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Foreningens studiestøtte

Gratulerer til alle våre medlemmer med en vel 
gjennomført streik! I løpet av fire korte vårda-
ger viste bygningsarbeiderne at vi ikke bare kan 
bygge hus. Vi er jaggu ganske gode til å streike 
også! Vi kan være ganske fornøyde med oss selv, 
både med gjennomføringa av streiken og med 
resultatet.

Riktignok ble ikke resultatet akkurat det vi 
hadde krevd. Hovedkravet var som kjent at 
minstelønna skulle være på 85% av gjennom-
snittet, og vi kom jo ikke helt dit. Men vi fikk 
et skikkelig løft allikevel, samt at vi fikk regu-
leringsmekanismer som sikrer at forskjellen 
ikke kommer til å øke og øke, slik situasjonen 
har vært de siste ti – tolv åra. Dessuten fikk vi 
et bra tillegg på akkordtariffene – større enn på 
mange år. Når dessuten flere av satsene i over-
enskomsten – for eksempel reise- og gangtid – 
fikk en god heving burde alle medlemsgrupper 
være fornøyd. Og det viser vel avstemmings-
resultatet at de var: Nærmere 90% stemte ja til 
forslaget.

Men det er viktig å være klar over at dette re-
sultatet ikke var mulig uten at vi måtte streike 
for det. Og det er viktig å framheve at det ikke 
hadde vært mulig uten den store oppslutnin-
gen og gode organiseringa vi hadde av streiken. 
Medlemmene, klubbene og fagforeningene 
over hele landet gjorde en kjempejobb. Det er 
mulig at streiken kom brått på og var overras-
kende for mange, men vi opplevde at kravene 
var godt kjent for medlemmene og at streike-
viljen var stor. Arbeidsgiverne derimot, ble nok 
tatt på senga. De hadde nok ikke venta at vi tur-
te å sette makt bak krava, og langt mindre at vi 
gjennomførte streiken så resolutt som vi gjorde. 
De undervurderte oss, og tapte streiken på det.

Vi la lista høyt når vi satte linja for streiken. 
Det viste seg å være nødvendig. Vi kan ikke 
akseptere streikebryteri, og vi mener at det er 
streikebryteri når ansatte i bemanningsbedrif-
ter tar over jobbene våre, for eksempel. Ren-
holdsarbeiderstreiken ble undergravd av at be-
driftene kjørte et råkjør med streikebryteri over 
en lav sko, godt støtta av NHO og uten at LO 
løfta en finger. Vi var klar over denne faren på 
forhånd og ville ikke akseptere dette uvesenet. 
For å holde på en slik linje må vi være godt or-
ganisert og villige til å ta noen kamper. Vi viste 
at vi var det. Vår taktikk med omreisende strei-
kevaktpatruljer må oppsummeres som en suk-

sess. På streikens siste dag hadde vi ti patruljer 
ute som utøvde «kinesisk høflighet».

Vi klarte selvsagt ikke å stoppe alt streikebry-
teri. Vi opplevde at det var langt vanskeligere 
å holde på vår restriktive linje i år enn under 
streiken i 2000 for eksempel. Det skyldes helt 
sikkert at vi har fått et mye mer uoversiktlig og 
oppsplitta arbeidsmarked på de korte åra. Al-
likevel må vi si at vår linje med å oppfordre til 
å «bli med på streiken» i stedet for å gå til kon-
frontasjoner var en fulltreffer. Vi opplevde ikke 
at media motarbeida oss og fælte at vi hadde 
folkeopinionen med oss. Dette skyldes nok i 
stor grad at vi hadde denne linja.

Det svikta selvsagt noen steder. De stedene vi 
hadde størst problemer var ikke overraskende 
de plassene og de bedriftene hvor vi var dårligst 
organisert fra før. Dette understreker bare vik-
tigheten av at man må organisere seg i «freds-
tid» for å stå best mulig rusta når kampen kom-
mer. Streiken avslørte en del svakheter i organi-
sasjonen vår, og en hovedsak i tida framover må 
være å jobbe knallhardt med organisasjonsbyg-
ging, både når det gjelder rekruttering og når 
det gjelder skolering av tillitsvalgte og å bygge 
opp velfungerende klubber.

