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Leder

Det er med stor glede at under-
tegnede er den første som får 
æren av å skrive lederen i dette 
historiske første felles fagbladet 
for bygnings-arbeidere i Oslo og 
Akershus området.

Grunnen til at jeg har brukt endelig i overskriften 
er at det er mange i våre miljøer som har fremmet 
forslag om å få til et felles fagblad tidligere, men 
av forskjellige årsaker har dette strandet i forsøket.

Når vi nå endelig har fått det til, blir utfordringen å 
få til et felles blad der alle foreningene som er tilslut-
tet får like mye plass. For at dette skal lykkes avhen-
ger selvsagt av at alle foreningene kommer med 
sine bidrag. I tillegg ville det glede undertegnede 
utrolig mye hvis både medlemmer og andre lesere 
bidrar ved å sende innlegg. Undertegnede vil uten 
å gå utover sitt mandat som medlem i redaksjonen 
hevde at ingen seriøse innlegg  vil bli avvist.

I og med at Tømrer og Byggfagforeningen har  
bestemt å avvikle sitt eget fagblad i papirutga-
ve (den fortsetter på nettsida vår byggfag.org)  
kunne ikke tidspunktet for å gi ut et felles fagblad 
for vår forening passet bedre. Det er på tross av den  
digitale utviklingen mange som ikke er på nett, 
noe som man har altfor lett for å glemme i streben 
etter å følge utviklingen.

Utviklingen av et felles fagblad gir oss en unik  
mulighet til å utvikle et enda tettere samarbeid 
mellom flere fag i byggebransjen.

Det vil være mange utfordringer for våre forenin-
ger i tiden fremover.

Den største utfordringen etter min oppfatning  er 
ansettelsesvegringen til bedriftene som har utvi-
klet seg de seneste 10 årene. Konsekvensene av 
dette er flere innleide, flere bortsettinger, færre 
 

 

 
 

egne ansatte, mindre inntak av lærlinger. Dette 
igjen betyr færre organiserte og mindre bruk av 
akkordtariffene, som pr dags dato er det mest ef-
fektive redskapet til å fremtvinge en god logestikk 
og dermed bidrar til økt produktivitet på våre  
byggeplasser.

Med tanke på at det er arbeidsgiverne som har 
gått i spissen for denne utviklingen kan man mis-
tenke dem for ikke å være opptatt av produktivi-
teten selv om de hevder noe annet. (hvor mange 
klubber har ikke hørt fra arbeidsgiverne at “dere 
i fagforeningen er ikke opptatt av produksjonen 
men kun lønn”). Men vår erfaring er jo nettopp det 
at vi ser at det er en sammenheng mellom produk-
tivitet og lønn.

Med fare for å gjenta seg sjøl, dette vil være den 
viktigste kampen i fremtiden.

Forhåpentligvis vil et felles fagblad kunne være et 
godt redskap i arbeidet med å prøve å begrense 
denne negative utviklingen i framtida.

Med oppfordring om å sende inn innlegg  ønsker 
undertegnede nye og gamle lesere lykke til med 
nytt, felles fagblad!

Leder av Tømrer og Byggfagforeningen 
Ken Gordon Solfjeld 

Endelig et felles fagblad! 

Ken Gordon Solfjeld 

Kjære leser

Du holder nå første utgave av ”nye” Byg-
ningsarbeideren i hendene. Noen av 
dere har fått Bygningsarbeideren tidli-
gere, for andre er det et nytt bekjentskap.  
 
Bygningsarbeideren var tidligere organ 
for Oslo Bygningsarbeiderforening, med 
spredning til enkelte andre fagforenin-
ger. Nå har vi utvida samarbeidet med 
flere fagforeninger, og formalisert det, 
slik at bladet nå er organ for seks byg-
ningsarbeiderforeninger på Østlandet. 
De seks foreningene er Fellesforbundet 
avd 1 Oslo Akershus, Fellesforbundet 
avd 601 Tømrer og Byggfagforenin-
gen, Fellesforbundet avd 603 Oslo Byg-
ningsarbeiderforening, Fellesforbundet 
Rørleggernes Fagforening avd 605, Fel-
lesforbundet avd 614 Byggfag Dram-
men-Bærum og Fellesforbundet avd 
647 Glåmdal Fagforening. Alle avdelin-
gene har samme eierskap til bladet og 
deltar i redaksjonen. Lederartikkelen 
kommer til å gå på omgang mellom 
lederne i de forskjellige foreningene. 

Avisa skal være en avis for, om og av 
bygningsarbeidere (våre medlemmer). 
Avisa skal avspeile aktiviteten i hele 
området og ha kontaktinformasjon til 
alle avdelingene. Den skal brukes ak-
tivt i informasjonsarbeid og kampanjer. 
Avisa skal ha en skarp faglig politisk 
profil og være opposisjonell, organise-
rende, aktiviserende, informerende og 
saklig.

Etter denne omlegginga har Bygnings-
arbeideren fått et nedslagsfelt på nes-
ten 6000 bygningsarbeidere i østlands-
området. Vi tror og håper at den vil få 
stor betydning for det faglige arbeidet 
i regionen.

Som lederartikkelen sier, oppfordrer vi 
alle til å bidra med stoff, innlegg, tips 
og ønsker for innholdet.

Petter Vellesen

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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Det bygges i høyden
I 1. kvartal 2011 ble det registrert satt i gang bygging av 7 379 boliger med i alt 984 000 kvadrat-
meter bruksareal til bolig. Nesten halvparten av alle nye boliger er i blokk. 

46 prosent av alle nye boliger bygges i blokker, men blokkleilighetene står for kun 35 prosent av 
bruksarealet. Over halvparten av alle blokkleilighetene bygges i Oslo og Akershus. Det er satt 
i gang 34 prosent flere boliger sammenliknet med 1. kvartal i fjor.
Fortsatt høy aktivitet innenfor kontor- og forretningsbygg

Det ble i 1. kvartal påbegynt bygging av 1 147 000 kvadratmeter bruksareal til næringsbygg. 
Det er 80 000 kvadratmeter mer enn i samme periode i 2010, tilsvarende en økning på 
7 prosent. Det er fortsatt høy byggeaktivitet innenfor kontor- og forretningsbygg, som står 
for det meste av veksten innenfor næringsbygg.

odd magnar Solbakken

Lofavør-forsikringer for medlemmer 
med fast adresse utenfor norden
LO Favør har nå utarbeidet en brosjyre om LOfavør-forsikringer for LO-medlemmer med fast 
bostedsadresse i land utenfor Norden. Brosjyren er på norsk, engelsk, arabisk, urdu, fransk, 
polsk, latvisk, estisk, litauisk og russisk.

For deg som er LO-medlem, men har fast bostedsadresse i land utenfor Norden (Norge, Sverige, 
Danmark, Finland og Island), vil forsikringen ha noe varierende dekningsomfang/gyldighet. 
Dette fordi vilkårene er regulert etter norske/nordiske forhold.

http://www.bygningsarbeider.no/sites/bygningsarbeider.no/files/vedlegg/lofavor_
for_utenlandske.pdf

intet nytt under solen
I 1887 var høyresidas argumentasjon mot kravet om 10-timers 
arbeidsdag og 60 timers uke ganske så lik den vi hører i dag når 
de samme folka angriper arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven: 

«Loven vil træde i veien for at voxne mænd selv bestemmer 
  hvorledes de skal nyttiggjøre seg sin tid».

regulering av grunnbeløpet (G) 
i folketrygden:
Grunnbeløpet øker fra 75 641 kroner til 79 216 kroner fra 1. mai 2011. Dette er en økning på  
3 575 kroner eller 4,73 prosent. Uførepensjonister og andre som får sin ytelser regulert gjennom 
grunnbeløpet, får fra samme dato en inntektsøkning på 4,73 prosent. Alderspensjon under opp-
tjening oppreguleres fra samme dato med 4,73 prosent.

Unge menn mest skadeut-
satte også i arbeidslivet

Arbeidsskader utgjør om lag 12 prosent av alle 
skadetilfeller i Norge og unge menn i alderen 15-
24 år er de som skader seg oftest. Det er farligst 
å jobbe i bygge- og anleggsnæringen eller i pri-
mærnæringene. Risikoen for å bli skadet øker med 
skiftarbeid og lange arbeidsuker.

Det viser tall fra Arbeidskraftundersøkelsen  som 
Statistisk Sentralbyrå gjennomførte i 2007. Det ble 
også gjennomført en tilleggsundersøkelse (AKU-
tillegget) for å kartlegge forekomsten av arbeids-
skader og arbeidsrelatert sjukdom. 

I overkant av 3 prosent av de spurte oppgir at de i 
løpet av det siste året har blitt skadet som følge av 
arbeidsulykke. Dette tilsvarer  ca 79 000 personer 
på landsbasis i løpet av et år. Når man tar med 
i beregningen at noen har vært utsatt for to eller 
flere skader, utgjør dette om lag 90 000 arbeidsre-
laterte skader hvert år.

For menn i alderen 15 - 24 år er skaderisikoen om-
trent dobbelt så høy som den er for menn over 45 
år. Tømrere og anleggsarbeidere er yrkesgrup-
pene med aller høyest skadeforekomst, og årlig 
risiko for å få en arbeidsskade i disse yrkene ligger 
på om lag 10 prosent. Dette er høye tall sett mot 
gjennomsnittet på rundt 3 prosent.

Tekst: odd magnar Solbakken

Skattekonkurranse i EU

Siden 2000 har den gjennomsnittlige selskaps-
skatten i EU falt fra 31,9 til 23,2 prosent. Alle med-
lemslandene bortsett fra Ungarn og Malta har satt 
ned skatten, og gjentatte forsøk på harmonisering 
landene imellom har feilet. I Danmark har den bor-
gerlige regjeringen nå foreslått å senke selskaps-
skatten fra 25 til 20 prosent, noe som i så fall vil 
plassere våre naboer i syd godt under gjennom-
snittet. 

Det bekymrer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 
som sier at Danmark har halvert skatten siden 
1989. «I samme periode har timeproduktiviteten 
været generelt faldende. Hvis lavere selskabsskat 
var en mirakelkur til at øge investeringslysten og 
produktiviteten, så kræver det en forklaring, hvor-
for udviklingen gået stik modsat,» skriver de, og 
anbefaler at politikerne heller satser på utdannel-
se og forskning.

Vil ha debatt om Vikar-
byrådirektivet

DEFS (den europeiske faglige samorganisasjon) 
må ta initiativ til en ny debatt om vikarbyråenes 
rolle i det europeiske arbeidsmarkedet. 

Det må være mulig å lage nasjonale eller euro-
peiske reguleringer i en næring som til de grader 
undergraver et seriøst arbeidsliv. 

Det sa leder i Fellesforbundet, Arve Bakke, på 
DEFS-kongressen i mai.

Tekst: odd magnar Solbakken
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Utdeling av Varslings- og 
Ytringsfrihetsprisen for 
2010 og 2011 – 12. mai 2011

Tekst: Egil mongstad

Grunnen til at prisene ble delt ut her, er at begge 
prisvinnerne er sykepleiere, og begge varslings-
sakene relaterer seg til sykepleiernes yrke. Juryen 
mente derfor at det var naturlig å legge vekt på 
den betydningen sykepleiere og dere organisasjo-
ner kan ha for å sikre kvaliteten i helsesektoren. 

I tillegg var 12. mai den ’Internasjonale Sykeplei-
erdagen’, og prisutdelingen ble derfor en del av en 
større markering. Hele forbundsstyret i NSF var 
til stede under utdelingen. Lederen i NSF; Lisbeth 
Normann holdt tale, der hun berømmet de to pris-
vinnerne. Det var imidlertid bare en av prisvinner-
ne som hadde møtt fram; Oline Hesselberg, Adec-
co-helse sin etter hvert så berømte ’banekvinne’. 
Den andre prisvinneren; Gjertrud Hannasvik,  
ønsket av prinsipielle grunne ikke å delta i NSFs 
lokaler, og det ble gitt en kort begrunnelse for 
dette.

men hva er nå en varsler?
Varsleren er en person som avdekker og varsler 
om kritikkverdige forhold eller ulovligheter i sel-
skaper, organisasjoner eller offentlige institusjo-
ner. Vi har hatt tilfeller der de ansvarlige i bedrif-
ten eller organisasjonen har forsøkt å dysse ned 
eller skjule opplysningene om slike forhold, eller 
forsøkt å straffe varsleren. 

og hvem er nå egentlig denne Stockmann ?
I Ibsens «En folkefiende» møter vi Tomas Stock-
mann som er tilsatt som tilsynslege ved en  

nybygd badeanstalt i hjembyen. I første akt mot-
tar dr. Stockmann en analyse av vannprøver fra 
badet. Vannet viser seg å være forurenset. Stock-
mann forventer heltestatus for oppdagelsen, men 
mange har interesse av at dette ikke blir kjent. 
 
Stockmann utsettes for press om ikke å offentlig-
gjøre resultatene. Han velger å holde fast kurs, 
og bestemmer seg for å kjempe for sannheten,  
uansett pris. Han konkluderer med at «den sterkes-
te mann i verden, det er han som står mest alene». 

Ibsen fikk ideen til dramaet etter en hendelse som 
fant sted i en tysk badeby i 1830-årene. En lege slo 
fast at det var kolerautbrudd i byen, noe som førte 
til ødelagt badesesong. Befolkningen ble rasende 
på legen og jaget både ham og hans familie fra 
byen. Tema er også kjent fra filmen Haisommer. 

juryens begrunnelse
Ved årets utdeling har juryen i varslings- og 
ytringsfrihetsprisen Stockmanns Hammer beslut-
tet å dele ut to priser. Fordi begge de aktuelle pris-
vinnerne hadde samme yrke, sykepleiere, var det 
naturlig å ta kontakt med deres fagforening, Norsk 
Sykepleierforbund, for et samarbeid rundt prisut-
delingen.

Vi har og registrert at begge varslerne har hatt 
støtte i sitt forbund. Det at begge prisvinnerne 
kommer fra samme yrke og samme sektor, kan 
si noe om den betydningen etikk og mot kan få i  
kvalitetsforbedringen av offentlig sektor.

I det følgende vil jeg redegjøre for de forhold som 
juryen i Stockmanns Hammer har lagt vekt på i 
årets pristildelinger.

Varslingsprisen for 2010
Prisen for dette året er besluttet utdelt til syke- 
pleier Gjertrud Hannasvik.

