bli ferdig i tide 
og så kunne dem be deg om å gjøre alt mulig rart. 
Alt var liksom med i akkorden. 

Det ble nesten en slags skjult fast timelønn ut av 
det, for vi satt mest og forhandla på slutten av byg-
get. Jeg tror hverken vi eller ledelsen var så veldig 
fornøyd med det systemet.

-Var det dere eller ledelsen som ville gå over til må-
ling?

-Klubben har selvsagt vært innstilt på måling hele 
tida, og de har jo stort sett brukt akkordtariffen på 
tømmer, men det var egentlig et direkte utspill fra 
bedriften som gjorde at vi gikk over til måling. Det 
var bare det at det til å begynne med virka som 
om det bare var å kaste en akkordseddel på bordet 
og tro at det gikk av seg sjøl. Man kan jo begynne 
å lure på om de ville gå over til måling for å holde 
lønna nede.

Nå er kaffen ferdig og tillitsmannen i laget, Bjørn 
Olsen, har slått seg ned sammen med oss. 

-Det er veldig viktig at funksjonærene på plassen 
er oppegående og skjønne hva det handler om, 
sier han. 

-At de tar opp uklarheter i timelistene med en 
gang og ikke venter til slutten for eksempel.  

Klubben har pressa på for å avholde kurs også for 
funksjonærene, og det er ikke dumt! Det har spart 
oss for en del uoverensstemmelser.

Men Audun er ikke helt imponert over hvordan 
byggeplassen blir drevet. -De må begynne å tilret-
telegge plassene for akkord, sier han. -De kan ikke 
komme etterpå og klage over mye dagtid fordi de 
ikke har gjort jobben sin. Det virker som om de har 
en prosent de skal holde seg under, men da får 
de jobbe for å finne løsninger på et tidligere tids-
punkt.

Bjørn er enig. -Dessuten har vi jo mye innleiefolk 
rundt og med oss hele tida. Det er ikke vi som ber 
om denne hjelpa. De pøser på med folk for å ta det 
som egentlig er vår jobb på et tidligere tidspunkt 
for å forsere.

-Har dere leiefolk med i akkordlaget? spør vi, let-
tere sjokkert.

AF Bygg Oslo bygger boliger på den gamle Idun-tomta.
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raymond johansen:
-Det jeg så var opprørende!

-Nei, de er ikke med i laget, svarer gutta kontant. 

- Det vil si, på første byggetrinn var de med i kjel-
leren og det ble bare surr og ingen hadde kontroll 
på hvem som gjorde hva. Vi satte opp veggen og 
de innleide lukka, for eksempel. Da fikk vi jo ikke 
målt. Men så fikk vi etasjene for oss sjøl og da gikk 
det greit. Nå får de innleide avgrensa områder å 
jobbe på. Men det er jo ikke problemløst det heller. 
De skal jo ha den samme krana som vi bruker og 
gjerne samme materialer og verktøy også, så det 
er ikke fritt for at det blir litt krig av og til.
 
-Hva med jernet, tar dere det sjøl?

-Nei, vi har jo ikke jernbindere lenger!  Nå er Bjørn 
blitt ganske hissig. -Det dummeste bedriften har 
gjort er å sette bort armeringa i stedet for å rekrut-
tere jernbindere sjøl! Nå er det nesten som om vi 
og jernbinderne lever på forskjellige planeter.

Vi finner tida inne for å skifte tema og spør hvor-
dan det har gått med fortjenesten etter at de be-
gynte å bruke tariffen.

Det er Audun som svarer: - Det har vel gått litt opp 
og ned. Vi var på en byggeplass på Grefsen før 
dette og der gikk det vel verken bra eller dårlig, 
for å si det sånn. Men her ser det ut til å gå bra. 
Jeg tror nok vi kommer godt ut av det, så får vi 
se hva ledelsen mener. Bedriften har nok en øvre 
smerteterskel og henger seg litt opp i timeprisen. 
Hensikten er jo at vi skal ha muligheter for å tjene 

penger når vi jobber akkord. Men det er selvsagt 
klart at vi må vise god produksjon.

- Og hvordan har produksjonen vært?

-Til å være en så dårlig tilrettelagt plass syns jeg 
det har gått bra, men det kunne gått enda bedre 
med bedre planlegging. Ferdigdatoen styrer litt 
for mye til at vi kan legge opp produksjonen rasjo-
nelt. Men vi er på rett vei vi også. Det er mye tre-
ning i å jobbe akkord. Det er utrolig viktig å holde 
rett bemanning og å ha orden i timene.

-Til slutt: Hvordan syns dere overgangen til måling 
har vært?

- Alle er fornøyde når vi tjener penger og sakene 
fungerer. Og det er jo i bedriftens interesse at alle 
er fornøyde!

InFo
Målekontorene i Oslo og Dram-
men opplyser om at AF har hatt 
fem målinger i 2011. Dette repre-
senterer cirka 32 000 arbeidstimer.  
Fortjenesten har variert fra ca 225,- 
kr til over 250,- kr. Lagbas Audun Jespersen og tillitsmann Bjørn Olsen er 

fornøyd med akkorden på Idun.

- Før valget besøkte du og Libe Rieber-Mohn en 
byggeplass sammen med Oslo Bygningsarbeider-
forening. Dere fikk tatt en prat med murerlaget fra 
AF i spisebrakka, og etterpå virka du nærmest litt 
sjokkert. Hvilke tanker gjør du deg som gammal 
rørlegger om denne utviklingen?

- Det er ikke veldig mange som vet hva som fore-
går på byggeplassene, som har fått med seg hvor 
ille det er. Det er lenge siden jeg har jobba på byg-
geplass selv, og det jeg så var opprørende. Utlei-
efirmaer og mange utenlandske ansatte som ikke 
kan norsk gjør at fellesskapet jeg husker fra byg-
geplassene har forsvunnet. Det eksisterer ikke len-
gre. Til gjengjeld finnes det mange lavtlønte, og 
folk som er redde for å gjøre noe med det.

- Er det alvorlig, synes du?

- Ja, selvsagt er det alvorlig! Det er alvorlig for de 
som jobber der, og det er alvorlig for samfunnet 
som helhet. Om vi ser byggeplassen som et mi-
krokosmos kan vi se tre forhold ved samfunnsut-
viklingen vi må forhindre at får utvikle seg videre: 
Økende forskjeller, en ansvarsfraskrivelse-kultur, 
og en økonomi der arbeid blir lite verdsatt. Om 
slike ting bare får skje, uten at noen tar styring og 
griper inn, skaper det mismot og handlingslam-
melse. Nei, det byggeplassbesøket var en alvorlig 
vekker for meg.

- Til Klassekampen sa du dagen etter at “det over-
ordna spørsmålet er hva slags samfunn vi ønsker å 
ha. Vil vi ha et samfunn der tradisjonelle byggfag for-
svinner?” Hva tenker du om byggfagenes fremtid?
- Murerne jeg møtte sa at de store firmaene nesten 

ikke tar inn lærlinger lengre. Det er skremmende, 
for vi trenger å rekruttere til byggfagene, og vi 
trenger å rekruttere mange. Du kan si hva du vil 
om børsmeglere, men det er vanskelig å omsko-
lere dem til rørleggere i fremtiden, når vi plutselig 
trenger dem. Vi skjærer rett og slett over greina vi 
sitter på. I dag er det den kortsiktige profitten som 
får styre altfor mye.

Til Klassekampen sa du også at du ønsker deg til-
tak som kan føre til at “arbeidskraften blir verdsatt 

høyere, sikkerheten bedre og fagkompetansen iva-
retatt”?

Ja, og det mener jeg. Det er lett å si at vi har pro-
blemer, men vårt ansvar er å komme med løsnin-
ger. Det skal og må vi få til. Dette handler jo også 
om sikkerheten til de som jobber på bygg, og det 
er uansvarlig om vi lar denne utviklingen få fort-
sette som nå.