Mange kommentatorer har oppsummert 
streiken vår som «historisk». Noen går så langt 
som å hevde at det var den første streiken i Eu-
ropa retta mot EUs indre arbeidsmarked. Dette 
er nok ikke riktig. Det har vært sånne arbeids-
kamper i Europa tidligere, men de har dessver-
re i alt for stor grad retta seg mot utenlandske 
arbeidere. Derimot var nok bygningsarbeider-
streken den første i Europa der utenlandske 
arbeidstakere sto sammen med innenland-
ske arbeidstakere om felles krav. Slikt blir lagt 
merke til. Og det er også verdt å legge merke til 
at alle de tre streikene i privat sektor som har 
blitt gjennomført under årets tariffoppgjør har 
hovedkrav som retter seg mot sosial dumping. 
Det er heller ikke noen tilfeldighet at det er tre 
av de bransjene som har vært mest utsatt for 
sosial dumping – byggebransjen, rengjørings-
bransjen og transportbransjen – som har sett 
seg nødt til å ta streikevåpenet i bruk. Det viser 
at sosial dumping er i ferd med å bli et sam-
funnsproblem av dimensjoner og det er nødt til 
å prioriteres høyere på den politiske og faglige 
dagsorden i åra som kommer.

Seier i
historisk streik!

Pensjonistforeningen
i Oslo Bygningsarbeiderforening ønsker flere 
medlemmer. Det er månedlige møter, utenom juli 
og august og det arrangeres flere turer i løpet av 
året. Vennligst ta kontakt med Ole Rustad tlf. 22 26 
87 75 for informasjon og innmelding.

Bruk Foreningens hjemmeside:

www.bygningsarbeider.no

Medlemmer kan søke støtte fra foreningen på 
inntil kr 5000,- per studieår. Det må være relevant 
utdanning innen eller nær beslektede områdr i 
forhold til foreningens fagområder.

I tillegg har LO eget utdanningsfond. Vi hjelper 
gjerne til med søknaden.

Søknader og spørsmål rettes til Liv Bjerknæs i 
foreningen.

Nytt grunnbeløp (G) i 
folketrygden fra 1. mai
I trygdedrøftingene ble man enige om 
reguleringen av grunnbeløpet (G) i folketrygden, 
fra 72 881 kroner til 75 641 kroner. Økningen på 
2 760 kroner gjelder fra 1. mai i år.

Regjeringen har i en felles protokolltilførsel 
etterkommet et ønske fra organisasjonene 
om et eget møte om prosessen rundt de årlige 
reguleringene.
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Været denne maidagen var ganske ufy-
selig, med regn, en bitende vind og kun  
7-8 grader. Men tross været var det tett 
med folk på Youngstorget. I overkant 
av 5 000 deltok i toget. Før arrange-
mentet på Youngstorget var det, tradi-
sjonen tro, 1.mai frokost i Folkets Hus 
med fullt hus og denne gang med un-
derholdning av Stein Buan. 

Dagens hovedtaler på Youngstorget, 
LO-leder Roar Flåthen, viet størst opp-
merksomhet til arbeidsløshet, sosial 
dumping og internasjonal solidaritet.

Flåthen var bekymret for de sosiale 
konsekvensene av sterkt stigende ar-
beidsløshet blant ungdom i Europa.

Roar Flåthen viste til at over seks mil-
lioner jobber har forsvunnet i Europa 
og at tre millioner ungdom mangler ar-
beid. Blant annet har Hellas og Spania 
rundt 40 prosent arbeidsløshet blant 
de unge. De unge må betale for spekulantenes gambling 
sa Flåthen.

Flåthen kommenterte også forholdene i Norge og had-
de følgende krav overfor den rødgrønne regjeringa:
– sterkere solidaransvar
– det må bli lettere å allmenngjøre tariffavtaler
– de useriøse bemanningsforetakene må vekk

Flåthen kommenterte også kampen de organiserte ar-
beiderne i Åsmund Petersen og Sønn as på Hadeland fø-
rer for å få på plass en tariffavtale. Streiken de fører for 
tariffavtale har LOs fulle støtte og denne kampen skal 
vinnes sa Flåthen, og minnet oss om at vi tross alt skriver 
2010.

Siden forrige gang har 
styret vedtatt og jobbet 
med følgende:
✓ Avholdt årsmøte

✓ Bevilget 30 000,- til ofrene for 
jordskjelvet i Haiti

✓ Vedtatt uttalelsene ”Vi vil sloss for 
likelønn og utjevning” og ”Forsvar 
sjukelønnsordninga”.