I 2009 og 2010 gjorde Hannasvik en prisverdig 
innsats for å avsløre den skandalen som er blitt 
betegnet som ’triksing med ventelistene’ ved  
Sykehuset Asker og Bærum. Hannasvik har gjort 
et godt arbeid i å dokumentere både omfang og 
konsekvenser av en meget uheldig praksis ved 
dette sykehuset.

Stikk i strid med medisinske behov har pasienter 
av utenforliggende årsaker blitt flyttet nedover  
på ventelistene. Dette var en praksis som medfør-
te store lidelser for enkeltpasienter, og det kunne i 
noen tilfeller vært livstruende. 

Gjertrud Hannasvik dokumenterte 100 slike tilfel-
ler uten at hun følte at ledelsen tok det på alvor.

Juryen vil beklage at Hannasvik ikke har fått den 
anerkjennelse fra sin arbeidsgiver som hennes 
flotte bidrag til kvalitetsøkning i helsevesenet, og 
for å forhindre en enda større skandale, - burde 
medføre.

Vi beklager og at hun selv opplever å ha blitt  
isolert på Sykehuset Asker og Bærum etter  
avsløringen. Vi minner om at represalier mot  
varsler er i strid med norsk lov.

Vi uttrykker også vår beundring for at Hannas-
vik, uten å ha fått sin velfortjente anerkjennelse 
erklærer at hun ville varslet om igjen, gitt samme  
situasjon. Dette er en uttalelse som kler kvalitets-
arbeidere som helsevesenet trenger flere av. 

F.v. Forbundsleder Lisbeth Normann, prisvinner Oline Hesselberg og Egil Mongstad fra Stockmanns Hammer

På denne maidagen ble det altså delt ut to varslings- og ytringsfrihetspriser. 
Prisene ble delt ut i kantina til Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Tollbugata 22.

først litt informasjon:
I 2005 opprettet Stiftelsen Byggfag  
prisen ”Stockmanns Hammer”. I dens 
statutter heter det at: ”Prisens fremste 
formål er å verne om og styrke ytrings-
friheten for ansatte og vilkårene for 
dette i Norge i arbeidslivet generelt og 
i byggebransjen spesielt, herunder å 
rette søkelyset mot uheldige sider ved 
utviklingen, særlig ved å stimulere den 
levende debatt og den uredde bruk av 
det frie ord.” 

Mer informasjon om Stocmanns Ham-
mer kan du finne på www.byggfag.org  
under Stiftelsen Byggfag. Her ligger statut-
ter, brosjyre og informasjon om hvem som  
sitter i juryen.

Vi gjør oppmerksom på at fristen for 
å foreslå kandidater vanligvis er 15. 
mars. Alle kan komme med forslag!
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Vi har stor respekt for hennes utsagn til bladet  
«Sykepleien» 1/2011; «Jeg har et frenetisk forhold 
til sannhet».

Gjertrud Hannasvik er etter juryens oppfatning 
en særdeles verdig varslingsprisvinner, og har  
fortjent all den positive oppmerksomhet som 
Stockmanns Hammer forhåpentlig kan gi.

Varslingsprisen for 2011
Prisen for inneværende år er besluttet tildelt til-
litsvalgt og sykepleier Oline Hesselberg. Hun er 
tildelt prisen for sitt viktige bidrag i å avsløre ue-
tiske og lovstridige arbeidstids- og boforhold ved 
Ammerudlunden Sykehjem.

Som relativt nyvalgt tillitsvalgt skolerte hun seg i 
lover og regler høsten 2010. På en måte som må 

anses som prisverdig koblet hun umiddelbart sin 
lærdom til forholdene ved sin egen arbeidsplass, 
Ammerudlunden Sykehjem. 

At hovedsakelig utenlandske arbeidstakere ble til-
budt uverdige boforhold i tillegg til ulovlig arbeids-
tid var brudd på både lov og etikk, og kunne stå i 
motsetning til den kvalitet som sykehjemmets be-
boere hadde krav på. Hun tok kontakt med Norsk 
Sykepleierforbund. 

Dette medførte tilslutt at NRK avslørte forholdene 
for hele det norske TV-publikum.

Det at hun fikk bistand fra sin fagforening er etter 
juryens oppfatning ikke til forkleinelse for varslin-
gens innhold, men snarere som en bekreftelse på 
slagordet: «Varslere trenger fagforening – fagfore-

ninger trenger varslere».
Varslingen ved Ammerudlunden Sykehjem er 
en sak som har fått store konsekvenser for hel-
sevesenet, og ikke minst for bemanningsbyrået  
ADECCO, som har lagt ned sin avdeling innen hel-
se, som følge av Hesselbergs varsling.

Denne saken har i ettertid fått stor politisk betyd-
ning, samfunnspolitisk og partipolitisk.

Det tjener Oline Hesselberg til ære at hun, i en opp-
hetet politisk debatt, har holdt strengt fast på sine 
begrunnelser for å varsle; etikkbrudd, lovbrudd og 
mulig svekket kvalitet i omsorgssektoren.

Oline Hesselberg er en verdig prisvinner, og kan 
stå som forbilde for ansatte og tillitsvalgte i helse- 
og omsorgssektoren.”

Sammenslåing av nedre romerike og 
follo fagforening avd. 617 og felles-
forbundet avd. 1 oslo/akershus

Sammenslåingen er nå et 
faktum! Styrene i Nedre Rome-
rike og Follo Fagforening avd. 
617 og Fellesforbundet avd. 1 
Oslo-Akershus har skrevet  
under på avtale om en sam-
menslåing av avdelingene. 

Tekst: Vidar Bratberg

Navnet på avdelingen vil være Fellesforbundet  
avd. 1 Oslo/Akershus etter sammenslåingen. Avde-
lingen vil drives ut fra hovedkontoret i Oslo som i 
dag, mens kontorene i Lillestrøm og på LO-huset på 
Gardermoen opprettholdes som satellitt-kontorer.

Sammenslåingen er et viktig strategisk steg og 
skaper en enda sterkere organisasjon. Vi får en 
enklere struktur, mer oversiktlige geografiske om-
råder/grenser og et stort felles faglig miljø som gir 
styrke. 

Jeg er sikker på at vi har funnet en god løsning for 
framtiden som vil komme medlemmene til gode 
sier avtroppende leder i avd. 617, Vidar Lund. Han 
innrømmer imidlertid at det har vært en krevende 
tid før sammenslåingen. 

Han påpeker at avdelingene blir pålagt stadig mer 

fra forbundet sentralt uten at det følger penger et-
ter, og da er det viktig å opprettholde et passe stort 
medlemstall for å kunne ha en fornuftig drift, noe 
som gjør at det går i retning av større avdelinger. 

Alternativet var å heve kontingenten, og vi vet hva 
medlemmene synes om det, sier Lund. 

Samleavdeling
Når vi nå valgte å slå oss sammen med avdeling 
1 Oslo/Akershus føltes det naturlig for oss begge 
da vi har gode erfaringer med å være en samle-
avdeling. Vi organiserer arbeidstakere innen flere 
bransjer, blant annet: Byggfag, Bil, Industri, Bygg

industri, Skogbruk, Tannteknikere, Gartneri, Gull-
smed, Arbeidsmarkedsbedrifter og Varig tilrette-
lagt arbeid. 

Det er også vedtatt at det skal opprettes et eget 
bransjeutvalg for Byggfagene i avdelingen, slik 
at byggebransjen i hele området nå kan komme 
sammen og dra nytte av hverandres erfaringer og 
samarbeide bedre mot useriøsitet i bransjen. 

Kine Asper, som er avdelingens leder, ønsker av-
deling 617 hjertelig velkommen inn i avdeling 1! 
Vi har alltid hatt et godt samarbeid, så her har vi 
et godt grunnlag for fremtida. 

Det blir ei spennende tid i Akershus fremover, 
både med utbygginga av Gardermoen og utvik-
linga som har vært de siste årene. 

Så vi er veldig glade for å styrke oss ytterligere 
med kompetansen og engasjementet som finnes 
i avdeling 617.

«alternativet var å heve 
kontingenten, og vi vet hva 
medlemmene synes om det, 
sier Lund.»
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Tekst: Petter Vellesen

Vil oslopartiet arbeide for en vesentlig øk-
ning i antall lærlingeplasser i kommunale 
virksomheter? 

aP: Ja. I vårt program står det følgende: 
- øke antall lærlinger i kommunen. Alle kommu-
nale virksomheter skal betale til en lærlingpool, 
etter en nøkkel fastsatt ut fra antall ansatte i hver 
virksomhet. De som velger å ta inn lærlinger vil 
få finansiering gjennom denne poolen. Målet må 
være at vi skal ha én kommunal læreplass pr. 1000 
innbyggere i Oslo. 

SV: JA. Yrkesfagelever skal ha rett til lærlingplass. 
Kommunen skal forplikte seg til å motta minst én 
lærling per 1000 innbygger, og ta initiativ til et for-
pliktende samarbeid med fagbevegelse og
arbeidsgiverforeninger for å sikre de nødvendige 
lærlingplassene i privat sektor.

rødt: Ja. Rødt Oslo går inn for at kommunen skal 
ha et antall lærlingplasser som tilsvarer minst 2 
promille av kommunens folketall, og har foreslått 
at kommunen skal ha lærlingplasser tilsvarende 1 
promille av kommunens folketall til budsjettet for 
Oslo.

SP: Ja, Senterpartiet vil sikre stor nok tilgang på 
lærlingeplasser i Oslo, med kommunen og by-
delene som et godt eksempel for næringslivet. 
Oslo kommune bør øke antallet lærlingeplasser i 
kommunale virksomheter til minst 2,5 % av kom-
munens ansatte. Oslo Senterparti mener at i alle 
anbudsrunder må det stilles krav til lærlinger og 
at de fortrinnsvis skal komme fra Oslo. Oslo Kom-
mune må prioritere egne elever framfor elever fra 
andre fylker. Det kan gjøres ved å stille krav til lær-
lingebedriften samt øke tilskuddet til de som tar 
inn elever med bakgrunn fra kommunens videre-
gående utdanning

Kr.f: Ja, KrF utfordrer fortsatt gjerne kommunen 
til å ta mer ansvar når det gjelder lærlingeplasser. 
Dette har vi også stemt for i bystyret.

Vil oslopartiet stille krav om lønn etter ta-
riff, regulert arbeidstid og faste ansettelser 
ved utlysning av offentlig kontrakter (iLo‐
konvensjon 94)? 

aP: Ja, vi mener dette må være krav i kommunens 
kontrakter

SV: JA. Det er uakseptabelt at kommunen under-
graver opparbeidede rettigheter til arbeidsvilkår, 
lønn og pensjon gjennom konkurranseutsetting 
og bruk av anbud. Selskaper kommunen kjøper 
tjenester av skal sikre ansatte gode arbeidsvilkår.

rødt: Ja.

SP: Ja, Senterpartiet vil stille krav om tarifflønn, re-
gulert arbeidstid og faste ansettelser hos private, 
kommersielle tjenesteleverandører og ved offent-
lige kontrakter. 

Kr.f: Ja

Vil oslopartiet innføre solidaransvar for 
kommunen som byggherre, i tråd med da-
gens ordning for hovedentreprenør?

aP: Tiltaket vil gjelde kun der tariffavtalen er all-
menngjort. Vil bety at kommunen blir gjort med-
ansvarlig for ubetalt lønn og feriepenger for sine 
direkte oppdragsgivere og føre til økt bruk av se-
riøse bedrifter. 

SV: JA. Sosial dumping må hindres ved blant an-
net innføring av kommunalt solidaransvar og ak-
tiv bruk av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i 
offentlige kontrakter.

rødt: Ja.

SP: Ja, Senterpartiet vil motvirke sosial dumping 
gjennom å innføre prinsippet om solidaransvar for 
kommunen som byggherre. Vi mener alle har krav 
på en tariffavtale, og vi vil ikke bidra til å under-
grave den norske modellen

Kr.f: Ikke tatt stilling til.

Vil oslopartiet gå inn for å igangsette byg-
ging av utleieboliger som leies ut til selvkost-
pris med oslo kommune som byggherre? 
 
aP: Vi har som mål å bygge 5000 nye kommunale 
utleieboliger de neste 10 årene. Videre ønsker vi å 
starte opp et prosjekt rettet mot nøkkelpersonell 
som kommunen trenger etter Københavnsmodel-
len kalt 5x5x5, som er rimelige utleieboliger til 
kommunalt ansatte. I vårt program står det at vi 
ønsker å bygge utleieboliger i områder hvor det er 
få slike, for å gi bedre muligheter til dem som står 
utenfor boligmarkedet. 

SV: JA. Oslo trenger et ikke-kommersielt leiemar-
ked slik de fleste større europeiske byer har. Kom-
munen må legge til rette for utbyggere, blant an-
net ved å tilby rimelige tomter, gi lånegaranti og 

etablere uavhengige stiftelser for bygging av slike 
utleieboliger.

rødt: Ja.

SP: Senterpartiet vil at Oslo kommune skal vedta 
et omfattende program for bygging av ikke-kom-
mersielle utleieboliger i samarbeid med bolig-
kooperasjonen og stiftelser. Oslo Kommune må 
i langt større grad bruke plan og bygningsloven 
til å regulere boligmarkedet. For eksempel er det 
mulig å omregulere fra kontorlokaler til bolig. I til-
legg mener vi at Husbanken må kunne finansiere 
større del av byggingen av boliger i regi av bolig-
kooperasjonen og til utleieboliger. Kommunen kan 
ha tidsubegrenset tildelingsrett for en andel av lei-
lighetene. Den såkalte bergensmodellen.

Kr.f: KrF slutter opp om bystyrets boligpolitikk 
som retter seg mot dem som er vanskeligstilt og 
som trenger offentlig hjelp til å skaffe seg bolig. 
KrF vil at vi skal ha tilstrekkelige med kommunale 
boliger, og at disse skal spres over hele byen. Kon-
kret betyr det at vi trenger flere større leiligheter 
og flere boliger spesialtilpasset for tunge brukere. 
Flere kommunale boliger må ligge i Oslo Vest, si-
den det nå er en overvekt av slike boliger i Oslo 
Øst. Det har vært særlig maktpåliggende for KrF 
at boliger beregnet for barnefamilier, ligger i van-
lige boligstrøk og at det bare er noen få kommu-
nale boliger av denne type på samme sted, slik at 
barna får vokse opp under mest mulig alminne-
lige forhold. KrF har vært en aktiv pådriver både 
i bystyret og i budsjettforhandlingene for at det 
skulle settes av penger til kjøp av nye kommunale 
boliger. I budsjettet for 2011 og i planøkonomipe-
rioden for de neste fire årene ble det lagt inn 700 
millioner kroner til kjøp av kommunale boliger.  