Tekst: jonas Bals

Vi skjærer over den greina vi sitter på, sier Libe Rieber-Mohn og Raymond Johansen til murer Ola Engh i AF
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Vellykket landsmøte!
Landsmøtet i Fellesforbundet ble 
avviklet fra 7. til 12. oktober. Alle 
avdelingene som er med i denne 
avisa hadde representanter i sine 
respektive landsmøtedelegasjo-
ner og vi dekket et vidt spekter 
av oppgaver på møtet, fra sekre-
tær via redaksjonskomitemed-
lemmer til ”vanlige” delegater. 
Jeg vil her komme med noen 
personlige betraktninger, men 
jeg tror ikke jeg tar mye feil hvis 
det jeg sier er dekkende også for 
de andre delegatenes mening.

Tekst: Petter Vellesen

Først vil jeg si at jeg syns det var et strålende 
landsmøte! Jeg synes debattene holdt et høyt 
nivå med mange talere som holdt gjennomtenkte 
innlegg av høy politisk kvalitet. De fleste inn-
leggene var saklige, kunnskapsrike og presise. 
Noen var morsomme, noen var rørende, noen var 
krasse og det ble ingen langdryge og kjedelige 
debatter. Spesielt imponerende var ungdommen, 
som ikke viste noen frykt for å innta talerstolen 
og som gjennomgående holdt glimrende innlegg.

På forhånd så jeg ikke for meg et høydramatisk 
landsmøte, men sammen med delegasjonen min 
hadde jeg stilt meg noen forventninger for hvordan 
vi ville at landsmøtet skulle gå. For det første øn-
ska vi oss at debatten skulle dreie seg mest mulig 
om de tingene foreningen vår var opptatt av: so-
sial dumping, leievirksomheten, allmenngjøring 
og slike ting. Vi håpa at uttalelsene fra landsmøtet 
skulle bli skjerpa i den retningen og vise en klar 
linje om at Fellesforbundet vil ta opp kampen mot 
slikt uvesen, og at vi skulle få størst mulig flertall 
for slike uttalelser. Vi ville at landsmøtet skulle kre-
ve veto mot vikarbyrådirektivet, og vi ønska oss 
to fra byggfag inn i ledelsen. Alt gikk som vi ville!

Vi hadde forberedt oss godt, om enn kanskje litt 
seint, til landsmøtet. Fem foreninger i Oslo-områ-
det bestemte seg raskt for at landsmøtet burde 

bli informert om hvordan stoda i leiemarkedet i 
Oslo egentlig var og hvilket byggekaos som her-
ska, og derfor fikk vi de Facto til å lage en under-
søkelse om dette. (Mer om undersøkelsen annet 
sted i bladet) Denne rapporten trykte vi opp og 
delte ut til alle delegatene på møtets første dag. 

Dette viste seg å være en genistrek som satte 
dagsorden for hele landsmøtet. Store deler av 
landsmøtedebattene dreide seg rundt temaet 
faste ansettelser og innleie og vi overdriver ikke 
når vi sier at folk er fly forbanna på denne utin-
gen som leievesenet er. Forbannelsen var så stor 
at det ikke var mulig å gjøre annet enn å ta denne 
misnøyen inn i uttalelsene. Dermed fikk vi en ut-
talelse om tariff og arbeidsliv som inneholder en 
rekke gode tiltak mot sosial dumping og beman-

ningsbransjen og for et godt tariffarbeid. Ikke 
minst krever uttalelsen at Norge reserverer seg 
mot vikarbyrådirektivet. Vedtatt mot èn stemme!
Men landsmøtet vedtok flere gode uttalelser, 
både om velferd og næringspolitikk, om boligpoli-
tikk, om fagopplæring og videreutdanning og en 
internasjonal uttalelse. Og dette er viktig, for dis-
se uttalelsene er ikke bare uttrykk for hvilken me-
ning Fellesforbundet har om disse tingene, men 
de er styringsdokumenter for hvordan forbundet 
skal handle de neste fire årene.

Så gjenstår det å se hvordan dette blir fulgt opp 
og etterlevd. Det er det forbundets ledelse som 
skal sørge for. Det var en viss dramatikk knytta til 
valga, da Halvor Langseth ble satt opp i mot valg-
komiteens forslag Steinar Karlsen. Halvor vant 
med stort flertall. Det var kampavstemning på en 
annen plass også. Claes Delp ble satt opp mot Bir-
git Tandberg fra Oslo hotell og restaurant. Claes 
vant med èn stemme! Steinar Krogstad, hovedtil-
litsvalgt i Veidekke ble også valgt inn. Dermed 
ble det en ledelse med to fra byggfag, men et skår 
i gleden ble at ledelsen er uten kvinner.

Landsmøtet. Bildetekst: Delegasjonene til Tømrer og Byggfagforeningen, Rørleggernes Fagforening og 
Oslo Bygningsarbeiderforening på plass på landsmøtet. Foto: Morten M. Løberg

«Dette viste seg å være en 
genistrek som satte dagsorden 
for hele landsmøtet.»

mange dødsulykker under vedlikeholdsarbeid
59 personer har omkommet under vedlikeholdsarbeid de siste 11 åra. Flesteparten av de omkomne er fra 
bransjene industri, landbruk og bygg- og anlegg. Klemulykker, fallulykker og drukningsulykker er de 
vanligste dødsårsakene. Det viser en ny rapport som Arbeidstilsynet presenterte i oktober.

12 prosent av alle dødsulykkene som skjer i arbeidslivet, skjer under vedlikeholdsarbeid.
Hovedvekten av arbeiderne som omkom under vedlikeholdsarbeid jobbet alene da de utførte vedlikeholdet.
I følge Arbeidstilsynet viser europeisk statistikk at mellom 10 og 15 prosent av alle registrerte 
arbeidsskadedødsfall skjer under vedlikeholdsarbeid. Tallet er enda høyere for arbeidsulykker uten dødelig 
utfall, hvor tallet er mellom 15 og 20 prosent.

odd magnar Solbakken



BygningsarBeideren 3-2011 15
ny i ledelsen

Tekst og foto: Petter Vellesen

- Var du fornøyd med landsmøtet?

- Veldig fornøyd! Det var en rød tråd som gikk 
igjen i alle debattene og det var at Fellesforbundet 
må arbeide mot at vi får et løsarbeidersamfunn. 
Spesielt uttalelsen Et organisert arbeidsliv gjen-
speiler stemninga på landsmøtet på en utmerka 
måte. Den velbegrunna frykten for en forsterka 
utvikling mot et slikt nytt arbeidsliv var sterkt 
medvirkende til den massive motstanden mot 
vikarbyrådirektivet. Jeg vil også framheve rap-
porten om innleievirksomheten fra byggmiljøene 
i Oslo-området. Den synliggjorde hvilke utfordrin-
ger vi har og vil få når det gjelder disse sakene.

-  Nå er du installert på Lilletorget. 
Hvordan har de første dagene vært?

- Foreløpig dreier det seg veldig mye om å bli kjent 
med Lilletorget og rutinene som Fellesforbundet 
jobber etter. Dessuten må jeg sette meg inn i 
Overenskomsten for Byggeindustrien, som jeg 
har fått som en hovedoppgave ved siden av bl.a. 
HMS og allmenngjøringsordningen.

- Du har tidligere markert deg som en forkjemper 

for et godt arbeidsmiljø. Hvordan ser du på oppga-
vene rundt HMS?

- For det første må bransjen bli bedre på arbeidsmil-
jø. Alle statistikker og erfaringer som tillitsvalgte 
har fra sine bedrifter viser at bygningsarbeiderne 
forlater yrket alt for tidlig. Uten forbedring av ar-
beidsmiljøet vil det ikke være mange av oss som 
får noen glede av den nye pensjonsordninga, for å 
si det slik. For det andre må hele bransjen, begge 
parter, og Arbeidstilsynet følge opp de kravene vi 
har til HMS i lover og forskrifter. Oppfølging av 
kravene som er i Arbeidsmiljøloven og de ulike 
forskrifter vil både føre til bedre arbeidsmiljø og 
en mer seriøs bransje, for bemanningsbedriftene 
og de useriøse er ikke i stand til å følge opp disse 
kravene. Vi må ikke heller ikke havne i en situa-
sjon hvor vi aksepterer at utenlandske arbeidere 
blir benyttet til det arbeidet vi selv ikke ønsker å 
utføre.

Jeg ønsker meg også at de tillitsvalgte må være 
mye mer på hugget når det gjelder HMS. Dette 
er både ut fra egeninteresse og også for å skape 
større ryddighet i bransjen.