✓ Satt i gang salgsprosess for 
feriehjemmet Nosa-Lyserbråten

✓ Avholdt møte med 
Fellesforbundet om tilskudd til 
tolker

✓ Bevilget 6000,- til de streikende 
i Åsmund Pettersen samt sendt 
støtteuttalelse

✓ Fått trykket og spredd brosjyrer 
om solidaransvar

✓ Gjennomført streik!

✓ Avholdt uravstemming

✓ Satt i gang et arbeid med å inngå 
Prinsippavtalen med NHO-
Service i utvalgte bedrifter

✓ Deltatt i lærlingepatrulje

✓ Avholdt 1. maifrokost i samarbeid 
med avdelingene 001, 601 og 605

✓ Deltatt i 1.maidemonstrasjonen

✓ Deltatt på generalforsamling i 
Oslo Kongressenter

✓ Deltatt på idemøte i Manifest

✓ Leder har holdt innledning 
om norske avtaleforhold for 
bygningsarbeidere i Arkhangelsk

✓ Bevilget 2000,- til konvoi til Gaza

✓ Inngått tariffavtale med Nord 
Farger

✓ Deltatt på fanemarkering mot å 
endre forskriftene i elektrofaget. 
arrangør: El og IT-forbundet

✓ Satt i gang et program for at de 
som har vært lenge nok i faget kan 
ta fagbrev

✓ Bevilget 5000,- til de streikende 
transportarbeiderne

✓ Deltatt på fanemarkering til støtte 
for transportarbeiderne

✓ Bevilget 2000,- til de 
flomrammete i Polen

✓ Deltatt på møter i Fafo-Østforum

✓ Tatt initiativer til støtte for Skole 
på Byggeplass

✓ Deltatt på samarbeidsmøte med 
LCA i Riga

✓ Avholdt møter med Tømrer 
og Byggfagforeningen om 
sammenslåing

✓ Avholdt Oslofjordkonferansen

1 mai 2010:
Kamp mot arbeidsløshet og sosial dumping

❏  Odd Magnar

Årsmøtet 2010
Det var 52 medlemmer til stede da Oslo Bygnings-arbei-
derforening avholdt sitt årsmøte 3. april. Møtet ble av-
holdt i Folkets Hus.

Foreningen har fortsatt svært høy aktivitet, noe beret-
ningen for 2009 viser. Denne aktiviteten vil også fortsette 
i 2010 i følge den vedtatte handlingsplanen. Regnskape-
ne viser at økonomien er god.

Når det gjelder valgene ble Johnny Aaland valgt inn på 
fast plass i styret. Tore Solvang og Mario Körber ble valgt 
inn på varaplass. En takk til Finn Moe og Miroslav Cie-
plak som forlater styret.

Årsmøtet vedtok enstemmig to uttalelser: «Vi vil sloss 
for likelønn og utjevning» og «Forsvar sjukelønnsordnin-
ga». Den siste blir gjengitt her i sin helhet.

Årsmøtet vedtok også å bevilge 30 000,- kr til de jord-
skjelvrammede i Haiti.

Det viktigste som skjedde på årsmøtet var nok at det 
ble vedtatt å selge feriehjemmet Nosa-Lyserbråten. Det 
blir omtalt i en egen artikkel.

Årsmøtet i Oslo Bygningsarbeiderforening gjorde i år 
dette vedtaket:

«Styret får fullmakt til å selge eiendommen Nosa Ly-
serbråten sommeren 2010 eller på et senere tidspunkt 
hvis det er mer hensiktsmessig.  Eiendommen selges 
samlet med utarbeidet reguleringsplan. Leietakere på 
Nosa Lyserbråten varsles om vedtaket.

Styret nedsetter et nytt utvalg som skal utrede alter-
native medlemstilbud (fritidstilbud og annet) og frem-
me forslag til anvendelse av frigjorte midler fra salg av 
feriehjemseiendommer.  Utvalget skal også fremme 
forslag til hva som skal skje med feriehjemmene på 
Stranda og Åsmundrud, og i denne forbindelse vurdere 
om det skal brukes midler til vedlikehold/oppgrade-
ring av disse eiendommene.  (Det utarbeides et mandat 
til utvalget).