Vil oslopartiet sikre tomter og infrastruktur 
slik at det kan bygges betydelig flere nye bo-
liger? 

aP: Oslo kommune har i dag ferdigregulert 22000 
boliger som private grunneierne foreløpig ikke har 
startet bygging på. Som kommune mener vi der 
er viktig å ha en reserve. Videre ønsker vi å styrke 
planmyndighetenes kapasitet slik at planer ras-
kere kan realiseres. 
I vår program står følgende formulering: - sikre at 
kommunen alltid har en reserve av tilgjengelige 
regulerte tomter til boliger, som kan gi forutsigbar-
het og muligheter for planlegging for utbyggerne

SV: JA. Utviklingen av Oslo er et felles anliggende 
som skal styres av folkevalgte, og ikke overlates 
til private aktører. Byutviklingen skal bidra til so-
sial utjevning og en mer miljøvennlig by. For å nå 
målet om å bli lavutslippsby skal klima- og miljø-

Kommunevalgkampen
Som vi skreiv om i forrige nummer har LO i Oslo utarbeidet spørsmål til de politiske partiene i  
forbindelse med kommunevalgkampen. Av de borgerlige partiene har ikke Høyre og Fremskritts-
partiet svart. Kristelig Folkeparti er uenig i ”premisset for undersøkelsen”, som de sier, men har  
allikevel valgt å svare. Vi har valgt ut noen spørsmål som har spesiell interesse for bygnings-
bransjen og bringer her partienes svar. Så får enhver gjøre opp sin mening.
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hensyn ligge til grunn for byutviklingen. SV vil 
gi Oslo en boligpolitikk som sikrer utbygging av 
langt flere boliger.

Kommunen skal være en langsiktig eiendomsutvi-
kler som systematisk kjøper opp tomter for å sikre
utbygging av nye boliger, næringsarealer og sam-
funnsfunksjoner. Nye store utbygginger må skje i 
Oslos nåværende og kommende knutepunkter.
  
Oslo er historisk en by for småhus og lave bygg. 
Men byen vokser, og det er derfor fornuftig og
miljøvennlig å bygge høyere i knutepunkter. Eksis-
terende boligområder kan mange steder gi plass 
til flere. Fortetting må gjøres med høy kvalitet og 
god tilpasning til områdene rundt. Alle bydeler 
og områder må ha varierte bomiljøer, med ulike 
bygningstyper og boligstørrelser. Oslo har plass til 
mange nye innbyggere, bare vi planlegger godt. 
Gamle næringsområder slik som Ensjø, Økern, 
Breivoll, Majorstua stasjon og havneområdene må 
omgjøres til nye bolig- og næringsområder.

rødt: Ja. 

SP: Oslo Senterparti vil sikre tomter og infrastruk-
tur slik at det kan bygges betydelign flere nye bo-
liger i byen. Det kan gjøres både ved regulering av 
nye tometer og ved omregulering av kontorbygg 
til boligformål. Derfor vil vi blant annet etabere 
billige utleieboliger på Victoria Terrasse når Uten-
riksdepartementet flytter ut. 

Kr.f: Ja, og vi støtter strategien om å fortette ved 
knutepunkter. 

Vil oslopartiet sikre kommunale boliger 
over hele byen for mennesker med sosiale 
problemer og vanskeligstilte? 

aP: Ja, vi mener det er viktig at den kommuna-
le boligmassen spres over hele byen. Vi vil gjøre 
hyppigere bruk av kommunens forkjøpsrett og 
slik sørge for at 10 % av ny boligmasse benyttes 
til kommunale leiligheter, særlig der det er under-
dekning.

SV: JA. Kommunen må bygge langt flere boliger 
i hele byen for å sikre en god spredning av de 
kommunale boligene. Kommunen må bruke mu-
ligheten til å kjøpe inntil 10 prosent av nybygde 
borettslagsleiligheter. Kommunen må skaffe boli-
ger i ulike størrelser.

rødt: Ja. Rødt Oslo går både inn for å bygge flere 
kommunale boliger og for at kommunen skal kjø-
pe boliger både i etablerte borettslag og sameier. 
Hoveddelen av slike nye kommunale boliger bør 
komme i bydeler og områder der det i dag er få 
kommunale boliger.

SP: Ja, Senterpartiet vil sikre tilbud om kommunale 
boliger for mennesker med sosiale problemer og 
vanskeligstilte. Disse må fordeles over ulike deler 
av byen og skal primært ikke være en varig bolig for 
den enkelte, og heller ikke være bolig for mennes-
ker som behøver botrening i bemannende bokom-
plekser eller bofellesskap, eller andre særskilt tilret-
telagte løsninger. Senterpartiet vil gradvis avvikle 
ordningen med hospits til fordel for omsorgsboli-
ger, behandlingsplasser og utleieboliger tilpasset 
den enkeltes behov. Alle i byen har rett på et trygt 
hjem, og en levestandard som gir rom for deltakel-
se i samfunnet, inklusive demokratiske prosesser.  

Kr.f: Ja, KrF har vært en pådriver for satsingen by-
rådet nå gjør på kommunale boliger. Sprednings-
strategien er viktig for å unngå at det utvikler seg 
belastende bomiljø. Særlig utsatte barnefamilier 
må ha gode omgivelser.  

Grasrota 
om Bygningsarbeideren!

Oslo Bygningsarbeiderforening og Tømrer- og Byggfagfore-
ningen har fra og med dette nummeret felles medlemsavis. 
Det forhandles også om en sammenslåing av foreningene. 
Synes du det er en god idé?

andre Henriksen, 
tømrerbas, Veidekke

Det er det sikkert, men jeg kan ikke si at 
det er et spørsmål som engasjerer meg 
veldig. Foreninga er jo ganske usynlig, 
noe jeg lever godt med så lenge den 
gjør det den skal. Og det gjør den jo. Når 
det gjelder avisa hender det jeg blar i 
den, og det neste nummeret kommer 
jeg i alle fall til å lese, he he!

nikolai Giljarhus, 
betonglærling, Veidekke 

Dette kan jeg ikke si at jeg har tenkt 
mye på. Men det høres ut som en god 
idé; man vil stå sterkere jo flere og jo 
mer samla vi er. Ute på plassene er kom-
munikasjonen oss tømrere og betong-
folk imellom god, og kanskje kunne vi 
fått lønna vår opp på tømrernivå? Spøk 
til side, så tror jeg ikke vi kommer til å 
merke den store forskjellen. Når det gjel-
der avisa, pleier jeg alltid å bla gjennom 
den når den kommer.

Kenneth johannessen, 
tømrerlærling, Veidekke 

Her i firmaet jobber det jo folk som er orga-
nisert i begge foreningene, og det er sikkert 
en fordel å samle seg i én forening. Jeg tror 
likevel ikke det er noe vi på gølvet vil merke 
veldig mye til – men for bedriften og de til-
litsvalgte kan det sikkert være en fordel å 
ha én i stedet for to foreninger å forholde 
seg til. Avisa leser jeg ikke – ettersom jeg i 
det store og hele ikke leser noe særlig.

aziz olsen, 
forskalingssnekker, Veidekke 

Jeg synes det høres ut som en god idé, uten 
at jeg kan si at jeg tror det vil utgjøre den 
helt store forskjellen. Avisa synes jeg er bra, 
og det hender den blir brukt i diskusjoner 
på brakka. Likevel vil det nok være en over-
drivelse å si at jeg leser mye i den.
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intervju med tømrerlærling:

friskt blod i af

fakta
Hjertine reinholdtsen
19 år

Lærling i af Bygg oslo 
siden: 14.02.2011

Kommer fra: Eidskog 
Bor på: Karlsrud

I akkordlaget til John Gunnar 
Hansen har vi endelig fått en 
ny lærling, hvilket har vært en 
ganske sjelden kost for oss i 
AF Bygg de siste åra.
Men enda sjeldnere er det 
nettopp at denne lærlingen er 
ei frøken.

Tekst: Pål austad Solfjeld

Hvordan har du blitt mottatt?
Blitt tatt imot med et smil fra første dag

Hva gjør du på jobben om dagen?
Jeg har foreløpig bare satt opp klimavegger.

Trives du med det?
Ja, trives å jobbe med treverk.

Så stål og gips frister ikke?
Det kan godt hende, må bare prøve det først.

Hvilke forventninger hadde du til bransjen 
før du starta?
Forventa kanskje litt mer griseprat enn det jeg blei 
mottatt med, men nå har det tatt seg opp litt, blitt 

litt mer futt i gutta. Da blir det en mer leken tone, 
og da er det mer moro å være på jobb.

Hva fikk deg til å velge nettopp dette yrket?
Det var litt tilfeldig egentlig, jeg begynte først på 
helse og sosial, hadde planer om å bli psykolog.
 
Men jeg trivdes ikke noe særlig i jentemiljøet, så 
da begynte jeg på byggfag, og det var mer moro.

i Tømrer og Byggfagforeningen har vi 15 
kvinnelige medlemmer, dvs. 1,5 %. Åssen er 
det å jobbe i et så mannsdominert yrke?
Det er så fint så, men selvfølgelig litt spesielt til 
tider.  Der blir jo automatisk noe helt annet når du 
er eneste jenta, det er helt greit det, men hadde 
ikke gjort noe om det var flere jenter her.

Tror du man trenger å være sterkere for å 
være dame i tømrerfaget, enn i andre yrker?
Nei, men du må tåle at man bruker kroppen hver 
dag, være forberedt på det. 

Og nå til dags finnes det så mye hjelpemidler, at 
det pleier å ordne seg om man skulle støte på pro-
blemer.

Hva med akkorden da, har du begynt å 
tenke produksjon enda?
Ja gjør jo det, jeg prøver å legge opp arbeidsopp-
gavene så jeg sparer mest mulig tid.

Har du fått noen tilbakemeldinger på 
innsatsen din?
Ja, det har vært positivt så langt i alle fall.
At jeg jobber selvstendig og skjønner det jeg  
driver med.

og til slutt et ledende spørsmål: finnes det i 
hele tatt noen grunn til at kvinner ikke bør 
velge byggebransjen?

Nei, har man interesse for det, «so go for it» !

nei, har man interesse 

for det, ’so go for it’!»«
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Både Selvaagbyggs sjef Jon- Erik Lunøe (intervju 
i Byggeindustriens nr 15. 2010) og Adm. dir. Pet-
ter Eiken i Skanska Norge AS (Intervju i Fagbla-
dets forrige nr.) ga uttrykk for bekymring av den 
økende inntak av utenlandsk arbeidskraft på byg-
geplassene. Begrunnelsen for bekymringen fra 
begge var at vi ikke lenger vil kunne rekruttere så 
mange byggeplassledere med praktisk erfaring 
fra håndverkerleddet. Bekymringen til fagbevegel-
sen retter seg heller mot den økende bruken av 
innleie og bortsetting der det brukes utenlandsk 
arbeidskraft for det meste. 

Fagbevegelsen ønsker utenlands arbeidskraft vel-
kommen, men helst som fast ansatte hos entrepre-
nørene enn som innleid eller ansatt hos underen-
treprenører med dårligere lønns og arbeidsvilkår, 
der det i tillegg er manglende opplæring, inntak 
av lærlinger osv.

Selv om vi i fagbevegelsen deler bekymringen 
med bedriftsledere, om med annen innfallsvinkel 

er det et tema i forhold til deres begrunnelse som 
det diskuteres mye i våre fagmiljøer. 

Det er flere bedrifter som sliter med byggeplass-
ledere som kommer rett fra skolebenken og skal 
lede byggeplassene. Med den bakgrunn er det for-
ståelig at de ønsker å rekruttere baser med erfa-
ring til ledende stillinger på byggeplasser.

Mitt inntrykk er at det er mange bedrifter som tror 
dette er fasitsvaret for å løse fremdrifts probleme-
ne på byggeplassene, det er da jeg vil sende ut 
“ et lite varsko, eller at dette bør bremses opp litt”.

I utgangspunktet mener jeg at de som står nær-
mest produksjonen er de som vet mest om pro-
duktiviteten og da er utfordringen hvordan skal 
bedriftene utnytte dette bedre? Jeg hevder at om 
bedriftene klarer å få alle  i produksjonslinjen til å 
føle seg mere betydningsfulle i produksjonen, vil 
man ikke bare opprettholde en effektiv produk-
sjon men øke produktiviteten. 

Egne erfaringen med å la basene og lagene lede 
produksjonen, og med formenn som kommer rett 
fra skolebenken er bare positive. Skulle bedriftene 
likevel velge å ta basene ut av lagene og gjøre dem 
til formenn bør det kvalitetssikres  at de erstattes 
av nye skolerte baser. Det sistnevnte hevder jeg er 
omtrent fraværende, og frem til i dag har fungert 
helt imot sin hensikt og vært med å senke produk-
tiviteten i vår bransje i flere år.

Skal vi komme frem må vi vite veien når vi 
hopper i flokk (nytt Ken G ordtak)

Tekst: Ken Gordon Solfjeld

Er det noen garanti for at produktiviteten 
øker ved at baser rekrutteres til formenn 
anleggsledere osv?

Kamp mot bemannings-
selskapene i Sverige
«Det är inte lätt att hantera 
bemanningsföretag.» 

Slik oppsummerte LO-Tidningen landsmøtet til 
svenske Handel & Kontor, som var preget av lange 
og harde diskusjoner om utleiebransjen. Klubb-
lederen på Lagena, som Bygningsarbeideren har 
skrevet om tidligere, reiste et forslag om «strate-
giskt, strukturerat och långsiktigt» arbeid mot be-
manningsselskapene, sterkere lovregulering og 
veto for de organiserte i innleiebedriftene. 

Forslaget innebar en styrket rett til gjenansettelse og 
en revidering av loven om privat arbeidsformidling. 

«när lagen infördes 1991 var 
bemanningsanställningar en 
sorts annorlunda provanställ-
ning, ett sätt att få in en fot på 
arbetsmarknaden. nu har vi en 
utvecklad daglönebransch som 
tusentals av våra kamrater be-
finner sig i,»  

sa klubbleder Patrik Olofsson.

Forslagene ble vedtatt enstemmig av landsmøtet, 
og har blant annet ført til at  Socialdemokraterna 
nå har nedsatt en egen gruppe som skal jobbe 
med problematikken og foreslå lovendringer. 