- En annen hovedoppgave er allmenngjøringsord-
ningen. Hvordan ser du for deg den i framtida?

- Håpet er at det blir en omforent løsning med 
arbeidsgiverne om en enklere og mer robust løs-
ning. Jeg håper og tror at den seriøse delen av 
arbeidsgiversida innser at det er viktig at vi har 

et høyt nivå på minstelønn og arbeidsforhold for 
å forhindre at arbeidslivet blir en konkurranse i 
sosial dumping.

- Nå gleder jeg meg til å ta fatt på arbeidsoppga-
vene. Det kommer til å bli en inspirerende og stor 
oppgave å få lov til å jobbe med å følge opp lands-
møtets klare uttalelser!

Steinar Krogstad fra Trondheim er nyvalgt forbunds-
sekretær i Fellesforbundet

En av de organisatoriske endringene som ble gjort på Fellesforbundets landsmøte var at man gikk ned 
fra 12 til sju i den valgte ledelsen. Det ble valgt inn to bygningsarbeidere i ledelsen, Halvor Langseth og 
Steinar Krogstad. Steinar Krogstad er ny. Han kommer fra vervet som konserntillitsvalgt i Veidekke og 
har vært leder for avdeling 765, Fellesforbundet Trondheim. Han har også sittet i forbundsstyret. Steinar 
er 51 år, trønder og tømrer av yrke. Nå er han blitt ukependler og frister hybeltilværelsen i Oslo.

mange dødsulykker under vedlikeholdsarbeid
59 personer har omkommet under vedlikeholdsarbeid de siste 11 åra. Flesteparten av de omkomne er fra 
bransjene industri, landbruk og bygg- og anlegg. Klemulykker, fallulykker og drukningsulykker er de 
vanligste dødsårsakene. Det viser en ny rapport som Arbeidstilsynet presenterte i oktober.

12 prosent av alle dødsulykkene som skjer i arbeidslivet, skjer under vedlikeholdsarbeid.
Hovedvekten av arbeiderne som omkom under vedlikeholdsarbeid jobbet alene da de utførte vedlikeholdet.
I følge Arbeidstilsynet viser europeisk statistikk at mellom 10 og 15 prosent av alle registrerte 
arbeidsskadedødsfall skjer under vedlikeholdsarbeid. Tallet er enda høyere for arbeidsulykker uten dødelig 
utfall, hvor tallet er mellom 15 og 20 prosent.
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representanter fra Frp ønsker offentlig 
utvalg for å utrede lovfesta minstelønn

Stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og 
Vigdis Giltun fra Fremskrittspartiet har fremmet følgende forslag: 
Stortinget ber regjeringen i kampen mot sosial dumping nedsette et 
offentlig utvalg for å utrede en lovfestet nasjonal eller bransjemessig 
minstelønn. Det bes om at utvalget er bredt sammensatt og at deres 
innstilling og konklusjoner fremlegges våren 2013.

Forslagstillerne viser til den store arbeidsinnvandringen fra blant 
annet Polen og de baltiske land og mener det er behov for å vurdere 
alternative virkemidler til dagens allmenngjøringsordning.

Etter forslagsstillernes syn strider allmenngjøring mot sentrale 
overordnede prinsipper som fri konkurranse og organisasjonsfrihet 
i tillegg til at ordningen representerer en offentlig inngripen i den 
frie avtaleretten og partenes ansvar for lønnsdannelse. 

Forslagsstillernes oppfatning er at allmenngjøringsordningen alle-
rede har blitt trukket for langt, og at det er truffet vedtak som går 
lengre enn det som er nødvendig. Allmenngjøringsvedtak som går 
lengre enn det lovverket har angitt som et akseptabelt minimums-
vern innebærer en utilsiktet virkning, og urimelig forskjellsbehand-
ling av arbeidstakere i Norge, mener forslagsstillerne.
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Ingen sammenslåing mellom 
oslo Bygningsarbeiderforening 
og Tømrer og Byggfagforeningen!
Den 27. mai 2009, sendte jeg et notat til styret i Tømrer og Byggfagforeningen, der jeg påpekte at 
forholdene, etter min oppfatning, lå til rette for en forhandling om sammenslåing mellom OBF og 
TBF. Styret var ening i hovedvurderingen min, og det ble sendt en forespørsel til OBF, om det var 
interesse for en slik forhandling, - og det var det.

Tekst og foto: Egil mongstad

Utvalgets arbeid.
4. august hadde et utvalg bestående av: Petter 
Vellesen og Børre Hagen fra OBF og Ken Gordon 
Solfjeld og Egil Mongstad fra TBF, sitt første møte, 
der man var enige om å forfølge målsettingen om 
full sammenslåing mellom de to fagforeningene.

Det ble avholdt til sammen 7 møter i denne grup-
pa. I tillegg var det informasjonsmøter om måle-
kontorene, Stiftelsen Byggfag og målevirksomhe-
ten generelt.

Den 27. september 2011 hadde gruppa sitt siste 
møte. Der konkluderte man med at det ikke var 
grunnlag for å fremme noe forslag om sammen-
slåing mellom de to foreningene. 

Man konkluderte med at de to foreningene har 
valgt så vidt ulike måter å organisere sine aktivi-
teter på, at det var vanskelig å finne akseptable 
fellesløsninger.

Det ble fremmet kompromissforslag:
- Stiftelsen Byggfag sitt styre har vedtatt å gå  
 inn for å gjøre om sine formålsvedtekter til å 
 gjelde alle medlemmene i den evt. 
 sammenslåtte forening.
- Ken Gordon Solfjeld fremmet forslag om en   
 ny kontingentsats på 1,9 (møtes på  halveien) 

- TBF fremmet forslag om en 5-årig 
 overgangsperiode for en ordning med to ulike  
 målekontormodeller.

Felles for disse kompromissene er at de ikke føret 
frem til en anbefaling i gruppa.

Uavhengig av sammenslåing er det, imidlertid, 
god stemning for et fortsatt godt praktisk sam-
arbeid. Og begge de to foreningene er innstilt på 
dette!

Bildet er fra et felles klubbstyrekurs mellom de to fagforeningene i 2007. Tellef Hansen fra DeFacto foreleser.
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omsetningsvekst i 
bygg og anlegg

Omsetningsstatistikken fra Statistisk 
Sentralbyrå for 3. termin 2011 viser en 
omsetningsvekst med 12 milliarder 
kroner i første halvår 2011 sammenlik-
na med første halvår i fjor. Det tilsvarer 
en oppgang på 9,4 prosent. 

Veksten har vært stabil gjennom de 
første terminene i første halvår 2011. 
Det ble totalt omsatt for 136 milliarder 
kroner innenfor bygg- og anlegg i 
første halvår 2011.
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Samarbeid over lande-
grensene avslørte 
sosial dumping

For første gang har det polske og nor-
ske Arbeidstilsynet gjennomført en 
koordinert aksjon. Dette åpner for helt 
nye muligheter med tanke på å fore-
bygge sosial dumping i Norge. 

Et firma etablert i Gdansk har ti mann 
i arbeid i Sandefjord og begge stedene 
fikk tilsyn i et nøye planlagt samarbeid 
som avslørte sosial dumping på den 
norske arbeidsplassen 

kilde: nrk.no/østafjells/vestfold, 
16.09.11

reinertsen i Trond-
heim kutter stillinger

Styret i Reinertsen har vedtatt at 40 
fagarbeidere innen bygg i Trondheim 
sannsynligvis må gå. Beslutningen er 
tatt etter analyser av hvordan selska-
pet skal styrke sin kompetanse- og 
konkurransekraft framover. 

Firmaet har ønske om i større grad å 
benytte underentreprenører.

(kilde: bygg.no, 17.10.11)

rehabligà n er et NUF-firma i Oslo med formål: 
“Indretjeneste og rehabilitering innen bygg og 
anlegg”. Indretjeneste, hva nå enn det måtte 
være?

mP-Konsulenten er et NUF-firma i Oslo med 
følgende formål: “Utleie av arbeidskraft innen 
håndverkstjenester. Nettverksalg av kaffepro-
dukter og lignende tjenester”.

Østlandske multiservice er også et NUF-firma 
med en mangslungen formålsparagraf: “Oppfø-
ring av bygninger. Salg av biler og motorkjøretøy 
fra fast driftssted og internett. DJ-virksomhet og 
lignende virksomhet”.