Utvalget fremlegger et forslag til styret slik at styret 
kan fremme en innstilling til behandling på et ekstra-
ordinært årsmøte høsten 2010.»

Dermed er et langt kapittel i ferd med å bli avsluttet. 
Feriehjemmet kom i Kristiania Sten-, Jord- og Cementar-
beideres Forenings eie allerede i 1920, og vi overdriver 
ikke når vi sier at det i perioder utgjorde foreningens ho-
vedaktivitet. Det er heller ingen tvil om at feriehjemmet 
har vært en viktig sosial faktor og spredd glede og forlys-
telse til generasjoner av fagforeningsmedlemmer.

Dessverre har tidene forandret seg, og når alle forhold 
tas i betraktning, så som belegg, økonomi, vedlikehold-
setterslep og medlemmenes feriebehov, var nok eneste 
utvei å selge det.

Salgsprosessen er i gang, og utvalget som skal utrede 
alternative medlemstilbud er nedsatt. Det består av Bør-
re Hagen, Idar Danielsen, Sjur Alvsåker, Stein Måreng, 
Tore Solvang, Jan Peter Lyngstad, Arne Berntsen og Aziz 
Olsen. Utvalget tar gjerne i mot innspill og ideer.

Forsvar 
sjukelønnsordninga
Regjeringen, arbeidsgiverne og deler av massemedia har 
gått til angrep på ordninga med full lønn under sjukdom. 
Sjukelønnsordninga er en del av vårt universelle velferds-
tilbud. Det har blitt kjempa igjennom av fagbevegelsen, 
og vi har måttet forsvare ordninga gang på gang. Fra vårt 
synspunkt er det bare positive sider ved sjukelønnsord-
ninga. Den sikrer at folk ikke risikerer helsa av økonomis-
ke grunner, og den er en svært medvirkende årsak til at 
folkehelsa i Norge er god.

Alle nedskjæringer i sjukelønnsordninga vil ramme de 
svake og fattige hardest. Slike nedskjæringer er ikke bare 
et angrep på arbeidsfolks opparbeida rettigheter, men vil 
også føre til større  klasseforskjeller og økte ulikheter.

Årsmøtet i Oslo Bygningsarbeiderforening tar avstand 
fra ethvert angrep på ordninga med full lønn under sjuk-
dom. Ting kan tyde på at angrepene på sjukelønnsord-
ninga blir så harde at de må forsvares ved demonstrasjo-
ner og andre aksjoner. Oslo Bygningsarbeiderforening vil 
i så fall støtte opp om dem.❏  Petter Vellesen

Nosa-Lyserbråten selges
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Er du fornøyd med 
streiken?

Klaus Trøbråten, tømrerbas, Peab  

Det gikk som smurt! Jeg er fornøyd, og 
stemte ja. Det viktigste var å få opp min-
stelønna, og minske gapet mellom gjen-
nomsnitts- og minstelønn.

Frank Ingar Kihle, riggforvalter, 
Peab 

Ja! Det var bra vi fikk gjennomslag for 
alle kravene våre. Jeg tror dette også kan 
bidra til å redde arbeidsplasser i bedrif-
ter som Peab.

Bogdan Staszkiewicz og Fabian 
Sebastian Tyliba, Malermester 
Harald Askautrud

Streiken var viktig, særlig for oss som går 
på lønninger som ligger tett på minsteløn-
na. Vi bor begge i Norge og har familie her, 
og det er vanskelig å få pengene til å strek-
ke til når man har 140 kroner timen. Vi del-
tok selv i streiken, og er fornøyd med re-
sultatet!

Bygningsarbeideren besøkte de seks gutta en 
solrik dag i juni. Etter å ha tilbrakt den første uka 
på streikevakt ute i skauen der firmaet holder til, 
flytta de raskt ned til Jevnaker sentrum. Der blir 
de sett, og der får de anledning til å diskutere 
streiken med andre fra lokalsamfunnet. De fleste 
er positive til streiken, og mens vi deler en med-
brakt wienerstang og ei kanne kaffe er det noen 
dusin bilhorn som lyder fra bilveien rett neden-
for. Men noe drittslenging har det selvsagt også 
blitt – særlig fra egnens Fremskrittsparti-folk (se 
egen sak).  