I Sverige har de hatt en egen overenskomst for 
bemanningsbransjen siden 2000. Den inneholder 
en bestemmelse om at den som er utleid skal ha 
samme lønn som de ansatte i innleiebedriften, og 
at man skal ha 90% av denne lønna i de periodene 
man står uten oppdrag. Lønna skal utregnes på 
grunnlag av lønna til sammenliknbare grupper i 
innleiebedriften.

Virkeligheten brytes ofte disse bestemmelsene, 
og mange lokale klubber vet ikke hvordan de skal 
regne ut et slikt gjennomsnitt. For å bøte på slike 
problemer har LO i Jönköping nedsatt en egen 
bemanningsgruppe, som arbeider målretta mot 
bemanningsselskap og bedriftene som benytter 
seg av dem. 

Målet er å få organisert flere i bemanningsselska-
pene, og sørge for at de får det de har krav på. 
Prosjektet er et samarbeid mellom fagforbundene 
i byggebransjen, industrien, handel og kontor, 
transport og i kommunesektoren. 

Et av de viktigste målene med kampanjen er å få 
medlemmene og de tillitsvalgte i innleiebedrifte-
ne til å ta saker for de innleide, få dem innmeldt 
og aller helst fast ansatt i bedriften. Prosjektet skal 
munne ut i en rapport som skal legges frem for LO-
kongressen neste år.

I dag er over 16 prosent av alle lønnsarbeidere i 
Sverige ansatt i midlertidige stillinger.

Tekst: jonas Bals

Renholdsbransjen syder av kriminalitet og 
sosial dumping, viser ny FAFO-rapport. Sta-
ten har skylden, mener både NHO og LO. 
Useriøse aktører etablerer seg daglig, og 
det største ansvaret må offentlige innkjø-
pere bære. De lukker øynene for kriminelle 
hvis de kan handle billig renhold, sier admi-
nistrerende direktør i NHO Service, Petter 
Furulund.

Erna Hagensen, leder i Norsk Arbeids-
mandsforbund, mener at det offentlige er et 
stort marked for useriøse renholdsbedrifter, 
fordi innkjøperne også der satser skattepen-
gene på billigste anbud, uten å ta for mye 
hensyn til om lover og regler blir fulgt. Inn-
kjøperne er i utgangspunktet pålagt å velge 
det laveste anbudet. Men så går de ikke 
nøye inn og ser hva som ligger i anbudet. 
Så jeg mener at staten er med på å opprett-
holde et marked for dem som er useriøse, 
sier Hagensen. 

FAFO-Forsker Øyvind Berge er overrasket over 
omfanget av useriøsitet i renholdsbransjen. 

At det finnes useriøsitet i norsk arbeidsliv er 
ikke overraskende, men at omfanget var så 
stort, vil jeg si er overraskende, sier Berge. 
Han sier de nå går enda dypere inn i ren-
holdsbransjen, hvor nye firmaer popper opp 
som paddehatter 

(kilde: nrk.no, 11.05.11).

Staten bidrar til 
kriminalitet i 
renholdsbransjen
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Når jeg ankommer Allieros 
verksted i Nydalen en regnfull 
dag i juni blir jeg møtt av or-
gelmusikk. Det er gudstjeneste 
på radioen, og stemningen 
er, til tross for at det arbeides 
flittig, salig rolig. I det største 
rommet henger femti vinduer 
på rad og rekke, og det lukter 
av linoljemaling og kitt. 

Tekst og foto: jonas Bals

Arne Berntsen, som nærmest er for en slags verk-
stedmester å regne, sier at fraværet av P3 og  
Radio NRJ er én av mange fordeler med å jobbe 
på verksted fremfor byggeplass.

Arne viser oss rundt på verkstedet mens han for-
teller om noen av oppdragene de holder på med 
om dagen, på Østbanehallen og i Ullevålsveien. 
I atelieret tar en sjablongmaskin opp mye av  
plassen. I naborommet står det stabler med pig-
menter, bladgull og pensler til ulike formål. I loka-
lene innenfor jobber Arne sammen med Cathrine, 
som tidligere leda det nå nedlagte sprøyteverkste-
det, Jakub, som er jazzmusiker fra Polen og ute 
på reisefot den dagen vi er innom, Frank, som er 
malermester fra Tyskland, og Anastasia, som be-
gynte for en knapp uke siden. Hun har gått i læra i 
et malerfirma ute i Bærum, og ser frem til å få nye 
og annerledes arbeidsoppgaver i Alliero. Eller hos 
Malermester Bratfoss, som de fleste sier her.

mange firmaer, ett navn
Det har gått ca. fire år siden Alliero kjøpte opp  
Malermester Bratfoss og innlemmet de noen-
og-tredve ansatte malerne og gipsmakerne i et 
konsern som blant annet innbefatter murere,  
rørleggere og tømrere – for ikke å forglemme  
malerkollegaene fra Erling Strand. I Nydalen 
er alle unntatt de tekniske fagene samla under 
samme tak. Å slå sammen firmaer er én sak; noe  
annet er å få gamle og veletablerte firmakulturer 
til å smelte sammen i en høyere enhet. - «Det er 
ikke gjort over en kopp te», sier Arne.

Likevel virker det som om de fleste her har innfun-
net seg godt med situasjonen, og forretningsideen 
som ligger til grunn er i alle fall Arne helt enig i. 
– «Det er et ubetinget gode å samle ulike former 
for kompetanse,» sier han. “Ved at firmaet funge-
rer som totalentreprenør slipper vi blant annet inn-
leieproblematikken, og vi kan satse langsiktig på 
bygging av kompetanse og kvalitetsheving. Det er 
også et uttalt mål fra firmaets side at vi skal drive 
med egne ansatte, ikke innleide. Og leier vi inn 
skal det i alle fall ikke være fra et utleiefirma.”

Det siste – kvalitet – vet malerne fra Bratfoss ett 
og annet om. Firmaet er det suverent største hva 
angår dekorarbeid og rehabilitering i Oslo, om 
ikke Norge. Opp gjennom årene har de ansatte her 
løst en rekke prestisjetunge oppgaver, fra Dram-
mens Teater til statsministerboligen og kongens 
slott. På veggene i verkstedet finnes det fremdeles 
spor fra flere av disse arbeidene, blant annet den 
smått legendariske Erling Cornelius’ gjenskapelse 
av veggdekoren i det nedbrente teatret.
- «På mange av disse jobbene har vi hatt stor fordel 

av gipsmakeravdelingen og de særdeles dyktige 
murerne», sier Arne. Han forteller at mange av mu-
rerne i firmaet er fra Polen, og at de har erfaringer 
fra et land der kulturbyggene fra forgangne århun-
drer ligger noe tettere enn de gjør her til lands – i 
alle fall de av mur. På grunn av den enestående 
kompetansen de har med seg blir de sendt land 
og rike rundt.

Å bygge uten ingeniører
Gipsverkstedet har dessverre slitt litt etter at  
finanskrisa slo inn for snart tre år siden. – «I økono-
miske nedgangstider er ikke gipsrosettene i taket 
det første man bruker penger på», sier Arne. Han 
blir avbrutt av en besøkende, som viser seg å være 
en smed Bratfoss ofte benytter seg av. Han har  
akkurat kommet hjem fra Firenze, og er begeistret 
for hva han har sett. «For noen bygg! Og de ble byg-
get lenge før det fantes noe som het ingeniører!» 

Vi avslutter rundturen i vindusverkstedet, der 
Frank nesten har gått tom for kitt. Han forteller at 
de ifølge leverandøren er den største avtageren av 
linoljekitt i Oslo, og når man ser hvor raskt han job-
ber er det ikke vanskelig å forestille seg at det går 
noen kilo i året. Eller uka.

- «Det må være en fordel å kitte innendørs, så fugle-
ne ikke spiser den opp før den har herda», sier jeg. 
«Jooo…», svarer Arne, «men du kan jo bare blande 
litt pepper i den, slik det var vanlig å gjøre i gamle 
dager. Da holder fuglene seg unna.» Det viser seg 
å være bare ett av mange gamle knep han sitter 
inne med – men det er ikke alle han ønsker å dele 
med Bygningsarbeiderens lesere. Med henvisning 
til kildevernet får vi la han få viljen sin – og hel-
ler oppfordre eventuelle lærehungrige lesere om å 
søke jobb i Alliero neste gang de vurderer å skifte 
beite.

«Det er et uttalt mål fra firma-
ets side at vi skal drive med 
egne ansatte»

Et malerverksted i nydalen
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Hvem bestemmer i Skanska?
I Byggfagbladet nr 4 – 2010, 
gjorde jeg et intervju med 
adm. dir. Petter Eiken i Skan-
ska Norge AS. Hele intervjuet 
kan du lese på www.byggfag.
org (Byggfagbladet 4 2010).

Tekst: Egil mongstad

Et av temaene i intervjuet var forholdet til egen-
bemanning. Petter Eikens signaler var svært  
positive.

I ettertid får ’Bygningsarbeiderne’ rapporter som 
tyder på en helt annen holdning ute på bygge-
plassene, - der er det bortsetting og innleie som er  
tidens melodi.

Dette betinger en kommentar, - og kanskje et svar 
fra Petter Eiken. 

Egenbemanning?
Entreprenørselskaper er ikke alltid like enkle å de-
finere. Noen ganger fremstår de som kompetente 
produksjonsapparater med egne ansatte og kunn-
skap i alle ledd. I andre situasjoner fremstår de 
som en «løs gjeng» med byggeledere som «shop-
per» arbeidskraft i et deregulert arbeidsmarked. 
Dette er ikke noe nytt, - det er et dilemma og et 
valg som bedriftsledere i byggebransjen må ta.

De signalene som Petter Eiken ga i Byggfagbladet 
nr 4 2010, var derfor oppsiktsvekkende positive. 

På mitt spørsmål om de skal satse på innleid ar-
beidskraft, svarer han: «Nei, vi satser hovedsakelig 
på å bygge opp vår egen organisasjon gjennom 
egenbemanning.» 

Vi tror det er en forutsetning for fremtidig  
suksess». Lyder som musikk! 

andre toner!
De signalene vi får fra byggeplassene til Skanska 
Norge er i en helt annen dur. Fra ansatte i Skan-
ska og fra bygningsarbeidere som har søkt jobb i 
Skanska, meldes det at det virker som om firmaet 
satser på bortsetting og innleie. Fagarbeidere som 
har blitt anbefalt å ta kontakt med Skanska for å få 
jobb, melder tilbake om null suksess.

Og dette skjer i et firma som har varslet at de kan-
skje skal doble produksjonen.

nåtid og fortid.
Grunnene til at Byggfagbladet gjorde et intervju 
med Petter Eiken var selvsagt at ryktene gikk om 
doblet produksjon, - men og fordi Eiken har en 
fortid fra en opprydding i et stort entreprenørsel-
skap. Sammen med flere, foretok han en oppryd-
ding i det daværende Veidekke AS. 

På slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet 
var dette selskapet preget av en del «cowboymiljøer» 
blant byggeledere og ingeniører. Bortsetting og kon-
traktører var populært, fagorganisering var «fy», - og 
tillitsvalgte ble motarbeidet ute på byggeplasser. 

Ryktene går om at Petter Eiken viste handlekraft 
og samarbeidsvilje for å skape et ryddig og seriøst 
selskap av Veidekke AS. Det ryktes og at en og an-
nen «cowboy» tok sin kalkulator og gikk.

noe å leve opp til!
Det ryktes og at Skanska Norge AS har byggele-
dermiljøer som ikke er så ’lette å lede’. Så når Ei-
ken, i intervjuet, sier: «Vi er jo i stadig større grad 
blitt en bedrift med en kultur i Norge, men også 
internasjonalt…», så gjenstår det å vurdere realite-
tene i dette.

«The proof of the pudding is in 
the eating»!

Det kan jo virke som om Skanska Norge og Petter 
Eiken fortsatt har et stykke å gå for å realisere de 
idealene som signaliseres I dette intervjuet.

Men vi ønsker lykke til, og ber alle som er interes-
sert i en seriøs byggebransje om å følge nøye med!

Kloke ord!
Intervjuet med Petter Eiken avsluttes med at jeg 
spør han om han har en oppfordring til bygnings-
arbeiderne. Da kommer han med den følgende 
oppfordringen:

«Ja det er utrolig hva en enkelt person kan skape 
av forandring, - hvis han eller hun vil. Det er bare 
å melde seg på med gode ideer»! Og så vil jeg  
gjerne oppfordre alle om å hjelpe sine ledere til å bli  
bedre. Det er en årsak til at de gjør som de gjør. 
 
Vi sender gjerne oppfordringen i retur, og håper 
å ha bidratt til at Skanska Norge blir en ennå mer 
positiv kraft i byggebransjen.

«Det ryktes og at en og annen 
’cowboy’ tok sin kalkulator 
og gikk.»

Tallene er basert på de klubbledere/tillitsvalgte vi har fått svar fra.

AF  Bygg Oslo:       90  Handverkere.  Tømmer 1 stk.  Betong 1 stk.   
AF Byggfornyelse:   48    Handverkere.  Betong 1stk. 
Alliero AS:              240   Handverkere.  Ingen konkrete planer.
Bunde Bygg AS:       80   Handverkere.  Tømmer 4 stk.
Moderne Byggf.:     70   Handverkere.  Tømmer 2 stk.
PEAB:                         92   Handverkere.  Tømmer 2 stk.
Veidekke Oslo        175  Handverkere.   Tømmer 4 stk.  Mur 2 stk. 
Betong 4 stk.
Skanska ASA:          165  Handverkere.  Tømmer 2-4 stk. Betong?
Selvaagbygg:          150  Handverkere.   Planer om å ta inn 7-8 lærlinger 
målsetning er 10 %
NCC :                          90  Handverkere.  Tømmer 2stk. 
Moderne Byggf.:     70  Handverkere.  Tømmer 2stk.
Stensrud Vedlikeh.  10  Handverkere.  Tømmer 1stk.
Icopal Tak:                40  Handverkere.  0
Hesselberg Tak:       28  Handverkere.  0
Franke Onsrud:        60  Handverkere.  

Vanskelig å få blikkenslagerlærling, har planer om å ta inn flere.

Planlagt inntak av lærlinger 2011 i de fleste av 
våre medlemsbedrifter i oslo og akershusområdet

Når vi ser på antallet planlagt 
inntak av lærlinger, kan vi vel 
ikke påstå at bedriftene har 
anstrengt seg veldig får fremti-
dens fagopplæringDette virker 
ikke oppløftene med tanke på 
kunnskapsløftet, som har dyt-
tet mer og mer av ansvaret for 
opplæring til bedriftene.I til-
legg vet vi at flere av disse be-
driftene har ansettelsestopp, 
eller et tak på antall ansatte.