DAK – Byggservice Dan-Axel Nord Kristof-
fersen er et Akershusfirma som først har tenkt å 
bygge boliger og deretter rehabilitere de samme 
boligene. Formålet er: “Oppføring av bygninger 
samt rehabilitering av disse”.

Kvalitets rehabilitering as har følgende 
formål: “Rehabilitering av nye og gamle hus og 
bygg. Snekkerarbeid, oppussing, rørleggerarbeid 
og bygg”. Men hvorfor rehabilitere nye bygg? Og 
når du rehabiliterer hus driver du vel egentlig al-
lerede med snekkerarbeid og oppussing?

mBH Snekker og malerservice Hellenes 
holder til i Oslo og har til hensikt å drive på med 
følgende: “ Flislegging og rehabilitering av bad 
etc, samt litt salg av CD”.

Tikir Bygg og Vedlikehold Adem Tikir vil 
holde på med: “Vedlikehold på bygg. Utleie av 
leiligheter. Drivt av gatekjøkken og kafe”.

Venner Bygg robert Kuoras holder til i Tøns-
berg med følgende formål: “Utleie av arbeids-
kraft innen byggevirksomhet. Renovering av 
hus. Husbygg – inne og ute. Import av element-
hus”. Å bygge utvendige hus, alternativt innven-
dige er nok et gammelt, utdødd håndverk som nå 
kanskje kommer til heder og verdighet igjen.

Prins Bygge master Josef Alkabra skal kort og 
greit drive med: “Oppføring av byggninger”. Men 

det kan være ambisjoner og utsikter til noe stort 
her!

Så sant til og være godt limited er et NUF-
firma i Bærum som kort og godt driver med: 
“Oppføring av bygninger. Snekkerarbeid”. Firma-
navnet likner på et gammelt norsk ordtak, men 
helt sånn er vel ikke ordtaket?

Så et par firma som ikke har så mye med byg-
gebransjen å gjøre. Ikke forstår vi så mye av det 
heller, men det gjelder visst å smi mens du hol-
der jernet varmt, ellers blir det ikke noe på deg 
(smidd jern, altså).

Tankesmeden – Katrines tankesmie for 
enhet og livsglede K Hauger er et firma ute 
på Ås med følgende formål: “Livsveiledning for 
økt livskraft, tillit, kjærlighet, selverkjennelse, 
mestring, verdi, visdom, sunnhet og balanse 
mellom kropp og sjel, bevissthet. Det gjelder å 
smi mens jernet er varmt. Jeg smir dine tanker. 
Livsveiledning, samtaleterapi og coaching for 
enkeltpersoner, par eller grupper, innen privatliv 
og yrkes- og karriereveiledning”.

Dråpe as er et Akershus-firma med flere planer: 
”Overraske andre med positive og uventede 
overraskelser. Å skape en omvendt pyramide 
med dråper som bygge steiner, der dråpene 
former små ringer av velsignelse, som ustanselig 
støter bort i hverandre”. Men for å kapitalisere 
firmaet må mer gjøres: ”For å realisere hovedfor-
målet vil selskapets virksomhet være kjøp, salg 
og utleie av fast eiendom. Endelig vil deltakelse i 
andre selskaper være under selskapets formål”.
Innovasjon Norge. Har dere mer penger?? Det 
mangler jo ikke på kreativitet og skaperevne i 
dette landet. Men overlevelsesevnen kan det 
kanskje bli verre med?

P.S. Sitatene fra formålene til firmaene skal være 
ordrett slik de er registrert i Brønnøysund. Vi er 
derfor ikke ansvarlige for det som må være av 
skrivefeil.
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mange slags firma med 
mange slags formål
Mange firma har rett og slett bare morsomme navn, mens andre 
kan ha både morsomme navn og spre seg 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.
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Sosial dumping fra A til Y
Kjell Skjærvø, ombud i Oslo Bygningsarbeider-
forening, har skrevet boka «Sosial dumping fra A 
til Y». Forlaget skriver at dette er en håndbok som 
gir fagforeningsfolk viktige redskaper for å 
motarbeide sosial dumping i arbeidslivet. 

Boka tar også opp hvilke rettigheter de utenland-
ske arbeiderne har, og hva fagforeningene trenger 
å håndtere hvis de vil drive fagforeningsarbeid 
også for de utenlandske arbeiderne. 

Det er ikke mulig å bekjempe sosial dumping uten 
å få med de utenlandske arbeiderne. Det gjelder 
uansett hvor velfylt “verktøykassa” med teoretisk 
og praktisk kunnskap er.

Dette er en viktig bok for alle fagforeningsfolk 
skriver forlaget.

Boka er skrevet med bidrag og synspunkter fra 
EL & IT Forbundet, Fellesforbundet, Norsk 
Arbeidsmandsforbund, Norsk Nærings- og 
Nytelsesmiddelarbeiderforbund og 
Norsk Transportarbeiderforbund.

Tillitsvalgte i foreninga kan få boka ved å 
henvende seg på kontoret. Boka kan ellers 
bestilles hos Gyldendal.
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Gjør en jobb for Tømrer og 
Byggfagforeningen!

I styre, utvalg og komiteer.

Hvor er dere: Tømrere, taktekkere, blikkenslagere, 
snekkere, ventilasjonsmontører, glassmestersvenner og 

montører, faglærte og lærlinger.

Er du en interessert kandidat? 
Eller kjenner du noen som du vil foreslå?

Send forslag til:
Valgkomiteen ved Hans Nissen,

hhnissen@hotmail.com
tlf. 948 10 103

Ta en tørn for et bedre arbeidsliv i ditt fag!
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Tekst: Vidar Bratberg

Det er store kontrakter som skal skrives under på 
av mange av våre medlemsbedrifter. De største 
byggkontraktene vil imidlertid ikke bli fordelt før 
i september i 2012, med byggestart i mars 2013. 
Inntil da vil det for det meste være anleggsarbei-
der som foregår i området.

Terminalbygget vil bli utvidet med om lag 117.000 
m2 fra dagens 148.000 m2, et areal som tilsvarer 2 
“operahus”, så det er ingen tvil om at vi står foran 
en av de største utbyggingene på Østlandet noen 
sinne. Dette gir selvsagt oss i fagbevegelsen ut-
fordringer, og vi må være aktive i kampen om fas-
te ansettelser. Det er viktig at bemanningsbran-
sjen  ikke blir den bransjen som sysselsetter flest 
folk under utbyggingen. Spesielt må tillitsvalgte 
i de bedriftene som tegner kontrakter på Garder-
moen,  straks det er gjort, starte kampen for å få 
ansatt mannskapene som trengs.

Lo-koordinator
Som på alle andre store offentlige utbygginger 
som engasjerer folk fra ulike fagforbund, er det 
også på Gardermoen utnevnt en LO-koordinator. 
Oppgaven til en slik koordinator er å være binde-
leddet mellom de ulike forbundene og byggher-
ren. På Gardermoen er det Vidar Berdalen som 
har fått oppgaven, og han har tidligere hatt denne 
rollen blant annet på utbyggingene ved Rafnes, 
Melkøya og Snøhvit. Han har sin bakgrunn fra 
Fellesforbundet i Telemark, som klubbleder ved 

Porsgrunn Mekaniske Verksted og senere som 
leder av Fellesforbundets avdeling 39, Grenland 
Jern og Metall.

Berdalen er i rollen som LO-koordinator, leder for 
LO-utvalget under utbyggingen av Gardermoen. 
LO-utvalget består av representanter for de be-
rørte LO-forbundene, lokale avdelinger samt til-
litsvalgte fra de, til enhver tid, største aktørene 
under utbyggingen.

Berdalen har også opprettet et tillitsvalgtsutvalg, 
der de tillitsvalgte i prosjektet møtes en gang i 
måneden. Dette utvalget håndterer spørsmål an-
gående boligrigg, velferd og lignende.

Det er også opprettet et verneombudsutvalg, 
sammensatt på samme måte, med deltakelse 
også fra de regionale verneombudene fra Felles-
forbundet og Arbeidsmandsforbundet i distriktet.

Krever tilstedeværelse
Rollen som LO-koordinator har ikke alltid fungert 
optimalt ved tidligere utbygginger, noe Berdalen 
er klar over. 