Klubbleder Reidar Elnæs kan fortelle at firma-
ets argumentasjon har variert mye. «Først var det 
et spørsmål om penger, at firmaet ikke hadde 

råd. Nå er det blitt et spørsmål om prinsipper.» 
«Det er nok det siste som er mest riktig,» sier 
Roar Andersen. «Firmaet har jo godt med penger. 
Men daglig leder, Christian Bruun, ønsker å være 
eneveldig, uten å måtte forhøre seg med bry-
somme arbeidsfolk og fagforeninger og slikt. 
Han er nok født 70 år for seint, det er jo ikke sånn 
lenger at arbeidsfolk står med lua i hånda og bare 
gjør som de blir bedt om.» For ordens skyld: Be-
driften hadde i fjor 55 millioner i omsetning og 
2,4 millioner i overskudd.

Gutta, som er organisert i Norsk Arbeids-
mandsforbund, er glad forbundet nå har varslet 
om sympatiaksjoner. Torsdag 10. juni stoppes 
vareleveranser til bedriften, og det strømmer inn 

I kamp for tariffavtale
På Jevnaker har seks anleggsarbeidere i maskinentreprenørfirmaet Åsmund 
Pettersen & Sønn streiket for tariffavtale i snart tre måneder. Gjennom utstrakt 
bruk av streikebryteri har firmaet valgt å sette hardt mot hardt, og nå er håpet 
at sympatiaksjoner fra andre fagforeninger skal få sjefen tilbake til forhandlings-
bordet.

De streikende er oppgitt over noen av kollegaene som fortsatt jobber.

De streikende i Åsmund Pettersen fikk besøk av «Bygningsarbeideren» en vakker junidag. Vi hadde med wiener-
stang.
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med støtteerklæringer fra andre fagforeninger. To 
dager etter vårt besøk ankom en busslast med strei-
kende transportarbeidere til Jevnaker, som forlot 
streikevaktene utenfor godsterminalene for å vise sin 
støtte. LO-leder Roar Flåthen har også vært på besøk, 
det samme har LOs sjeføkonom Stein Reegård. Sist-
nevnte i et fånyttes forsøk på å forklare Bruun hva de 
reelle kostnadene ved en tariffavtale ville være. «Han 
var god til å forklare, selv jeg som er lastebilsjåfør for-
sto det,» sier Reidar. «Men selv om Christian også ga 
inntrykk av å forstå det, var han like ‘uvitende’ igjen 
fire timer etterpå,» forteller han oppgitt.

Gutta er også oppgitt over AP-ordfører Hilde Brør-
by Fivelsdal, som har sagt hun står maktesløs fordi 
det ikke finnes noe lovverk som gjør det mulig å nek-
te firmaet kommunale oppdrag. «Loven er nå en 
ting, men hva med moralen?», spør de streikende, 
som via forbundet har spilt ballen inn til Arbeider-
partiets landsstyremøte.

Mest oppgitt er de imidlertid over kollegaene som 
har valgt å fortsette å jobbe. Etter å ha sagt ha det og 
lykke til til gutta, kjører vi opp til byggefeltet hvor 
streikebryterne holder på. Ingen av dem ønsker å bli 
intervjua eller tatt bilde av, og det er tydelig at de 
oppfatter det som ubehagelig at vi er der. Anleggsle-
der Ola sier de «har det litt travelt, vi mangler folk». 

Han ber oss om å forlate plassen, og henviser til 
Bruun for ytterligere kommentarer. Noe intervju blir 
det altså ikke, men en slags krangel blir det i alle fall. 
Ola sier at «gutta får bare slutte dersom de er misfor-
nøyde,» og han gjentar igjen og igjen at det ikke er 
noen lov som tvinger dem til å undertegne en tariff-
avtale. Et forsiktig forslag fra undertegnede om å 
konsultere samvittigheten fremfor lovverket blir 
blankt avvist, også av to andre ansatte som kommer 
til. Heller ikke de ønsker navnet sitt i avisa.

Samme dag som transportarbeiderne setter sitt 
preg på Jevnaker ringer vi Bruun for en kommentar. 
Særlig ønsker vi å høre mer om firmaets filosofi. Til 
Ringerikes Blad har Bruun allerede sagt følgende: 
«Jeg har bygd opp dette firmaet og har en filosofi om 
hvordan jeg skal drive det. Hvis ikke de ansatte er in-
teressert i å være med på det, synes jeg heller de skal 
finne seg et annet sted å jobbe. Det kan høres bastant 
ut, men jeg kan ikke drive mot min egen overbevis-
ning og filosofi.»