Vi ser og at det er store oppdrag 
i Oslo og Akershus som utføres 
av bedrifter som har få eller in-
gen egne ansatte handverkere 
og baserer sine oppdrag på  
underentreprenører og innleie. 
Her kan nevnes bla. bedrifter 
som Vedal entreprenør AS, 

Betonmast Bygg AS, Tronrud 
Gruppen AS, Øie AS og Hent AS. 

Skal vi klare å bremse denne 
utviklingen og få flere lærlinger 
inn i bransjen må vi få flere an-
satte i bedriftene og her har til-
litsvalgte, klubber, fagforeninger, 
forbund og LO en jobb å gjøre. 

Historien gjentar seg til det 
kjedsommelige (min påstand): 

»Arbeidsgiverne driter i bran-
sjen bare det kommer inn pen-
ger, mens arbeidsfolk er opp-
tatt av en ryddig bransje.»

Tekst: Ken Gordon Solfjeld
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menneskehandel
I begynnelsen av juni deltok jeg på en konferanse 
i regi av Justisdepartementet om såkalt jobbtraf-
ficking – dvs tvangsarbeid og menneskesmugling. 
Deltakerne var ikke primært fagforeningsfolk og 
aktivister, men byråkrater fra landene rundt Øst-
ersjøen. Det som forente dem var at de hadde før-
stehåndserfaringer med sosial dumping. Mange 
av dem var sinte, noen av dem var rent ut rasende.

En av de svenske skattebyråkratene fortalte om 
da han forrige sommer var på inspeksjon i de norr-
landske skogene. Der har finske og svenske bak-
menn mange somre på rad fløyet inn vietname-
siske, thailandske og kinesiske bærplukkere. De 
kommer hit med forestillinger om et arbeiderpara-
dis, men drar hjem igjen fattigere enn da de kom. 
Ute i skauen hadde han truffet familier som satt i 
ring rundt et bål og kokte suppe av gress, og til-
beredte kråker som de hadde skutt med hjemme-
snekra piler og buer. Andre fortalte om formidable 
slaveskip der de ansatte arbeider med fiskefored-
ling i treårsskift, og hvor «bråkmakere» blir satt i 
land i fremmede lands havner uten oppgjør. An-
dre hadde erfaringer med hushjelper i europeiske 
diplomathjem. De fortalte om tips fra publikum 
om barn som oppførte seg usedvanlig aggressivt 
mot voksne damer i butikken. Barna var diplomat-
barn ute på handletur, de voksne damene var bar-
nepikene deres. Barnas oppførsel var en kopi av  
foreldrenes.

Ekstremtilfeller? Ja – og nei. For det er vanske-
lig ikke å se dem som et utslag av mer generelle 
tendenser i arbeidslivet. Et eksempel er de nylig 
avholdte forhandlingene om ansettelsestrygghet i 
ILO. Den svenske LO-juristen Claes-Mikael Jons-

son deltok, og har på den svenske LO-bloggen 
beskrevet hvordan de etter tre dagers forhandlin-
ger var sikre på at de hadde klart å bli enige med 
motparten. Da møtelederen skulle oppsummere 
den siste dagen, reiste imidlertid arbeidskjøper-
representantene seg og erklærte at de ikke kunne 
gå med på ett eneste av de foreslåtte punktene. 
I stedet «trollar de fram en programförklaring för 
marknadstalibanernas världsherravälde», skriver 
Jonsson. «Konvention 158 om anställningstrygg-
het måste upphävas. Företagens behov, globa-
liseringen och konkurrensen kräver att anställ-
ningstryggheten försvinner helt». Jonsson kaller 
angrepet på ILOs grunnleggende normer for «ett 
tecken i tiden», og skriver at «något har hänt». Han 
mener den svenske arbeiderbevegelsens virkelig-
hetsbilde henger igjen i en verden «som inte finns 
kvar», og advarer om at prisen for dette vil kunne 
bli høy.

Klassekompromisset som ble inngått i kjølvannet 
av mellomkrigstidens sosiale konflikter var ikke 
omkostningsfritt for kapitaleierne. Men i iveren 
etter å igjen kunne råde fritt over arbeidskraften, 
ser det ut til at de har glemt hva de egentlig fikk 
med på kjøpet: Fred og forutsigbarhet. Det er bare 
å kaste et blikk på massedemonstrasjonene og 
opptøyene som nå preger store deler av Europa 
for å spørre seg: Vet de hva de gjør? Prisen kan 
etterhvert komme til å bli høy for flere enn oss  
arbeidsfolk.

Tekst: jonas Bals

Ivar Johansen (SV) og Trond Jensrud (A) frem-
met et forslag til bystyremøtet 13.04.2011 ved-
rørende lærlingplasser ved vedlikeholds- og re-
habiliteringskontrakter. Forslagsstillerne pekte 
på i sin begrunnelse at Oslo Kommune er en av  
landets største innkjøpere. I økonomiplanperio-
den 2011 – 2014 skal kommunen investere for over  
26 milliarder kroner. En nødvendig forutsetning 
for en levedyktig og konkurransedyktig hånd-
verksbransje er tilstrekkelig rekruttering av fagut-
dannede ansatte. De ungdommer som i dag gjen-
nomgår utdanning i håndverksfag har betydelig 
problem med å få lærlingplass. Kommunen kan 
som en stor innkjøper endre på dette ved å stille 
krav om at virksomheten tar inn lærlinger”.

Bystyret hadde riktig nok et vedtak fra mars 2009: 
«I forbindelse med inngåelse av kontrakter om ved-
likeholds- og rehabiliteringsprosjekter gis byrådet 
fullmakt til i de enkelte tilfeller å vurdere krav om 
tilknytning til offentlig godkjent lærlingordning for 
norske leverandører i overensstemmelse med for-
skrift for offentlig anskaffelser, § 3-11».

Oslo Håndverks- og Industriforening har i forbin-
delse med dette vedtaket seinere understreket  at 
det er forskjell på å ha ”tilknytning til offentlig god-

kjent lærlingordning” og de facto ta inn lærlinger 
i virksomheten. Og Oslo Håndverks – og Industri-
forening kjente ikke til per mars 2010 at bystyrets 
vedtak hadde resultert i en eneste lærlingplass. 

I bystyrets behandling av forslaget fra Ivar Johan-
sen og Trond Jensrud fremmet KrF et utsettelses-
forslag og dette forslaget fikk flertall. Det lå der-
med an til at det borgerlige bystyreflertallet ville 
avvise initiativet og forslaget fra Ivar Johansen 
og Trond Jensrud, men de snudde og fremmet et 
konstruktivt forslag som ble enstemmig vedtatt i 
bystyret 10.05.2011. 

Etter dette er bystyrets vedtak:
Ved Oslo kommunes inngåelse av avtaler om ved-
likeholds-, rehabiliterings- og byggeprosjekter i 
bransjer med et klart definert behov for lærling-
plasser og tilstrekkelig tilgang på lærlinger, skal 
det som hovedregel settes som vilkår at virksom-
heten er tilknyttet offentlig godkjent lærlingord-
ning og jevnlig ta inn lærlinger.

Tekst: odd magnar Solbakken

oslo kommunes ansvar vedrørende 
lærlingplasser ved vedlikeholds- og 
rehabiliteringskontrakter

Byggarbeidsgiver, 
hallik og voldtekts-
forbryter dømt til 
fem års fengsel

Lagmannsretten skjerpet i mai straf-
fen fra fire til fem år for en 38-åring fra  
Litauen for å ha utnyttet en ung kvinne 
til prostitusjon i Oslo. Mannen har vært 
en kjent aktør i det litauiske bygnings-
arbeidermiljøet, og jobba blant annet 
på OKK Entreprenørs prosjekt Ringnes 
Park samtidig som han tvang unge 
kvinner til å prostituere seg på strøket. 
Oslo Bygningsarbeiderforening har 
hatt flere tvistesaker med arbeidsgive-
ren og hans partnere.

Under ankesaken i Borgarting lag-
mannsrett kjente juryen ham skyldig i 
menneskehandel og voldtekt, og han 
ble dømt til fem års fengsel. Kvinnene 
fra Litauen, som da var 20 og 22 år gam-
le, ble lokket til Norge og tvunget til å 
prostituere seg. De ble også utsatt for 
flere overgrep i form av vold og voldtek-
ter, heter det i dommen. 

Mannen skal betale 240 000 kroner til 
22-åringen og 160 000 kroner til 20 årin-
gen i erstatning og oppreisning.

Tekst: jonas Bals

Dømte taktekkere 
dro på Dubai-ferie 
etter fete forskudd

Før avreise hadde de to fått ut over 
300.000 kroner i forskudd fra eldre 
kunder. Nå er vi på vei til Gardermoen. 
Skål! Slik lød meldingen fra den 28 år 
gamle taktekkeren på Facebook i fjor 
vinter. Taktekkerne la blant annet ut 
bilder av luksushotellet Burj al-Arab på  
Facebook. De to, som begge jobber som 
taktekkere, reiste på ferien i starten av 
februar i fjor. Kort tid før - helt frem til 
28. januar - hadde de de lyktes med å 
få ut over 300.000 kroner i forskudd på 
takarbeid – arbeid som aldri ble fullført 
i henhold til avtalen, ifølge dommen fra 
Asker og Bærum tingrett. 

Senere i februar i fjor var det klart for 
mer pengebruk: 31-åringen opplyser at 
han er fornøyd med sin nye 55 tommers 
TV, og kringkaster også på Facebook at 
han har bestilt nytt kjøkken. Bildene og 
innleggene fra Facebook ble lagt frem 
i tingretten da fetterne ble dømt for 
bedrageri i Asker og Bærum tingrett i 
mars 

(kilde: aftenposten.no, 23.05.11)
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avholder

 mEDLEmSmøTE
torsdag 1. september kl 17.00

i foreningens lokaler, Møllergata 24

Dagsorden:

1. Åpning og konstituering

2. Fellesforbundets landsmøte ved forbundsleder Arve Bakke

3. Valg av delegater til landsmøtet

4. Plan for å få foreningens økonomi til å gå i balanse

Det blir servert middag fra kl 16.00 

                  

organiserings-
kampanje
Vi er åtte fagforeninger fra Fellesforbundet, Norsk 
Arbeidsmandsforbund og El & it som nå har gått 
sammen om en organiseringskampanje retta mot 
bygg- og anleggsplasser i Oslo-området. Målet 
med kampanjen er at det skal bli vanligere at vi 
ber uorganiserte kollegaer om å organisere seg, 
på tvers av faggrupper og fagforeningstilhørighet. 
Kampanjemateriellet består av tre ulike plakater 
og et klistremerke, og kan hentes i lokalene til din 
fagforening. Om du ønsker besøk fra noen i foren-
inga på din byggeplass, ring Jonas på 920 80 470.

På lengre sikt er ikke dette tenkt som en rekrut-
teringskampanje, men en organiseringsoffensiv. 
Målet er ikke bare å få organisert flere eller å få 
valgt tillitsvalgte, men å bygge sterke arbeiderkol-
lektiv ute i firmaene og på byggeplassene. Om du 
ønsker å bli med i dette arbeidet, eller har ideer til 
hvordan du synes vi skal gjøre det, ta kontakt!

Tekst: jonas Bals

Kanskje får du del i disse godene, uten å være organisert? Husk at du ikke hadde fått det, om det ikke var 

for dine organiserte arbeidskamerater.Kanskje er det likevel mye som kunne vært bedre i firmaet du jobber i? Organiser deg, få med deg 

arbeidskameratene dine og gjør noe med det!Det koster å stå i fagforening. Men du får igjen langt mer enn det koster – ikke bare i kroner og øre, men 

også i verdighet og respekt.
OG HUSK! Det er dine organiserte arbeidskameraters kontingent som har sørget for at fagbevegelsen har kun-

net lede an i kampen mot sosial dumping. Det er fagbevegelsen som har rydda opp på utallige byggeplasser, 

og som har fått tusenvis av østeuropeiske arbeidere til å organisere seg og kreve bedre vilkår. 

NÅ ER DET DIN TUR – BLI MED PÅ LAGET!

Gjennom kamp og forhandlinger har dine organiserte kollegaer blant annet oppnådd:

• Sikrere arbeidsforhold• 37, 5 timers arbeidsuke• Overtidsbetaling• Fem ferieuker• AFP
• Betalt for bevegelige helligdager

Til deg som er uorganisert:VÆR KOLLEGIAL  ORGANISER DEG!

Tillitsvalgte på denne plassen:

De siste årene har det oppstått et A-, B- og C-lag i norsk arbeidsliv. Faste ansettelser er blitt erstattet av løsarbeid og utleie av arbeidskraft. Mange som jobber i bemanningsselskap har kontrakter der de ikke får lønn mellom opp-drag. Usikkerhet for egen økonomi, uklare ansvarsforhold ved oppsigelser og arbeidsulykker, og mangel på lærlingeplasser er noen av resultatene.
DETTE VIL FAGBEVEGELSEN HA EN SLUTT PÅ!
Fagforeningene ble til for å forhindre at vi skulle underby hverandre på lønn. Nå ser vi at stadig flere av oss blir redusert til rein arbeidskraft, som kan brukes og kastes etter behov. Dette gjør at det blir lettere å sette oss opp mot hverandre, og kan på sikt føre til at fagene våre sakker akterut når det gjelder både lønns- og arbeidsvilkår.

Fagbevegelsen har tatt opp kampen mot denne utviklingen – men om vi skal vinne må flere bli med.

Organiser deg!
Bli med i kampen for et seriøst arbeidsliv. Vi vil være kollegaer, ikke konkurrenter.

Vi vil ha faste ansettelser – ikke bemanningsselskap og utleie av arbeidskraft!

Byggeplassen skal være et godt sted å jobbe på. Det blir den ikke uten dere som er organisert!

Det er viktig at flest mulig er organisert. Dine uorganiserte kollegaer nyter godt av det vi sammen har 

kjempet frem: Forklar dem hvorfor det er viktig at de blir med på laget!

Snakk med arbeidskameratene dine, på tvers av fag- og yrkesgrupper.

FÅ DEM MED PÅ LAGET!

Som organisert arbeider er du med på å dra lasset for veldig mange flere!