Rollen er som tidligere nevnt å være et bindeledd 
mellom utbygger og LO. Den innebærer ikke med-
lemsverving. Dette er noe de ulike forbundene 
må ta seg av selv, men Berdalen skal sørge for at 
vi vil ha en oversikt over hvilke selskaper som job-
ber-, og hva som foregår innenfor byggegjerdene 
der oppe.

Gardermoen ligger i det geografiske området til 
Fellesforbundet avdeling 1, Oslo – Akershus, og 

vil bli håndtert fra vårt lokalkontor på Romerike. 
Utbyggingen vil nok imidlertid i stor grad skje fra 
de store entreprenørene, og behovet for tilstede-
værelse fra de andre avdelingene på Østlandet vil 
også være der. 

mer utbygging i vente
I dag håndterer Gardermoen 19 
millioner passasjerer årlig, med en 
maks. kapasitet på 23 mill. Etter at 
utbyggingen av Fase 1 er ferdig i 
2017 vil den maksimale kapasite-
ten være 28 mill. passasjerer.

Det foreligger også planer om yt-
terligere utvidelser av flyplassen. 
Fase 2, som først må godkjennes 
av myndighetene, vil bli igangsatt 
omkring 2023. Denne utvidelsen vil 
gi en kapasitet på 35 millioner pas-
sasjerer årlig, som er den mengden 
trafikk dagens 2 rullebaner vil være 
i stand til å håndtere.

Behovet for en 3. rullebane vil også 
dukke opp i fremtiden, og planar-
beider er igangsatt for å båndlegge 
arealer i nabokommunene for dette 
formålet.

Illustrasjon: Team_T AS

“Europas mest punktlige flyplass” er i ferd med å bli for liten, og Avinor vedtok i 2011 at den 
eksisterende terminalen på Gardermoen skal bygges ut mot vest, samt at det skal bygges en ny 
pir nordover fra dagens terminal. Frem mot ferdigstillelse i 2017 vil utvidelsen ha kostet omkring 
12,5 milliarder kroner, og sysselsatt mange av Fellesforbundets medlemmer.

Gardermoen – 
utbygging av ny terminal.
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Tekst og foto: Egil mongstad

Det handler om prinsipper.
Etter 20 år som fagforeningsleder gjør man seg 
noen tanker. Jeg har blant annet fundert litt over 
innholdet i overskriften på denne kommentaren. 
Hvem er det egentlig som eier fagforeningene
I de siste årene jeg ledet foreningen begynte jeg 
å bruke litt andre uttrykk om medlemmenes for-
hold til sin fagforening.
- Medlemmene eier fagforeningen.
- Fagforeningen er til for medlemmene.
- Tømrer og Byggfagforeningen er helfinansiert  
 av sine medlemmer.

En fagforening er en kollektivt privat eid 
organisasjon.
En av årsakene til at jeg bruker slike uttrykk er at 
det noen ganger kan feste seg et inntrykk av at fag-
foreningen er en del av det ’offentlige apparatet’.

Det er den ikke!
Gjennom å bruke slike eiendomspronomener øn-
sker jeg å fortelle våre medlemmer at grunnen til 
at f. eks. Tømre og Byggfagforeningen eksisterer, 
er at våre forgjengere i 1885 besluttet å opprette 
en organisasjon for å ivareta sine interesser i for-
hold til arbeidsgivere og samfunnet for øvrig. 
Hvis noen hadde forsøkt å fortelle datidens tøm-
rere at di ikke ’eide’ sin fagforening i fellesskap, 
ville dette fremstått som det reneste tøv.

Årsmøtet eier!
En fagforenings oppgaver er mange og mangfol-

dige. Vi må inngå i mange sammenhenger og i 
fagligpolitiske settinger i en grad som gjør at vi av 
og til glemmer at grunnen til at vi driver med fag-
foreningspolitikk hele tiden er hensynet til våre 
medlemmer.

Når vi kjemper mot EU, motarbeider ’Solidaritets-
alternativet’, arbeider mot rasisme, - og andre ’po-
litiske’ saker, så må det hele tiden relatere seg til 
at dette ivaretar interessene til våre medlemmer.
Medlemmene eier fagforeningen i den forstand at 
hvis de ikke er enig med ledelsen i foreningen. Så 
møter de opp på Årsmøtet og velger ny ledelse.
Det er medlemmene i Årsmøte som er hovedper-
soner (les: eiere).

medlemmene eier foreningen,  som igjen 
er tilsluttet Fellesforbundet, som igjen er 
tilsluttet Lo
For å løse sine mangslungne oppgaver inngår 
fagforeningen i ulike sammenhenger; Fellesfor-
bundet, LO og mange andre.

Etter dannelsen av Fellesforbundet har det pågått 
en vedtektsprosess for å omdefinere fagforenin-
gene fra å være selvstendige enheter, til å bli ’un-
deravdelinger’ av Fellesforbundet, - som forbun-
det kan bestemme over. Slik synes situasjonen 
å være i Sverige, og mange andre land. I enkelte 
land kan fagforeninger og klubber opprettes og 
nedlegges etter forbundets forgodtbefinnende.

En gammel fagforening med mandat fra 
sine medlemmer.
I Tømrer og Byggfagforeningen har vi holdt fast 
på at vi er en egen enhet, sosialt og juridisk,  med-

en snart 127-årig historie. Det er medlemmene 
som eier oss, - ikke Fellesforbundet. Det er våre 
medlemmer vi er til for!

Debatten med Paul Bjerke
Til denne må jeg si at det er mulig at vi snakker 
helt forbi hverandre, men jeg oppfatter artikkelen 
din som opportunistisk og prinsippløs.

- At meninger brytes i fagforeningen og at ett   
 syn vinner og ett syn taper har da ingenting  
 å gjøre med eierskapet til fagforeningen.   
 Fagforeningen er ’ til for’ de 
 medlemmene som får flertall for sitt syn på   
 Årsmøtet. Dette gjelder selvsagt om Årsmøtet  
 vedtar saker som jeg synes er feilaktige!
- Grunnen til at Tømrer og Byggfagforeningen  
 karakteriseres som en ’opposisjonsforening’   
 er, etter min oppfatning, at styret, i stor   
 grad, har satt hensynet til medlemmene over  
 eventuelle taktiske hensyn til Fellesforbundet.  
 Foreningens tillitsvalgte har ikke vært oppor - 
 tunistiske mot FF for å kunne oppnå verv eller  
 fordeler. Dette har foreningens styre gjort   
 fordi vi vet hvem som ’eier oss’.
- Disse prinsipielle vurderingene vil selvsagt   
 ikke bli forandret selv om ledelsen i FF og LO   
 skulle bli mer radikal, og preget    
 av mer enighet med ’våre standpunkter’. Her  
 synes jeg at Paul Bjerke argumenterer helt   
 prinsippløst. Tømrer og Byggfag-
 foreningen ’er til for’ og ’eid’ av medlemmene  
 selv om Arve Bakke og Ken Gordon Solfjeld   
 skulle danne politisk parti sammen! (sic.)
- Tilslutt vil jeg si at jeg håper at Tømrer og   
 Byggfagforeningen (og andre 
 fagforeninger) vil inngå i de sammenhengene  
 og gjøre de alliansene som er nødvendig for   
 å fremme medlemmenes interesser, på   
 kort og lang sikt.

Men jeg håper at de i alle slike sammenhenger 
fortsatt vil hente mandat fra sine medlemmer!

Hvem eier fagforeningen?
Denne kommentarartikkelen er en oppfølging av en debatt som har gått mellom Paul Bjerke fra 
DeFacto(som også har forfattet halvparten av jubileumsheftet til Tømrer og Byggfagforeningen) 
og undertegnede. De som er interesserte kan lese artiklene på www.byggfag.org , under 
«Byggfagbladet» ( nr 1 2011).

Arve Bakke (Fellesforbundet) eier ikke Tømrer og 
Byggfagforeningen. Det gjør medlemmene!