Han ønsker ikke å utdype noe særlig om firmaets 
filosofi, men forteller at han ikke kommer til å rikke 
seg: «De kommer ingen vei».

– Nå er det blitt varsla sympatiaksjoner, hva tenker 
du om det?

– Det kommer ikke til å påvirke oss i noen som 
helst grad. Vi kan laste sjøl på pukkverka, og trenger 
ikke hjelp av andre.

– Hva med firmaets navn og rykte, er du ikke be-
kymra for det?

– Jeg har fortsatt en god dialog med alle anleggsle-
derne i kommunen, de rister på huet av dette.

– Så du føler ikke du har noe å frykte fra kommu-
nale eller andre oppdragsgivere?

– Nei, de kan jo ikke gjøre noe. Og de kan ikke for-
skjellsbehandle oss bare fordi vi ikke har tariffavtale, 
det er jo bare et fåtall entreprenører i både Oppland 
og Buskerud som har det.

– Og beskyldninger om streikebryteri og oppførsel 
stikk i strid med tradisjonen på det norske arbeids-
markedet bekymrer deg altså ikke?

– Hva skal vi gjøre? Selvfølgelig må vi sette andre 
folk til å jobbe med maskinene når de står der. Vi har 
ikke råd til å la være. 

SISTE: DE STrEIkEnDE ga opp
 I det Bygningsarbeideren skulle i trykken, mottok vi 
beskjed om at de streikende kaster inn håndkleet. De 
vil ikke si for mye om hva de mener har gått galt før 
de har evaluert streiken grundigere, men oppgir 
manglende støtte både fra fagbevegelsen forøvrig og 
fra lokale politikere som en viktig grunn. Vi deler den 
oppfatningen, og håper nå at fagbevegelsen kan lære 
litt av de feilene som er blitt gjort. Det er uvisst hva 
svaret er, men sikkert er det at nederlaget reiser en 
rekke viktige spørsmål som må besvares i tida som 
kommer: Har vi sterke nok virkemidler mot streike-
bryteri? Bør sympatiaksjoner benyttes i større grad, 
og langt tidligere i en konflikt som dette? Hvilke an-
dre pressmidler kan brukes, og bør også utenforstå-
ende samfunnsborgere mobiliseres til å ta stand-
punkt? Hvor mange prosent bør være organisert i 
firmaet før man går til streik for tariffavtale?
 

I kamp for tariffavtale

❏  Jonas Bals

En buss med streikende transportarbeidere kom fra Oslo 
for å vise sin støtte. 

Fremskrittspartiet velger side
Gruppeleder Rasmus Lassius i Jevnaker Fremskrittsparti har gått ut i media og kri-
tisert de streikende arbeiderne for ikke å respektere organisasjonsfriheten. I et leser-
innlegg som også finnes på Fremskrittspartiets hjemmeside skriver han at «vi har 
sett eksempler hvor de mektige organisasjonene har prøvd å hindre ansatte som 
ikke er organisert å få den samme lønnen og de samme godene som organiserte har 
opparbeidet seg. Uorganiserte har blitt mobbet og kalt «blindpassasjer» av de mek-
tige arbeidstakerorganisasjonene. Mye tyder på at denne konflikten er skapt av og 
får sin styrke av at LO ønsker å tvinge bygg og anleggsbedrifter inn i organisasjonene 
og inn i AFP ordningen. De andre ansatte ved bedriften er kanskje fornøyd med en 
høyere lønn enn tariffen og ønsker å være med å styrke sin egen arbeidsplass. Så vidt 
det har kommet frem i avisene ønsker de streikende ikke å gå ned i lønn for å kunne 
få innpass i AFP ordningen. … 

Fremskrittspartiet ønsker å støtte opp om den frie organisasjonsrette og ønsker at 
denne skal gjelde begge veier. Altså både for de som vil organisere seg og de som ikke 
ønsker å gjøre det. … 

Ordfører Hilde Brørby Fivelsdal i Jevnaker går etter vår mening langt over streken 
når hun blander seg inn i konflikten og mer enn antyder at dette vil få konsekvenser 
for Åsmund Pettersen & Sønn. Jevnaker kommune har gode anbudsregler og bruker 
disse heller strengere enn nødvendig.»