• I 2000 streiket 93.000 LO-medlemmer for den femte ferieuka

• I 2010 streiket 20.000 bygningsarbeidere og fikk opp minstelønna med over 16 kroner

• Gjennom politiske streiker har fagbevegelsen slåss mot liberalisering av 

 arbeidsmiljøloven, for sikkerheten på arbeidsplassene og for faste ansettelser

Til deg som er organisert:

HAR ALLE PÅ DIN ByGGE-

PLASS FÅTT TILBUD OM Å 

ORGANISERE SEG?

Tillitsvalgte på denne plassen:

Det koster å stå i fagforening. 
Men du får igjen langt mer enn det 
koster – ikke bare i kroner og øre, 
men også i verdighet og respekt.
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Arbeidsdepartementet har fastsatt en justert for-
skrift om å etablere regionale verneombud i ren-
holdsbransjen og i hotell - og restaurantbransjen. 

For å få til en effektiv ordning som partene i  
arbeidslivet kan stille seg bak, har det vært nød-
vendig å gjøre enkelte tilpasninger i den opprinne-
lige forskriften fra 16. november i fjor.

Endringene innebærer at de regionale verneom-
budenes formelle ansettelsesforhold flyttes fra 
fagforbundene til Arbeidstilsynet. Men de regio-

nale verneombudene skal utøve sitt virke uavhen-
gig fra Arbeidstilsynets øvrige virksomhet. 

Den faglige instruksjonsmyndigheten legges  
derfor til Fondsstyret for regionale verneombud.

Tekst: odd magnar Solbakken

Det var registrert 64 700 helt arbeidsløse hos NAV 
ved utgangen av mai. Det tilsvarer 2,5 prosent av 
arbeidsstyrken. Sammenliknet med mai i fjor var 
det 5 900 færre registrerte helt arbeidsløse.

Bygg og anlegg
Arbeidsløsheten innen bygg og anlegg var i mai 
20 prosent lavere enn året før. Den har gått mest 
ned for elektrikere, fulgt av rørleggere og hjelpe-
arbeidere innen bygg og anlegg. Men arbeidsløs-
heten er fortsatt høyest innenfor bygg- og anlegg 
med 7 946 uten arbeid, noe som tilsvarer en pro-
sent på 4,1.

industri
Arbeidsløsheten blant personer med yrkesbak-
grunn fra industri har falt med 23 prosent i løpet 
av det siste året. Støpere, sveisere, platearbeidere 
ol (- 41 %) og prosess- og maskinoperatører (- 24 %) 
har hatt størst nedgang i arbeidsløsheten.
 

 

 

 mai  i prosent av
 2011 arbeidsstyrken

Helt ledige 64 659 2,5 %
Delvis ledige 29 268 1,1 %
Tiltaksdeltakere  17 996 0,7 %
Helt ledige permit. 3 946 0,2 %
Delvis ledige permit. 3 914 0,2 %
Bygg og anlegg 7 946 4,1 %

Tekst: odd magnar Solbakken

Striden om regionale verneombud løst

Svak nedgang i arbeidsløsheten

nye minstelønnssatser!

Nowe najniższe stawki dotyczą każdej pracy na wszystkich placach budowy w całej 
Norwegii od 01.04.2011. Wymieniamy je dla przypomnienia:

Pracownik wykwalifikowany: 159,-
Niewykwalifikowany z jednorocznym stażem: 149,-
Niewykwalifikowany z krótszym niż jednoroczny staż: 143,-
Młody pracownik poniżej 18 lat: 96,-

Nuo 01.04.2011 Norvegijoje statybos sektoriuje taikomi sekantys nauji minimalaus darbo 
užmokesčio įkainiai:

Kvalifikuoti darbuotojai: 159,-
Nekvalifikuoti darbuotojai, turintys mažiausiai vienų metų darbo patirtį statybose: 149,-
Nekvalifikuoti darbuotojai, neturintys jokios darbo patirties statybose: 143,-
Jaunesni nei 18 metų darbuotojai: 96,-

Jaunās minimālo algu likmes attiecināmas uz visiem darbiem, kuri veikti būvobjektos 
Norvēģijā, sākot ar 01.04.2011. Varam atgādināt, kādas ir šīs likmes:

Darbiniekiem ar speciālo izglītību:  159,-
Darbiniekiem bez speciālās izglītības, bet ar vismaz 1 gada pieredzi: 149,-
Darbiniekiem bez speciālās izglītības un mazāk kā 1 gada pieredzi: 143,-
Darbiniekiem, jaunākiem par 18 gadiem: 96,-

mSS blir Buer 
Gruppen

Multi Surface Solutions er gravlagt. 
Nå har selskapet byttet navn til «Buer 
Gruppen AS».

Med denne endringen ønsker vi å sig-
nalisere at planene om børsnotering 
er lagt bak oss og at den videre kon-
solideringen av overflatebransjen tar 
utgangspunkt i det som tidligere ble 
omtalt som Buer-gruppen, sier konsern-
sjef Morten Evjen. Vår ambisjon om å 
bli det ledende selskapet i Norge, og 
Norden, innen overflatebehandling står 
fortsatt ved lag, uttaler han.

(Kilde: maleren.no, 09.06.11)

jm forhandler om 
øiE-oppkjøp

Boligutvikleren JM Norge forhand-
ler med eierne av ØIE AS, Oslo, om å 
erverve alle aksjene i selskapet. I til-
legg kommer en prosjektportefølje for  
boligutvikling på mer enn 600 byggeret-
tigheter. Virksomheten har ca 70 ansat-
te og byggerettsporteføljen er konsen-
trert i nordre del av Oslo-området. Kjøpet 
forutsetter gjennomføring av en due  
diligence prosess og norske myndig-
hetsbeslutninger som er planlagt i pe-
rioden juni - juli. Som en del av JMs  
vekststrategi ønsker JM å vokse  
i Norge og særlig i Oslo  
området (kilde:bygg.no,07.06.11) 

Skanska legger 
ned i innlandet

Skanska tjener ikke nok penger ved 
avdelingskontorene på Gjøvik og i Ha-
mar – og dermed blir virksomheten i 
Innlandet (Hedmark og Oppland) lagt 
ned, sier adm. dir. Petter Eiken i Skan-
ska Norge til Byggeindustrien. 
(kilde: bygg.no, 09.06.11)

Do polskich 
zwiazkowcôw
Julia Maliszewska jest na urlopie 
macierzynskim.  Jako zastepce jest 
zatrudniona Joanna Borkowska. 
Godziny urzedovania w biurze to wtorki 
od 08.00 – 16.00 i srody 11.00 – 19.00, 
pod tlf. 22994752 lub 48957280 
albo joanna@bygningsarbeider.no
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I en uttalelse vedtatt på Bygg-
mesterforbundets landsmøte 
på Voss fredag 27.mai 2011, 
påpeker forbundet at den ut-
strakte bruken av innleid ar-
beidskraft er blitt et hinder for 
rekrutteringen til tømrerfaget.

– Den utstrakte bruken av innleid arbeidskraft er 
blitt et hinder for rekrutteringen til tømrerfaget. 
Skal vi få ungdommen til å satse på byggenærin-
gen, må den framstå som en attraktiv næring med 
jobb og karrieremuligheter og ikke som en næring 
bestående av utenlandske produksjonsarbeidere 
under norsk ledelse.

Landsmøtet i Norges Byggmesterforbund uttryk-
ker stor bekymring for rekrutteringen til yrkesfa-
gene generelt og tømrerfaget spesielt. Flere og 
flere ungdom søker allmennfaglig påbygging i 
stedet for å søke læreplass. Byggenæringen er 
på full fart oppover igjen etter finanskrisa og 
behovet for faglært arbeidskraft er stigende. 

Mange steder blir den utstrakte bruken av innleid 
utenlandsk arbeidskraft også et hinder for en del 
unge som ikke føler seg hjemme når majoriteten 
på byggeplassen snakker et annet språk enn norsk. 
Det kan virke som at for stor andel utenlandsk 
arbeidskraft fortrenger ordinære læreplasser. 

Det må derfor bli mer attraktivt å være lærling 
og vi må øke yrkesstoltheten både for lærling og 
fagarbeider sier Norges Byggmesterforbund. Lov- 
bestemt rett til læreplass, eller andre mer eller 
mindre lite gjennomtenkte ordninger, er ikke vei-
en å gå for å få etablert flere læreplasser. 
 
Det må gi større status å være lærebedrift, og ikke økte 
kostnader. I fag hvor det er lang tradisjon med lær-
linger må det offentlig prioritere godkjente lærebe-
drifter med lærlinger når arbeid settes ut på anbud.  
 
Det må arbeides for at det å være godkjent lærebe-
drift blir et kvalitetsstempel. Det må lønne seg for 
bedriftene å ha lærlinger. 

Skal vi få ungdommen til å satse på byggenærin-
gen, må den framstå som en attraktiv næring med 
jobb og karrieremuligheter og ikke som en næring 
bestående av utenlandske produksjonsarbeidere 

under norsk ledelse. Medlemmene i Norges Bygg-
mesterforbund kan ikke på sikt basere seg på at 
utenlandsk arbeidskraft til en hver tid skal fylle 
opp dette behovet for arbeidskraft. 

Pressemelding fra Byggmesterforbundet: 
- innleid arbeidskraft fortrenger læreplasser

• Tiltak som iverksettes fra  
 offentlig myndighet for å skaffe  
 flere læreplasser må ikke gi   
 økte utgifter til den seriøse   
 delen av næringen.

• Stopp utarmingen av norsk 
 fagkunnskap som gir færre 
 tradisjonsbærere.

• Gi forutsigbare ramme- 
 betingelser som gjør det mulig  
 for bedriftene å ta opplærings- 
 ansvar. 

minstefortjeneste § 2-2 – 2-4 (gjelder fra 1. april 2011)
Fagarbeidere Kr 159,00
Ufaglært med minimum 1 års praksis Kr 149,00
Ufaglært under 1 års praksis Kr 143,00
Unge arbeidstakere under 18 år Kr 96,00

overtidsbetaling, § 2-8 og § 6-2, pkt 2: 
Minimum 50 prosent av følgende grunnlag: kr 212,16 for voksne arbeidstaker (gjelder fra 14. april 2011

Korte velferdspermisjoner, § 2-9: Voksne arbeidstakere, kr 212,16. gjelder fra 1. mai 2011. 
(Se for øvrig bilag 10)

reise/gangtid, § 7-2, hvor nattopphold ikke er nødvendig (gjelder fra 14. april 2011). 
når arbeidstaker sørger for transport: 
7,5 – 15 km Kr 76,10
15 – 30 km Kr 127,40
30 – 45 km Kr 149,40
45 – 60 km Kr 171,10
Lærlinger: 85 %

når arbeidsgiver holder transport: 
7,5 – 15 km Kr 46,10
15 – 30 km Kr 76,80
30 – 45 km Kr 91,80
45 – 60 km Kr 107,20
Lærlinger: 70 %

Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. august 2011:
Byggtapetserfaget 17,60 %
Malerfaget 17,60 %
Murerfaget 14,50 %
Rørleggerfaget 72,12 %
Blikkenslagerfaget 62,31 %
Taktekkerfaget 19,81 %
Betongfagene Minst kr 198,05
Tømrerfaget Minst kr 166,13
Isolatørfaget Kr 169,77

Tariffoppgjøret 2011
Som kjent er årets tariffoppgjør for lengst godkjent. Det ble gitt to kroner timen til alle og en krone i timen 
til ansatte på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Den 
9. mai ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening etter 
Fellesoverenskomsten for byggfag § 4-18 om innregulering i akkordtariffer. Endringene betyr en økning 
på 3,4 prosent.

Fellesforbundets hjemmeside skriver at for-
bundet har opplevd en strøm av forslag til 
høstens landsmøte. Det har aldri tidligere 
blitt sendt inn flere forslag. Da fristen løp 
ut 30. april var det kommet inn over 1 400 
forslag.

Fellesforbundet åpner sitt landsmøte i Oslo 
7. oktober og det møter rundt 400 delegater.

De innsendte forslagene skal først behandles 
av administrasjonen, deretter av forbunds-
styret og representantskapet før forslagene 
legges fram for landsmøtet med innstillinger.

Tekst: odd magnar Solbakken

rekordstor strøm av 
forslag til landsmøtet



BygningsarBeideren 2-2011 17

I det gamle Sovjetunionen var det ikke 
uvanlig med konkurranser om å bli den 
beste, mest effektive arbeideren. Noen 
steder lever skikken videre. I Sverige 
lanserte den forrige arbeidsmarkeds-
ministeren, Sven-Otto Littorin fra høy-
repartiet Moderaterna, en konkurranse 
om å bli “landets beste arbeider”. Pre-
mien var en lunsj med han selv.

Den svenske bemanningsbransjen føl-
ger nå opp med et liknende initiativ. 
Selskapet Uniflex, som også opererer 
i Norge, har lansert en “Working Class 
Hero”-pris. Årets vinner blir på selska-
pets hjemmesider presentert på følgen-
de vis:

“Sebastian Sellgren arbetar i 
Schenker’s lager vid arlanda stad, 
där han sliter som ett djur. Han 
har på sex månader redan blivit 
arbetsledare, och har dessutom 
jobbat väldigt mycket övertid de 
sista 12 månaderna.”

Haslum-villa og hytte solgt for åtte 
millioner. 55 åring må sone tre år og 
ni måneder i fengsel. Han var storak-
sjonær, styreleder og økonomiansvar-
lig i Bærums-firma og melket i 11 år 
ut 34.277.798 millioner kroner til sine 
egne konti før hans to kompanjonger 
reagerte på hans ekstravagante leve-
sett. Selv i 2009, året da økonomisje-
fen snauset 3,5 millioner fra kassen, lå 
det likevel 3,4 millioner kroner igjen på 
firmaets bunnlinje ved årets slutt. I til-
legg til fengsel og inndragning nektes 
næringslivsmannen å ha styreverv de 
neste fem årene. Familiefaren har nå 
flyttet til Oslo og får 18.000 kroner hver 
måned fra NAV som arbeidsledig 

(kilde: aftenposten.no, 16.06.11).

økonomisjefen stjal 
34 millioner kroner

Kvinnelige malere på 
skilsmissetoppen

Kvinner som arbeider som malere, er 
blant dem som løper størst risiko for et 
samlivsbrudd. Den som har en jobb der 
det andre kjønnet er i klart flertall, skil-
ler seg oftest, ifølge en ny undersøkelse. 
Det er Sveriges statistiske sentralbyrå 
(SCB) som har undersøkt 160.000 par 
som slo seg sammen i årene fra 1999 til 
2001 og hvordan det har gått med dem 
ti år senere.