Det var blant annet disse folkene som eide Tømrer og Byggfagforeningen i 2004, gjennom Årsmøtet, - og som 
suverent vedtok å sette foreningens kontingent ned fra 2% til 1,8%.
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Streik på den okkuperte Vestbredden

Danmark: 
Kontroll avslører ulovlige 
firma og farlig arbeid. 
Arbeidstilsynet i Danmark gjennomførte en lands-
dekkende kontroll i oktober og avslørte at to av tre 
polske og tyske firma arbeidet ulovlig i Danmark. 
Firmaene var ikke registrert i RUT, som er registe-
ret for utenlandske firma. De oppdaget også mye 
farlig arbeid hos de danske håndverksmesterne. 
På 111 av 181 byggeplasser med danske firma 
var forholdene så farlige at Arbeidstilsynet måtte 
stoppe arbeidet og gi påbud.

På en byggeplass gikk arbeiderne rundt i strand-
sandaler samtidig som de brukte vinkelslipere!

odd magnar Solbakken

Finland: Kampanje sparer 
bygningsarbeiderliv
Finske byggeplasser konkurrerer om den beste 
sikkerhetsindeksen i en kampanje i regionen 
Uusimaa. Den har pågått siden 1997 og en ny  
rapport anslår at kampanjen har forhindret i snitt 
3 dødsfall årlig.

Det finske arbeidstilsynet måler løpende byg-
geplassenes sikkerhetsindeks, og offentliggjør  
tallene.

4.000 færre ulykker
70 prosent av virksomhetene i regionen har del-
tatt. Effekten av kampanjen er registrert i regio-
nens statistikk over arbeidsulykker. I tillegg til 
anslaget om tre sparte liv hvert år siden 1997, så 
anslår rapporten at også 4.000 arbeidsulykker er 
forhindret årlig. Resultatene av undersøkelsen er 
publisert i bladet Safety Science 
(byggmesteren.no, 15.09.11)

20. oktober - dagen for de verdensomspennende de-
monstrasjonene mot krise og nedskjæringer - mistet 
den greske bygningsarbeideren Dimitris Kostaridis 
livet. Han deltok i massedemonstrasjonen på Syn-
tagmaplassen, ble fanget i kryssilden og døde av tå-
regassforgiftning. Kostaridis ble 53 år gammel. Han 
var murer og sekretær i sin lokale bygningsarbeider-
forening. Han gjorde ikke noe annet galt enn å ville 
vise sin motstand mot at det er greske arbeidsfolk 
som må betale for EUs krisepakke. For det måtte han 
bøte med livet.

Media her hjemme, og i resten av den vestlige ver-
den for den saks skyld, har vært snare med å prøve 
å finne forklaringa på den greske krisa i at greske ar-
beidsfolk har levd over evne. Vi finner denne forkla-
ringa litt lite troverdig i et land hvor arbeidsløsheten 
er blant Europas høyeste, hvor de som har jobb arbei-
der flere timer enn i noe annet europeisk land og hvor 

minstelønna såvidt er over 5000 kr i måneden.
Pensjonene i Hellas er for høye, sies det. Nå vel: 
85% av greske pensjonister mottar mindre enn 
1050 euro i måneden. Det er 55% av det euro-
peiske snittet. Ny påstand:  Grekerne betaler ikke 
skatt! Det kan sikkert sies mye om den greske 
skattemoralen, men greske lønnsmottakere be-
taler i hvert fall litt skatt. Selskaper og rike folk 
betaler ingenting.

Mens det blir fler og fler nyregistrerte luksusbi-
ler å se i Atens gater, skjærer man ned på lønnin-
gene, på arbeidsplassene i offentlig sektor og på 
velferden. Krisepakka har kanskje gitt Hellas (og 
EU) et pusterom, men det er arbeiderklassen som 
må betale for det. Slikt blir det opptøyer av. Dimi-
tris Kostaridis ofret livet.

Petter Vellesen

Politiet drepte gresk bygningsarbeider

Protestene i Athen

16. juni i år gikk 35 palestinske arbeidere ut i streik 
ved Salit-steinbruddet i Mishor Adumin på den ok-
kuperte Vestbredden. Arbeiderne, som er organi-
sert i den uavhengige fagforeningen WAC-Ma’an, 
krever slutt på utbytting og fornedrelse, og de 
krever en tariffavtale som sørger for rimelig lønn, 
månedlige lønnsslipper og trygge arbeidsforhold. 

Selv om rundt 300 000 palestinere arbeider i israel-
ske bosetninger er denne streiken den første i sitt 
slag. De siste fire årene har steinbruddsarbeiderne 
bygget opp organisasjonen, og fått den anerkjent 
som motpart av arbeidsgiveren. Etter mer enn ett år 
med forhandlinger ble det enighet om en avtale 11. 
april i år, etter at den ble godkjent av et stort flertall 
av de ansatte. Et lite mindretall av arbeiderne som 
hadde litt høyere lønn enn de andre hevdet imidler-
tid at avtalen var utilstrekkelig og stemte mot. 

Dette visste ledelsen å utnytte. De forsøkte å dra 
nytte av motstanden til det lille mindretallet, og 
oppfordret ansatte til motstand mot steinbrudds-
klubben og foreningen. Møtene ble gjentatte gan-
ger utsatt, til slutt ble det erklært arbeidskonflikt og 
streik. Ledelsens oppførsel i løpet av de siste par 
månedene ga ikke noe annet valg. Den hadde un-
dergravd all tillit fra foreninga og arbeiderne. Bare 
en tariffavtale kan gjenopprette denne tilliten.

De palestinske selvstyremyndighetene vedtok 26. 
april 2010 at produkter produsert i bosetningene 
skulle boikottes på det palestinske markedet, og 

at palestinerne skulle utestenges fra arbeid der. 
Fellesforbundets landsmøte i oktober i år vedtok 
en liknende oppfordring om boikott. Det finnes 
over 120 israelske bosettinger og 100 utposter. 
Dersom de streikende i Salit Quarry oppnår det 
de streiker for, kan det lage presedens for andre 
palestinere som arbeider i andre bosettinger.
Salit-steinbruddets hovedkunde er Readymix In-
dustries i Israel. Dette avhengighetsforholdet gjør 
at Readymix må ta et ansvar for å sørge for at 
deres leverandør etterlever arbeidslovgivning og 
sørger for at arbeiderne ved Salit får sine grunn-

leggende rettigheter. Laborstart har oppfordret 
alle fagorganiserte til å protestere til Readymix: 
Få ledelsen ved Salit til å undertegne tariffavta-
len. Over 4000 protestmeldinger fra hele verden 
har nådd de streikende arbeiderne ved Salit Quar-
ries via LaborStart. Gjør det du også!

Du kan klikke deg inn her og sende protest: 
http://www.labourstart.org/cgi-bin/solidarity-
forever/show_campaign.cgi?c=1067

jonas Bals

Foto: Palkom
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Tekst: Harald Berntsen

Det er ikke lenger spørsmål om det kapitalistiske 
verdenssystemet er på vei inn i en ny ”resesjon”(en 
økonomisk tilbakegang eller konjunkturnedgang) 
eller ikke. Finanskrisa 2007-09 utvikler seg nå i 
stedet, etter alt å dømme, videre til en langvarig 
internasjonal depresjon på linje med tilstandene 
mellom første og andre verdenskrig.

Utviklinga må ses i lys av de vesentlige sidene 
ved kapitalismen som først utløste finanskrisa, 
særlig tendensen til produksjon av for mye kapital 
(overakkumulasjon) og en tilsvarende synkende 
profittrate. Dette førte til en svikt i langsiktige pro-
duktive investeringer og en økende ”produksjon” 
av reint finansielle spekulasjonsprodukter av alle 
slag. Dette hadde vel å merke ikke årsak i en øken-
de kortsiktig grådighet eller annen moralsk svikt 
hos kapitalistene, slik det er framholdt av enkelte 
reaksjonære kapitalismekritikere som vil beholde 
kapitalismen, men uten den moderne finanskapi-
tal som er en uatskillelig del av den. Det skyldtes 
innebygde motsetninger i den kapitalistisk-øko-
nomiske utviklinga, lover som først og fremst Karl 
Marx har identifisert.