Styret i Oslo Bygningsarbeiderforening 
vedtok 20. april denne uttalelsen med 
bevilgning:

Stå på 
for tariffavtale!
Oslo Bygningsarbeiderforening 
har i lengre tid slåss mot arbeids-
givere som nekter de ansatte 
tariffavtale. Vi er sterkt bekymret 
for utviklinga, som dessverre ser 
ut til å gå i en retning hvor det å 
få normale arbeidsforhold ikke 
lenger er en selvfølge.
Vi er derfor glade for at de an-
satte i Åsmund Pettersen og 
Sønn AS på Jevnaker ikke finner 
seg i denne utviklinga, men er 
villige til å streike for tariffavtale. 
Når det ikke nytter på andre 
måter er kamp den eneste mu-
ligheten. Her viser arbeiderne i 
Åsmund Pettersen vei.
Styret i Fellesforbundet avd 603 
Oslo Bygningsarbeiderforening 
støtter de streikende og har 
besluttet å bevilge 6000,- kr 
til streiken. Hvis streiken blir 
langvarig tar vi saken opp på nytt 
for ytterligere bevilgninger.
Enstemmig vedtatt.
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3 Byggmestere as ...............................................  980 669 157
3 Verk Tømrerfirma as .......................................  979 614 217
A2 Entreprenør (nuf) .........................................  990 650 837
A4 Bygg as ...........................................................  993 462 470
ABC Byggeservice as ..........................................  993 479 454
ABC Klima limited (nuf) ...................................  992 853 778
ABV Anlegg limited (nuf) ..................................  990 718 385
Agnemyr & Malerne as ......................................  989 624 180
AKBF Bygg as......................................................  988 277 738
Akershus Blikkenslageri as ................................  991 915 648
Akershus Tak og Membran Middelhuis ...........  984 224 052
Akershuset as .....................................................  992 170 158
Aktiv Bygg DBS DA ............................................  992 989 505
Akutt Rørservice as ............................................  867 741 852
Alas as .................................................................  992 545 992
Alexanders Bygg limited (nuf) ..........................  992 322 659
Alfanor 9010 as ...................................................  993 914 886
Alianza Bemanning (nuf / utleie) .....................  992 042 095
Alna Bygg  ...........................................................  987 448 539
Alpimor as ..........................................................  992 008 857
Alt i Rør Entreprenør as .....................................  992 696 451
Arbeidskompaniet as ........................................  990 629 978
Asani Mur og Puss .............................................  988 455 229
Asker & Bærum Gjerde Øiahals ........................  974 364 875
Axel Papendieck .................................................  991 223 711
Bad Komplett (nuf) ...........................................  993 442 887
Batiste Bygg Batiste Giorgio ..............................  991 082 492
B-Bygg as (tidl. Brindem as) .............................  976 952 510
Bedriftsadministrasjon as (utl./form.) ...............  969 006 979
Betongsaging as .................................................  962 248 896
Bjerke Entreprenør as ........................................  991 002 901
Bjørkås Bygg (nuf) .............................................  985 905 355
Bjørn Johan Olsen..............................................  975 816 907
Bjørn Ludvigsen Gravemaskins. as ..................  950 610 123
Blikkenslager Raymond Løvholm ....................  990 917 388
Bloch Træbygg Preben Bloch ............................  885 508 782
Block Fredler, Bertil Christer Fredler ...............  995 098 520
Bondal as ............................................................  910 720 899
BS Servicepartner limited (nuf) .......................  992 371 900
Bygg og Rehabilitering  Norge ltd (nuf) ...........  991 085 041
Bygg og Utemiljø Øst as  ....................................  991 161 864
Bygg Spesialisten Yusuf Bayram .......................  991 563 083
Byggegutta as .....................................................  992 205 911
Bygginnredninger ltd (nuf) ...............................  991 814 264
Byggmester Bjørn Evensen ...............................  967 691 984
Byggmester Magne Jonassen ............................  979 917 864
Bygg-Mix as ........................................................  993 068 098
Carlssons Montasje ...........................................  991 054 278
Cas-Bygg Slawomir Grzegorz Kasia .................  889 769 022
CFK Frantisek Kevin Conka ..............................  992 675 462
Christiania Bygg og Bo as ..................................  893 040 692
Companiet Rovde ..............................................  986 572 767
Das-Ha (nuf) ......................................................  993 060 852
Daskaf limited (nuf) ..........................................  991 901 701
Drammen Montasjeservice ltd (nuf) ...............  993 129 844
EFU Bygg as ........................................................  987 835 419
Entreprenadia as (utleie/formidling) ...............  993 905 143
Enøk Huset as ....................................................  989 842 382
Erol Bygg Gebedek .............................................  993 148 202
Euro Arbeidskraft ltd (nuf) ...............................  991 320 601
Facility Services Invest ltd (utl./form.) .............  990 899 835
Fargo as...............................................................  991 053 158
Flis og Rørleggerservice as ................................  990 688 575
Fliseman Daniel Furmanek ..............................  892 891 192
Freddy Bremer Vedlikehold (nuf) .....................  988 898 465
Frøy Byggeservice (nuf) ....................................  991 185 372
Future Glass as ...................................................  883 899 962
Geir Ove Lagmannssveen .................................  970 464 026
Gjessing og Sønn as Ingeniør og Entr.forr. .........  911 992 809
GP Montasje as (utleie/formidling) .................  989 549 685
Grav Entreprenør as (tidl. BB Entrepr. as) ..........  989 855 514
Grave og Masseflytting as .................................  883 977 882
Grave Teknik Marin Pettersson.........................  983 139 493
Grefsen Gjerde & Byggservice Øiahals .............  974 364 875
Grenland Bygg og VVS as ...................................  992 662 352