(Kilde: maleren.no)

2 x 4 Rune Nilsen 
A & L Bygg as
A. Andersen Entreprenør og Tømrermester as
Adamsrød Kran & Transport (nuf)
Agro Art as
Alt Malerentreprenoren og Renhold Invest ltd
AM Mare Limited (nuf)
Andrzej Wojcik
Askeladden Bygg og Snekker as
Ast Montasje as
Atesa as
Axsel as
B & T Bygg as
B.W Ursus as (tidl. AS Markedspartner)
Baderiket Arnt Rønning
Bartec Arts Wojciech Madej
Belseth Isoleringsteknikk Jan Th. Belseth
Bemanningssenteret Norge as (utleie/formidling)
Bent Egil Karlsen
Bjørnsveen Montasje og Snekkeri as
Block Bemanning as
BP. Bygg Partner (nuf)
Braco limited (nuf)
Bremer Vedlikeholdsservice
Brian Bygg og Rehabilitering Bronius Motuzas
Brikol / OÛ Patafar
Bråthen Hans Martin
Buen Produkter as
Bygg og Betongprodusenten (nuf)
Bygg og Bo Arvydas Danielecicius
Bygg og Fasademalerne as
Bygg og Innredning Tor Willy Gravdahl
Bygg Proff Gani Uktaqi
Byggmester Espen Zakariassen as
Byggmester John Mikkelsen as
Byggtjenester Jerzy Drozd
Carlos Alfredo Alvarez Marin Flislegging
Casma Bygg as
CC Management as
Christiania Betongsaging og Boring ltd (nuf)
Connect Bemanning as (utleie/formidling)
Convesta as
Da Vinci Byggekunst Piotr Kowalczyk
DD Parkett Norge as
Demar as
Ecolog Home/Klimahus ltd (nuf)
Elefant Mical Domanski
Eleonor as
Eliassen Snekkerservice
ER Eiendomsutvikling as
Eri Maler as
Erlend Brubakken
FE Bygg og Eiendom as
Fest Bygg Pikran
Flislegger Sølvberg
Follomaler as
Forsberg Maler Service
Forsbergs Maler Service
Franz Assistance as
G.H. Mur Snekker og Malerservice
Global Mastering as (utleie/formidling)
Grave- og Byggservice as
Graving & Rør Kay Ødegård
Grenland Bolig Service as
HA Construction ltd (nuf)
Halldors Bygg Gudmundsson 
Hans Ingemar Wreifors
Hans Kristian Mortensen HKM Bygg
Hansen & Husvik as
Hansen Tangen Bore og Riveservice as
HD Bygg Henrik Larsen
HJ Bygg og Entreprenør as
Hjukse Bruk as
Husbyggen Norge as
HVM Montasje DA
Indre Østfold Malerservice (nuf)
Ingar Andersen
Interior Norge limited (nuf)
Jarle Johansen
Jarpas Fenno as
Jasinski Piotr Stefan
Jehel ltd (nuf)
Jensen Mur og Flis as
Jern & Betong NO limited (nuf)
JL Entreprenør as
Jo Inge Granerud Smedsrud Anlegg
Jobteam (nuf)
Johansen Flis & Malerservice
Johnsen &  Mathisen as
Jørstad as
K. Borchgrevink Bygg
Kalruds Logistikk Ronny Andre Kalrud
KK-Ent ltd (nuf)
KM Bygg og Vedlikehold Kenneth Mælen
Konkret Jacek Wanczyk
Kreativ Varme as
Kuliesa Byggservice
Kyhen, Odd Vidar
Lederbygg / LL Bygg / Byggelederen (nuf)
Leif Christian Dolk
Leif Uthus
Lemac Maleren ltd (nuf)
Liland as
Lillehammer Bygg (tidl. Norsk Turistformidling)

Lillehammer Flis & Stein as
LL Bygg as
Lutro Bygg as
Lystad Bygg og Montasje
Maler 123 as (tidl. Utbøen Maling as)
Malerfirma Pabis
Malermester Lemoen 
Maling og Byggservice Lars O Søla
Mindsgame  as (utleie / formidling)
Modul-Innredninger v/ Roy Karlsen
Montasje Experten (nuf)
Multibygg as
Neegaards Malerservice as
Newstaff International as (utleie/formidling)
Nordhva as
Nordic Varme as
Norefjell Rør as
Norsk Boliginnredning ANS
Nymo Byggservice Charles Nymo
Nærhjelpen Tønsberg & Omegn Terje Ottesen
Næringsbygg1 as
Olstad Montering & Service
Omstilling.no avd. Bemanning as (utleie)
Oslo Mur og Flisservices as
Oslo Peis og Varme/Snowball ltd (nuf)
Oslo Snekker og Eiendom as
Oso Bygg as
P.P.H Stalcomp Jaroslaw Korobejko (nuf)
People as (utleie/formidling)
Per Uno as
PHK Bygg as
PK Service Piotr Kucak
Prebygg as
Pro Builder (utleie / NUF)
Probo as
Proffman Consult as (utleie/formidling)
R S Bygg og Vedlikehold as
Rafal Marcin Sieczkarek
Rasmussens Armering
Reflection Malemester as
Regnbuen Malerservice as
Ressurs + Bemanning as (utleie/formidling)
Romerike Boligbygg as
Rudberg Thor
Runar Rundhaug
Ruud Pål
Rør Compagniet as
Rørmark Bygg Entreprenør as
Sam›s Mur og Mal Samir K Aliu
Scandia Malerservice limited (nuf)
Sentrum Tak og Bygg Greaker
Sisu-Bygg ltd (nuf)
Små Anlegg as
Snekker Juell
Snekkerfirma Remigijus Daugela
Solide Bygg limited (nuf)
STS Byggservice ltd (nuf)
Sundins Takmontasje as
Tak og Asbest Service as Notodden
TB Contracting Bak 
Teamcon Rørleggerservice as
Telemark Stein & Landskap as
Tellef as
Terje Riis
Thore Anton Eriksmoen
Thusya Gulvservice (nuf)
Tobjob ltd (nuf, utleie/formidling)
Tony Kittelsen
Totalbygg & Eiendom Johnny Thunshelle
Transport, Bygg & Renhold v/ Tônsfeldt
Tremaler`n as
Trond Arve Hoel
Tømrerfirmaet Hansen og Sønn as
Taab Bygg as
Uwe Christensen Byggeservice as
V.L Maling (nuf)
Vala Brønnboring as
Varme- og Energiservice as
VBTAK & Bygg Vassjø
Vestfold Boligservice Wilhelm Hammer
Vestfold Tre og Stål Tor Willy Gravdahl
Vika Entreprenør as
Vincent O Hara Byggservice ltd (nuf)
VKC-Maling ltd (nuf)
VKT as (tidl. Vikarteam as) Utleie/formidling
VMA as
Volan Anders Tømrermester
W.H Entreprenør Wilhelm Hammer
Wallfloor Bygg as
WBG Eiendom ltd (nuf)
Weti ltd (nuf)
Wielslaw Bajor
Wlodarczyk Hemphaha (utleie/formidling)
Worknet as (tidl. Bygg & Industri Norge as)
Wum as (tidl. Weikle as)
XO Utvikling as
Zebra 69 (nuf)
Zecon Entreprenør as
Østfold Rekruttering Ivan K Simonsen (utleie)
Østlandske Byggadministrasjon as
Aaserud Rør og Byggservice 

888 107 312
992 026 030
990 074 038
995 606 801
891 471 122
994 774 883
993 964 476
993 730 890
976 522 281
995 337 290
978 690 046
986 652 620
991 124 217
861 576 871
980 401 200
989 500 244
980 043 770
986 820 736
975 349 071
992 157 070
992 576 871
994 067 400
993 778 370
879 917 042
990 839 611
895 312 932
982 707 358
986 212 884
993 432 350
995 206 307
994 492 039
992 468 769
994 170 848
989 496 387
991 730 478
991 033 491
984 908 032
992 384 336
990 500 975
994 105 221
892 432 872
979 424 787
988 392 421
993 891 851
991 455 787
994 227 831
988 909 525
992 745 606
994 883 070
993 320 617
995 350 807
984 106 386
977 026 024
994 252 704
991 919 951
994 791 656
988 538 108
985 771 464
986 192 743
990 264 716
995 055 570
994 150 898
991 404 546
891 687 842
992 943 599
951 457 477
986 888 780
987 437 995
981 556 968
994 267 078
990 914 621
887 047 642
995 006 480
985 225 303
992 775 823
994 271 903
892 797 072
995 442 000
989 537 709
992 700 688
990 384 150
993 426 733
993 164 240
994 486 411
992 505 176
994 332 414
995 165 511
889 880 422
987 120 134
988 690 945
981 203 925
991 872 191
993 590 509
992 665 696
994 099 825
992 469 226
894 360 062
970 483 802
994 567 039
990 164 142
981 681 851
991 353 437
967 772 151
971 084 979

992 872 004
995 899 051
976 103 564
986 479 074
991 437 843
990 629 765 
990 191 522
969 945 460
992 721 189
991 358 315
994 712 438
992 773 227
894 656 662
992 454 792
989 822 128
994 559 509
986 141 375
992 147 253
985 704 104
990 867 704
990 182 922
893 190 082
993 826 170

990 794 596
988 654 809
993 871 605
889 503 602
989 930 362
991 934 707
985 906 270
994 252 925
993 910 694
963 829 892
994 155 903
979 882 718
990 011 877
989 734 970
992 992 026
989 406 531
993 391 026
987 968 117
993 450 197
992 826 878
971 010 762
982 854 512
986 759 654
993 099 376
985 559 973
994 068 202
994 471 716
994 218 220
991 537 023
991 164 308
989 471 058
995  325 640
991 183 809
995 807 890
980 407 012
965 135 472
885 247 202
993 507 474
993 325 325
979 896 948
975 966 364
990 967 008
989 155 687
893 001 212
989 567 942
992 574 658
994 225 944
994 076 426
889 417 242
991 576 797
890 778 542
988 502 057
993 859 656
992 711 507
986 075 275
886 393 172
889 618 132
980 224 635
995 556 804
993 407 739
994 450 611
884 780 802
982 897 491
970 142 169
995 184 281
994 161 644
988 895 849
993 931 861
996 664 279
991 325 379
992 333 979
976 567 951
992 289 059
991 305 777
986 638 814
994 341 259
864 748 082
892 171 602

Konkurser / tvangsavviklinger 
siden sist (01.03.2011 - 12.06.2011)
Østlandsområdet. Kilde: Brønnøysundregistrene.
(NUF = norskregistrert utenlandsk selskap)» 

firma firmaorg.nummer org.nummer

Sverige: 
Den siste Sovjetstat?
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Tekst: Harald Berntsen

1911 blei det største kampåret i LOs historie til da. 
Jernarbeiderne, som i 1907 hadde fått arbeids-
giverne med på landets første landsomfattende 
overenskomst, bøyde kne for motpartens trussel 
om lockout. I gruveindustrien blei det storkonflikt 
med streik og sympatilockout, som munna ut i 
mekling og et tillegg på det ene «presteøret» (etter 
en av meklingsmennene, Arbeiderpartiets egen 
stortingsmann, sokneprest Alfred Eriksen). Resul-
tatet førte til økt misnøye med LO- og partiledel-
sen, og styrka den opposisjonelle samorganisasjo-
nen som var danna i Trondheim i januar samme år. 
 
Høsten 1911 oppholdt lederen for Trondheimsop-
posisjonen, Martin Tranmæl, seg i England, der 
han blei påvirka av flere militant streiker. I novem-
ber vendte han hjem igjen med et program som 
straks blei lagt fram og vedtatt i form av en resolu-
sjon på et fellesmøte av de fleste foreningene som 
var medlemmer av Trondheims nye lokale samor-
ganisasjon. Resolusjonen, som blei stående som 
program for hele den voksende faglige opposisjo-
nen, hadde denne ordlyden: «Møtet uttaler 
at den faglige situasjonen nu krever at orga-
nisasjonsarbeidet legges på et mer revolusjo-
nært grunnlag enn før. I henhold hertil peker  
møtet på som nærliggende oppgaver: A  1) De 
skriftlige bindende overenskomstene avskaf-
fes. 2) Forsikringsvesenet sløifes. B  1) Som 
kampmidler benyttes i første rekke: 1) Streik. 
2) Sympatistreik. 3) Boikott. 4) Obstruksjon. 5) 
Sabotasje. 6) Kooperasjon. C  Organisasjons-
formene endres derhen: 1) At Landsorganisa-
sjonen gjøres til det sentrale. Fellesnevneren. 
2) Denne inndeles i departementer svarende 
til de store industrier, altså industriforbund. 3) 
Der opprettes lokale samorganisasjoner som 
blant annet ivaretar den lokale agitasjon og 
gid innflytelse på fastsettelsen av arbeidsvil-
kårene».

På et nytt møte 2. desember 1911 presiserte 
Tranmæl programmet i et foredrag som blei 
trykt og utgitt av samorganisasjonen. Her sa 
han at fagorganisasjonen måtte ha sosialistis-
ke mål, og at bindende avtaler måtte erstattes 
av anerkjente vilkår, det vil si kamp fra dag til 
dag for bedre lønns- og arbeidsforhold, samt 
for økt bestemmelsesrett i produksjonen.
To år etter, i 1913, tok Samorg i Trondheim 
initiativet til formelt å danne Den norske fagop-
posisjon, basert på Trondheimsresolusjonen. Ini-
tiativet var basert på en introduksjon av Tranmæl 
der han utropte fagorganisasjonen til «livsnerven» 
i arbeiderbevegelsen og tilskreiv den som dens  
viktigste oppgave å forandre samfunnet. 

Etter at initiativet hadde fått landsomfattende  
tilslutning, ikke minst fra de mange nye storindus-
trielle tettstedene som vokste fram på denne tida, 
vedtok Samorg i Trondheim lover for den nye or-
ganisasjonen som formelt gjorde Trondheimsreso-
lusjonen til dens program og slo fast at den skulle 
bygge på kollektivt medlemskap av samorganisa-
sjoner, fagforeninger og faglige opposisjonsgrup-
per. Den norske Fagopposisjon blei så endelig 
stifta på en landskonferanse i romjula 1913. Her 
vant Tranmæl fram med sitt ”halvsyndikalistiske” 
standpunkt for at opposisjonen skulle knytte seg 

politisk til Arbeiderpartiet og begrense seg til å 
arbeide med økonomiske og faglige spørsmål. 