Særlig to viktige begivenheter i de siste 40 åras 
verdenshistorie har ført til at disse motsetningene 
slår ut i en djuptgående depresjon: For det første 
den akutte kostnadskrisa som OPECs økning av 
oljeprisene i 1973 utløste i store deler av den tid-
lig industrialiserte kapitalistiske verden, og som 
blei møtt med økonomiske innstramminger og 
dermed frambringelse av en permanent massear-
beidsløshet fram til i dag i den samme verden. For 
det andre Sovjetunionens sammenbrudd i 1991. 
Den første begivenheten la grunnlaget for stadig 
heftigere angrep på og en kraftig svekkelse av fag-
bevegelsen i store deler av den utvikla kapitalis-
tiske verden. Dette har for eksempel resultert i at 
reallønningene i USA i dag er lavere enn de var i 
1972, og til at USAs bedriftsledere nå i snitt tjener 
mer på én dag enn arbeidere på et år. Denne ut-
viklinga skøyt ytterligere fart med den andre be-
givenheten. Med  Sovjetunionens sammenbrudd 
mista kapitalistene i vest sine siste hemninger i 
bestrebelsene på å rive ned fagbevegelsen og der-
med på å utvikle en helt ”fri” liberalistisk markeds-
økonomi med dens ulikheter. 

Som finanskrisa 2007-09 viste, blei den svikten-
de etterspørselen som fulgte av økende ulikhet 
og synkende lønnsinntekter, kompensert – ikke 
minst i USA – av sterkt ekspanderende forbruks- 
og boligutlån til lave renter fra banker og kreditt-
institusjoner. Samtidig lagde bankene stadig mer 
oppfinnsomme pakker av disse mer og mer ”råtne” 
låna som blei solgt videre på verdipapirmarkedet. 
Det var denne utviklinga som førte til ei sprekkfer-
dig boble som sa pang i 2007, og som ville ha ut-
løst ei gigantisk bankkrise og ei kveling av kredit-
ten og dermed hele den kapitalistiske økonomien 
hvis den ikke hadde blitt forhindra av enorme stat-
lige bevilgninger til de kriseramma bankene.   

De gigantiske summene som gikk med til å redde 
bankene, blei høy grad stabla på beina ved at state-
ne tok opp lån. Det er denne voldsomt økende stats-
gjelda som nå skal betales, og som i det ene landet 
etter det andre fører til økonomiske innstrammin-
ger for den arbeidende del av befolkningen – i form 
av lønnskutt, kutt i alle former for velferd, tilsideset-
telse av den kollektive forhandlingsretten, særlig 

om landsomfattende avtaler, og andre ytterligere 
angrep på fagbevegelsen. Bank- og andre bedrifts-
ledere har derimot hele tida fortsatt å bevilge seg 
sjøl de samme enorme fortjenestene som de hadde 
fram til finanskrisa, og de blir ikke avkrevd økte 
skatter.            
  
I USA får keynesiansk orienterte kritiske økonomer 
som Joseph Stiglitz ingen tilslutning til sine advars-
ler om at denne ”spare”-politikken – i dag i likhet 
med i mellomkrigstida – vil føre kapitalismen inn i 
djup pg langvarig krise. Den reaksjonære Tea Party-
bevegelsen, som i all sin ”folkelighet” – i likhet med 
Frp her hjemme – er inspirert og finansiert av stor-
kapitalen, er derimot sterk nok til å tvinge Obama 
til ikke å oppheve skattelettelsene for de rike under 
Bush, men til økende innstramminger. Den samme 
ødeleggende sparepolitikken blir iverksatt i det ene 
kriseramme europeiske landet etter det andre, kon-
trollert og administrert av EU-sentralen i Brüssel og 
av IMF, på tvers av demokrati og folkesuverenitet. 

Innstrammingene møter økende motstand, men på 
grunn av mange års svekkelse av den organiserte 
arbeiderbevegelsen blir motstanden lett blind, mål-
løs og lite fast organisert. En økende høyreekstre-
misme og fascisme prøver å utnytte dette som et 
spellerom for å skyve skylda for all kapitalistisk 
elendighet over på syndebukker som muslimer. I 
Sør-Europa står offiserer for lengst klare til å stoppe 
folkelige opprør med militærdiktatur.    

Ikke minst takka være oljen og høye priser på øv-
rig råvareeksport, parra med lave priser på klær 
og andre importerte forbruksvarer fra Kina og an-
dre ”framvoksende” økonomier, er Norge foreløpig 
ikke prega av den samme økonomiske krisa som 
resten av den gamle industrialiserte kapitalistiske 
verden. Men i lengda vil en djupere og stadig mer 
verdensomspennende depresjon ramme også sto-
re deler av norsk eksportnæring med avsetnings-

svikt og arbeiderne med økende arbeidsløshet. 
Dette vil føre til økende krav om innsparing også 

her. Finansminister Sigbjørn Johnsen har allerede 
for lengst varsla at han er forberedt på å gjenta sin 
arbeidsledighetsfremmende politikk som finans-
minister i Brundtland-regjeringa på begynnelsen 
av 1990-tallet, med å stramme inn på budsjettene.   
Samtidig har arbeidere i Norge den trulig sterkes-
te fagbevegelsen i verden. Det forplikter. Ikke til å 
være med på den onde spiralen ned i søla som den 
internasjonale konkurransen om å være flinkest til 
å stramme inn medfører, slik enkelte røster i LO-
ledelsen tar til orde for når de sier de ønsker et 
nytt såkalt ”solidaritetsalternativ”, det vil si nok en 
gang solidaritet med arbeidsgiverne har i landet 
mot andre lands arbeidere og arbeidsgivere. Det 
forplikter derimot til å holde fast ved de rettighete-
ne og det lønns- og velferdsnivået som fagbevegel-
sen her i landet har kjempa seg til og er i posisjon 
til ytterligere å forbedre, og som arbeidere i andre 
land kan vise til som mål også for seg.        

Fra finanskrise til depresjon

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.

Fagbevegelsen må bruke sin styrke til å holde fast ved det lønns- og velferdsnivået vi har kjempa oss til, og ikke til å 
være med på den onde spiralen ned i søla. 
Illustrasjon: Robert Nyberg
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Sluttinnberetning til oslo Byfogdembete i 
konkursboet til oslo Bygg Totalentreprenør as

Når det ble åpnet konkurs i  
firmaet i august i fjor hadde 
Oslo Bygningsarbeiderforening 
i lengre tid hatt flere tvister 
med firmaet. Konkursvarsel var 
sendt og konkursbegjæringen 
var skrevet ferdig, men kontor-
dama kom oss i forkjøpet. 
Firmaet hadde i lengre tid 
brukt sine ansatte som “bank” 
og enkelte ansatte var helt 
uten penger.

Tekst: odd magnar Solbakken

 

Hvem som egentlig sto bak og kontrollerte firma-
et er fortsatt litt uklart. Et navn vi kjenner godt 
fra før var uten formelle roller i firmaet, men flere 
av de ansatte viste til han som en ledende person 
i firmaet. For oss er han kjent som konkursrytter 
og katalogsvindler. 

Bostyrer har ikke fått så mye ut av de som burde 
kjenne firmaet. De var nærmest ukjent med fir-
maet de ledet.
En som hadde kjøpt tjenester fra firmaet ble gan-
ske rystet over virksomheten og skrev om sine er-
faringer i Bygningsarbeideren nr 3-2010.

Det forelå ikke ferdigstilt regnskap for 2009, men 
for 2009 og 2010 fantes det enkelte regnskapsrap-
porter, men riktigheten av disse var høyst usik-
ker, i følge innberetningen fra bostyrer.

Selskapets leder har opplyst at han ikke visste hvor 
regnskap og bilag var og at det kanskje var stjålet.

Styreleder/daglig leder visste heller lite om hvil-
ke kunder firmaet hadde i 2010.

Firmaet skal ha leaset tre biler, hvor en bil var til-
bakelevert leasingselskapet, mens de to andre ble 
begjært tilbakelevert med bistand fra namsfog-
den. Styrets leder var uvitende om hvor bilene var.  

Bostyrer har ikke klart å avdekke hvor mange 
som var ansatt i selskapet per konkursåpning. 
Det skyldes blant annet at selskapet hadde flere 
utenlandske arbeidstakere, samt at flere hadde 
reist fra Norge på grunn av manglende lønnsut-
betaling.

I følge sluttinnberetningen har selskapet hatt en 
skattetrekkskonto som, i alle fall tidvis, skal ha 
blitt brukt.

I sluttinnberetningen skriver bostyrer at det er 
grunn til å anta at personer i selskapets ledelse 
har tappet selskapet for relativt sett betydelige 
beløp og at det av den grunn, i praksis,ikke har 
vært mulig å få tilført boet midler som følge av 
den tapping som har funnet sted.

Kopi av innberetninga er oversendt til Oslo politi-
distrikt, finans- og miljøkrimseksjonen.

Bostyrer skriver at boet ikke en gang har tilstrek-
kelige midler til dekning av de kostnader som er 
pådratt i forbindelse med bobehandlingen. Boet 
er følgelig et innstillingsbo. Kreditorene vil med 
andre ord ikke motta noen dekning.

Det er tvert om en underdekning i boet på i over-
kant av 3 millioner kroner, hvorav i underkant av 
600 000 kroner dekkes av NAV Lønnsgaranti og 
skattebetalerne. To medlemmer i Oslo Bygningsar-
beiderforening hadde vel utestående lønn og ferie-
penger på rundt 200 000 kroner som bostyrer inn-
stilte til godkjenning overfor NAV Lønnsgaranti. 
P.S. Vi har møtt firmaet på kontoret de hadde på 
Ulven. Kanskje ikke den enkleste plassen å gjøre 
et brekk på. Og hvilken uvedkommende person 
skulle ha interesse av å stjele dette selskapets 
regnskap og bilag? Kanskje vedkommende had-
de nøkler som tilfeldigvis passet og visste hvor 
regnskapet var? Ikke godt å vite. Og nå er dette 
uansett historie. En historie mange av de ansatte 
gjerne kunne vært foruten. Men det kan jo hende 
aktørene dukker opp igjen. De gjør ofte det. Og da 
pleier historien, av en eller annen merkelig grunn, 
å gjenta seg. 

mange grove brudd på 
arbeidstidsbestemmelsene

15 virksomheter, både utleiere og innleiere, er så 
langt anmeldt til politiet. I tillegg vurderer Arbeids-
tilsynet å anmelde ytterligere rundt 20 virksomhe-
ter. De forhold som er anmeldt så langt gjelder i 
hovedsak brudd på reglene om arbeidstid, overtid 
og arbeidsfri og omfatter både utleier og innleier.

Arbeidstilsynets tilsyn med virksomheter som lei-
er ut og leier inn arbeidskraft har avdekket mange 
alvorlige lovbrudd. Det innebærer blant annet al-
vorlige og systematiske brudd på arbeidsmiljølo-
vens arbeidstidsregler over lang tid. Flere hundre 
timer overtid ut over det som er lovlig i løpet av 
året, mange doble vakter over lange perioder og 
arbeidsøkter som er så lange at det er uforsvarlig.
I tillegg til lovbrudd har Arbeidstilsynet også av-
dekket andre utfordringer. Utleie og innleie av a 
beidskraft er et utfordrende trepartsforhold mel-
lom utleier som arbeidsgiver, oppdragsgiver som 
innleier og arbeidstakeren.

Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet sier at 
også innleide arbeidstakere har krav på et godt 
arbeidsmiljø. Det er helt nødvendig at utleier, som 
er arbeidsgiver, og innleier avklarer hvem som har 
ansvar for hva. Det forutsetter at utleiebransjen 
tar sitt arbeidsgiveransvar, skaffer seg nødvendig 
arbeidsmiljøkunnskap og setter i gang tiltak for å 
forebygge og redusere belastninger.

Tilsyn med innleie- og utleiebransjen fortsetter ut 
året, og vil ha høy prioritet også i 2012.

odd magnar

Flesk i Duppeklubben i C. m. mathiesen & Co AS.

26. Mars 2011 kl. 16:00 i 2 Etg. på Doverhallen i 
Oslo feiret  Verkstedsklubben i C. M. Mathiesen 
& Co AS. det første møte i Flesk i Duppe klubben. 

Som billede viser, ser vi de pensjonister som har 
fått overrakt et bevis av klubblederen i Verksteds-
klubben,  på at de er opptatt som Æresmedlem i 
Verkstedsklubben i C. M. Mathiesen & Co AS. 

Fra venstre. Arne Paulsen. Finn Thoresen. Sverre 
Lie. Asbjørn Kristiansen. Bjørn Iddeng. Freddy 
Roås og Kjell Ovhøy. 

Styret i Verkstedsklubben i C. M. M. ser frem til 
at dette fellestreffet vil bli en tradisjon i mange år 
fremover, hvor medlemmene i Verkstedsklubben 
og medlemmene i Pensjonistklubben vil få noen 
hyggelige timer sammen, hvor vi kan prate om 
fortiden og fremtiden.

med vennlig hilsener
Klubbleder i Verkstedsklubben i 
C. m. mathiesen & Co As.
V/ Henrik Guido madsen.
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Bygningsarbeideren ønsker alle medlemmer en riktig god jul! 

Fredag 11. november arrangerte foreningen jubilantfest i 
Folkets Hus, oslo.

Forretningsfører, Liv Bjerknæs, ønsket velkommen.
Foreningens leder, Petter Vellesen, holdt jubilantenes tale. Felles-
forbundet var representert ved nestleder Anders Skattkjær, som 
takket jubilantene for langt og trofast medlemskap. 

I år var det i alt 84 jubilanter: 9. 60 års jubilanter, 10. 50 års jubilanter, 
12.  45 ås jubilanter, 17. 40 års jubilanter og 36.  25 års jubilanter. 

25 år:
Egil Sindre Aker, Christer Andersson, Bjørn H. Bekkesletten, Knut 
Berg, Åge Johan Bjørnstad, Tor Ivar Bothner, Geir Brekka, Jan Bæk-
kevold, Bjørn Engebretsen, Aage Finsrud, Kåre Lorang Fjellheim, 
Ragnar Fjærestrand, Ørnulf Hilmar Hansen, Kjell H. Haraldsen, 
Svein Erik Harham, Jan Husevik, Magne Johansen, Jørun Midtdal, 
Erik Molden, Kåre Einar Nilsen, Kjell Olafsen, Geir Pedersen, Terje 
Reistad, Finn Rindal, Eliseo Roderigues, Mohammed Sabir, Nils 
Skjeggedal, Yngve Skåttun, John Dag Smiseth, Annar Solli, Thore 
Svendsen, Johan Svenson, Tommy Zetterstrøm, Inge Øwrw, 
Odd Svein Åmodt og Johnny Aaland.

40 år:
Thor A. Amundsen, Bo Axelsson, Manuel Pena Brion, Jan Bølla, 
Gunnar Fallet, Odd Lorang Flaen, Knut Hagen, Knut Olav Hoel, 
Egil Holen, Klara Krogh, Sverre Larsen, Kent Netzel, Lars Erik 
Olsson, Arvid Svensrud, Bjørn Tangen, Jens Agnar og Jan Ørnevik.

45 år:

Kjell Andresen, Lars-Åke Bjørk, Svein Gulbrandsen, Lars-Gøran 
Hassel, Kåre Karlsen, Roy Arne Larsen, Bengt-Arne Nilsson, Svein 
Olander, Per-Edvard Paulsen, Per Bjørn Pettersen, Edvind Østby og 
John Aas.

50 år:
Amund Amundsen, Arne Anders Dahlen, Tor Gundersen, Kåre 
Halvorsen, Bjørn Martinsen, Ole Skyrud, Jens Stalenget, Oskar 
Stensby, Tore Wamstad og Paul Henry Østerhagen.

60 år:
Terje Arnhoff-Hansen, Bjørn Brodshaug, Knut Alfred Edquist, An-
ders Norvald Hundere, Carl-Henrik Johansen, Egil Rudolf Kaknes, 
Jacob Vilhelm Meyer, Johan Fr. Schultz og Harry Syvertsen.

60 års jubilantene ble tildelt malt stettefat.  50 års jubilantene 
ble tildelt malt tallerken. 45 års jubilantene ble tildelt diplom som 
æresmedlem i Fellesforbundet. 40 års jubilantene ble tildelt LOs 
nål og 25 års jubilantene ble tildelt Fellesforbundets 25 års merke 
og foreningens 25 års nål.

Leder av foreningen Petter Vellesen, ble tildelt Fellesforbundets 
gullnål for sammenhengende tillitsverv i 25 år.

Etter utdelingen var det dans for de som ønsket det og det syntes 
som alle var meget fornøyd og praten gikk lystig.

Liv

Årets jubilanter