Dette blei vedtatt mot et mer «reinsyndikalistisk» 
forslag om at opposisjonen skulle stille seg poli-
tisk nøytral. Men samtidig stemte også Tranmæl 
for et enstemmig vedtak av en syndikalistisk pro-
grampost om at fagbevegelsen måtte revolusjo-
neres ”slik at den kan tilkjempe seg kontrollen på 
arbeidsplassene og sluttelig overta distribusjonen 
og produksjonen”.

1913 hadde preg av ei rekke arbeidskonflikter, 
ikke minst av kampen ved Piene Mølle i Buvika, 
der en streikebryter skøyt ned og drepte en strei-
kende, men etterpå blei frikjent for drapet ut fra en 
påstand ut fra en påstand om at han hadde skyti i 
”berettiget selvforsvar”. 

Men Buvik-konflikten hadde også vist at boikott 
kunne være et avgjørende kampmiddel for arbei-
derne, og boikott var altså et av de nye kampmid-

lene som opposisjonen gikk inn for å ta i bruk. 
Buvik-konflikten kom faktisk til å bety et gjennom-
brudd for bruk av boikott som våpen i Norge, som  
Edvard Bull skriver i sin leseverdige hovedoppga-
ve om trønderne i norsk arbeiderbevegelse.

I vår egen tid har Fagopposisjonen og dens pro-
gram fått ny aktualitet de siste åra, ikke minst på 
grunn av to utviklinger.

Den ene er den interne organisasjonskampen som 
har oppstått mellom forbunda i LO som følge av 
de siste tiåras outsorcing (utskilling) i det private 

næringsliv og privatisering og konkurranseutset-
ting i offentlig sektor. Et tydelig eksempel er kam-
pen om de utskilte stuepikene eller reinholderne 
mellom Norsk Arbeidsmannsforbund og hotell- og 
restaurantseksjonen (tidligere Hotell- og restau-
rantarbeiderforbundet) i Fellesforbundet. 

Denne utviklinga har brakt nytt liv i diskusjonen 
om et forbundsløst LO, ikke minst ut fra at unge 
industriarbeidere i IndustriEnergi har tatt opp de 
gamle fagopposisjonstankene om ei slik LO-orga-
nisering.

Den andre utviklinga henger sammen med 
den første. Den dreier seg om en ny vekst i 
streikebryteriet på grunnlag av den samme 
utskillinga, privatiseringa og konkurranse 
utsettinga. Denne har ført til at LOs ledelse, 
med støtte fra flere forbund, har konkludert 
med at innleie av arbeidere fra andre firma, 
ikke minst fra ett av de mange nye beman-
ningsbyråa, til å gjøre det arbeidet som strei-
kende arbeidere har forlatt, ikke er streikebry-
teri. Det vil nemlig ramme disse arbeidernes 
arbeidsgivere som en ”uskyldig” tredjepart.

De samme utviklingen har vært ledsaga av en 
tendens til at flere arbeidsgivere på Frp-inspi-
rert ideologisk grunnlag har begynt å nekte å  
undertegne tariffavtale. De har holdt på  
«Arbeidets frihet», som var navnet på skog-
eiernes streikebryterorganisasjoner i mel-
lomkrigstida. De siste åra har det derfor 
vært nødvendig å føre ei rekke streiker for 
slike avtaler. En av disse streikene, aksjo-
nen ved maskinentreprenøren Åsmund  
Pettersen på Jevnaker, gikk på et beklagelig 
nederlag, trulig mye på grunn av at det gikk 
alt for seint med å ta i bruk sympatistreik. 

Andre streiker for det samme, som kampen 
hos Bekken og Strøm på Gjøvik, blei vinni, ikke 
minst på grunn av trusler om boikott og sym-
patistreik fra andre deler av fagbevegelsen. 

Samtidig kommer anvendelsen av slike kamp- 
midler, som nettopp Fagopposisjonen agiterte for 
fra 1911, i konflikt med flere dommer i EF-dom-
stolen, særlig dommen i den svenske Laval-saka.  

I Bekken og Strøm-saka viste det seg likevel at når 
arbeiderne opptrer besluttsomt solidarisk, mister 
arbeidsgiverne lysta på å bringe sakene videre til 
EF-domstolen. 

Slik blir Fagopposisjonen på ny høyst aktuell og 
minneverdig. For også her er det slik som ellers: 
Den som glømmer eller fortrenger fortida si, er 
dømt til å gjenoppleve den.                     

Denne fanen ble laget av det sosialis-
tiske ungdomslaget i Kristiansand i 
forbindelse med drapet i Buvika i 1913. 
(Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek)

fagopposisjonen 100 år

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.
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Gjennombrudd for 
bygningsarbeidere 
med yrkesforbud

Tekst: The Blacklist Support Group 
(oversatt av redaksjonen)

Svartelistete bygningsarbeidere fikk et stort gjen-
nombrudd i Europa som følge av et banebrytende 
møte. Torsdag 30. juni hadde en delegasjon fra 
«Svartelistedes støttegruppe» private samtaler i 
Brussel med Laszlo Andor, EUs kommisjonær for 
arbeid, sosiale forhold og inkludering for å disku-
tere en potensiell EU-lovgivning for å forby svar-
telisting. Delegasjonen erklærte at «den reelt po-
sitive responsen fra kommisjonær Andor overgikk 
alle våre forventninger».

I løpet av det 45 minutter lange møtet ble kommi-
sjonær Andor presentert bevis fra Brian Higgins, 
Steve Acheson og Dave Smith i form av hemme-
lige svartelistefiler om deres aktiviteter som ver-
neombud i byggevirksomheten i Storbritannia. 
Filene var samlet av «the Consulting Association» 
og sørger for fellende bevis for at store multinasjo-
nale byggefirmaer systematisk sa opp og trakas-
serte arbeidere som uttrykte bekymring om helse- 
og sikkerhetssaker eller ubetalte lønninger.

De hemmelige svartelistene (på opp til 49 sider) 
inneholder forferdende brudd på personvernet 
inkludert navn, adresser, personnummer, arbeids-
historie, medisinsk historie, presseklipp, oversikt 
over deltakelse på fagforeningsmøter, avholdte 
taler og politisk tilhørighet. Mange oppføringer i 
svartelistene kommer fra personalsjefer i store en-
treprenørfirmaer og dreier seg om når en ansatt 
har snakket til en byggeleder om brudd på sikker-
hetsbestemmelsene som asbest eller dårlige toa-
lettforhold. Informasjonen i svartelistene sirkuler-
te blant multinasjonale byggefirmaer og ble brukt 
til å nekte arbeidere arbeid på store prosjekter. For 
mange svartelistede arbeidere resulterte dette i 
gjentatte oppsigelser og langvarig arbeidsløshet 
bare fordi de hadde uttrykt bekymring om sikker-
heten på byggeplasser.

Brian Higgins (svartelistet murer) 
sa etter møtet:
«Svartelista er et økonomisk, sosialt og politisk 
fengsel. Jeg har fått livstidsstraff og andre arbei-
dere blir fortsatt fengslet. I slike saker som min vir-
ker svartelista som en husarrest på grunn av den 
virkningen den har på det sosiale livet. Min kone 
er også dypt påvirket og merket av dette. Hun har 
vært tvunget til å forsørge meg og våre to barn på 
en lav lønn som omsorgsarbeider. Dette har hatt 
en ødeleggende virkning på levestandarden vår. 
Til hennes store fortjeneste har min kone forsør-
get meg og familien vår på en oppofrende måte.  
Hun holdt oss sammen når situasjonen ble kritisk 
– og det ble den ganske ofte. Men vi har beholdt 
verdigheten og så vidt klart å holde hodet over 
vannet ved å ofre vårt sosiale liv nesten totalt. Min 
kone måtte ta opp lån som vi ikke hadde råd ti, 
siden jeg hadde null kredittverdighet etter lange 
perioder med arbeidsløshet. Alt dette er et direkte 
resultat av at arbeidsgiverne bevisst brukte Svar-

telista, om og om igjen, for å nekte meg arbeid og 
å tjene til livets opphold».

Blant entreprenørene som deltar i svartelistinga 
finner vi kjente navn som opererer over hele Eu-
ropa, blant annet Skanska (Sverige), Bam (Neder-
land), Vinci (Frankrike), Laing O’Rourke (Irland, Sir 
Robert McAlpine, Balfour Beatty, Kier, Costain og 
Carillion (Storbritannia) for å nevne noen.

Retten til å fagorganisere seg og ikke bli forfulgt 
på grunn av det er nedfelt i artikkel 11 i den Euro-
peiske menneskerettighetskonvensjonen, men si-
den det ikke er noen spesifikk EU-lovgivning mot 
svartelisting betyr det at tusenvis av arbeidere og 
deres familier har hatt store økonomiske og fami-
liære påkjenninger på grunn av de fordekte hand-
lingene til multinasjonale byggefirmaer.

Steve acheson (svartelistet elektriker) sa:
«Vi har blitt rammet av disse firmaene bare fordi vi 
har stått fram for sikkerhetssaker: Et rom til å tør-
ke vått arbeidstøy, asbest, feriepenger, grunnleg-
gende kontroll av elektriske anlegg. For mange av 
oss har denne sammensvergelsen betydd årevis 
på arbeidsløshetstrygd og store påkjenninger på 
familien. Men vi slåss ikke bare for oss selv. Denne 
ondsinnede virksomheten foregår finner nesten 
helt sikkert sted i andre bransjer og i andre land 
i hele Europa. Jeg nekter å sitte hjemme i stua og 
bli en gammel mann. I stedet velger jeg å slåss på 
vegne av unge arbeidere i Polen, Spania, Hellas, 
Irlan og for alle arbeidere i Europa som er beredt 
til å stå opp for sine grunnleggende menneskeret-
tigheter».

Professor Keith Ewing fra Kings College i London 
var også til stede på møtet. Han er en ledende 
akademiker når det gjelder saker som dreier seg 
om internasjonal rett og menneskerettigheter og 
la fram forskjellige lovforslag som det er mulig å 
gjennomføre i EU, med bakgrunn i at mange av fir-
maene som er involvert i svartelista er europeiske. 
Han gjorde også oppmerksom på at svartelistinga 
bryter med mange bestemmelser i EUs charter for 
grunnleggende rettigheter og at EU både har rett 
og plikt til å reagere på dette alvorlige bruddet på 
helse- og sikkerhetsstandard.

Møtet ble arrangert av Stephen Hughes (medlem 
av EU-parlamentet) og Glenis Willmott (Labours 
leder i EU-parlamentet) som tar saken opp i EU-
parlamentet.

Stephen Hughes sa:
«Svartelisting er et reelt problem som har betyd-
ning for alle medlemslandene og jeg og mine kol-
leger vil arbeide for å ta opp denne saken og legge 
på parlamentarisk press for at noe må skje.
Dette møtet er bare en begynnelse på en prosess. 
Når vi nå har plantet et frø hos kommisjonær An-
dor vil vi følge opp med å ta opp saken i EU-parla-
mentets komité for sysselsetting  og i parlamentet. 
Det vil ta tid, men vi vil ikke gi opp»!

* Se faktaboks 

fakta
Svartelisting av fagforeningsaktivis-
ter i byggebransjen ble avdekket 
etter en undersøkelse gjort av the 
Information Commisioners Office 
(datatilsynet i Storbritannia) i 2009. 
Bedriftene som har gjort bruk av the 
Consulting Associations hemmelige 
svarteliste er alle kjente merkenavn.

Blacklist Support Group ble dannet 
som et støttenettverk på vegne av de 
3216 personene i databasen etter et 
møte i Underhuset i juni 2009. Støt-
tegruppa har stått i spissen for kam-
panjen ved å organisere seminarer 
på fagforeningskonferanser, foreslått 
lover, organisert aksjoner, produsert 
videoer og er nå engasjert i en rekke 
juridiske utfordringer.

økt omsetning i bygg 
og anlegg

Omsetningsstatistikken fra Statistisk 
Sentralbyrå viser at den totale omset-
ningen i bygge- og anleggsvirksom-
heten var på 38 milliarder kroner i 1. 
termin 2011. Dette er en økning på 12 
prosent sammenliknet med 2010. Om-
setningen innenfor spesialisert bygge- 
og anleggsvirksomhet var på 18 milliar-
der kroner i 1. termin 2011, en økning 
på 8,4 prosent.

I samme termin 2011 var omsetningen 
innenfor oppføring av bygninger på 
nær 16 milliarder kroner, en økning på 
18,5 prosent sammenliknet med 2010. 
All omsetning i denne sammenheng er 
eksklusiv mva.

Tekst: odd magnar

De rikere blir 
rikere i norge

Kløften mellom fattig og rik blir stadig 
større i Norge, ifølge en ny OECD-rap-
port. Norge ligger på åttendeplass på 
en oversikt over land hvor forskjellen i 
lønnsinntekt øker mest.

Den viser at siden midten av 1980-tal-
let så har de med lavest inntekt i Norge 
hatt en gjennomsnittlig lønnsvekst på 
1,4 prosent i året. Tilsvarende har de 
med høyest lønninger fått 2,3 prosent 
mer i lønn i året. 

(kilde: dagsavisen.no, 16.05.11) 
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Kringsatt av fiender,
gå inn i din tid!

Under en blodig storm -
vi deg til strid!

Kanskje du spør i angst,
udekket, åpen:

hva skal jeg kjempe med
hva er mitt våpen?

Her er ditt vern mot vold,
her er ditt sverd:

troen på livet vårt,
menneskets verd.

For all vår fremtids skyld,
søk det og dyrk det,
dø om du må - men:
øk det og styrk det!

Stilt går granatenes
glidende bånd

Stans deres drift mot død
stans dem med ånd!

Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.

Kast dine krefter inn:
døden skal tape!

Elsk og berik med drøm
alt stort som var!

Gå mot det ukjente
fravrist det svar.

Ubygde kraftverker,
ukjente stjerner.

Skap dem, med skånet livs
dristige hjerner!

Edelt er mennesket,
jorden er rik!

Finnes her nød og sult
skyldes det svik.

Knus det! I livets navn
skal urett falle.

Solskinn av brød og muld
eies av alle.

Da synker våpnene
maktesløs ned!

Skaper vi menneskeverd
skaper vi fred.

Den som med høyre arm
bærer en byrde,
dyr og umistelig,
kan ikke myrde.

Dette er løftet vårt
fra bror til bror:

vi vil bli gode mot
menskenes jord.

Vi vil ta vare på
skjønnheten, varmen
som om vi bar et barn

varsomt på armen

nordahl Grieg

Til ungdommen