Grenland Sveis og Industrirør Pål Østmo ........  986 211 683
Hans Christer Karlsson .....................................  888 857 982
Hans Petter Mellem Montasje ..........................  969 990 598
Hegge Birger .......................................................  974 209 217
Heidal Anleggsdrift as .......................................  889 191 392
Hiqb Norge as ....................................................  993 909 939
Hoffmanns Sprinklermontasje as ....................  992 621 370
Hus & Byggprosjekt as .......................................  987 753 927
Høgåsseter Håvard ............................................  970 472 762
Ib Collin ..............................................................  982 598 583
Inge Steinstad ....................................................  989 049 240
Interflis as ...........................................................  980 409 406
Ivan Olafsson Briem  .........................................  970 977 406
J & L Entertainment Liene Grindule ................  992 916 095
Jernbinder.no v/Kenneth A Karoliussen ..........  991 022 333
Kafa Personal ltd (utl./form./nuf) ....................  992 586 354
Kai Henning Strandvik ......................................  975 356 833
Kai Ole Hansch ..................................................  882 707 962
Kara Bygg limited (nuf) .....................................  991 366 490
Kjell Arne Knutsen .............................................  895 255 122
Kjells Bygg og Hytteservice as ...........................  990 697 728
Kjells Maler og Byggtapetserer .........................  991 010 734
Klemmetsen Bygg og Anlegg as ........................  985 283 311
Kris Bygg og Rehabilitering K Papiniak ............  988 131 423
Kristiansens Malerfirma ...................................  983 399 258
Lech-Mal Leszek Stawarski ...............................  891 147 732
Leif Backström Bygg o Riv .................................  992 822 309
Liertoppen Tak & Blikk N.O. Nylende ..............  969 980 142
Linga og Nikman as ...........................................  957 642 071
M.B. Jørgensen Montasje ..................................  992 816 309
MA Bygg & Interiør (nuf) ..................................  994 141 724
Magne Børresen Trearbeiding ..........................  970 350 918
Male og Tapetservice Anders Lindstrøm .........  982 150 698
Malerfirma Liturinn (nuf) .................................  991 073 558
Malermester Ingar Martinsen as ......................  979 381 182
Malingsservice Kjell Arne Monsen  ..................  876 608 332
Malmberg Bygg Consult S.E.M Eriksen ...........  988 615 285
Mantel (nuf) .......................................................  988 630 462
Maralex ltd (nuf) ................................................  990 802 548
Marius Maler Mariusz Suchanecki ...................  884 365 562
Mariusz Bygg (nuf) ............................................  991 719 199
Medvind Entreprenør as ...................................  982 562 252
Memiss Bygg Mehmet Seferi ............................  991 768 033
MFP Interiør as ..................................................  992 238 356
Miljøhåndverkerne limited (nuf) .....................  986 918 507
Miljøpartner Inneklima as ................................  991 583 106
Mjøslaft as ..........................................................  991 062 084
MKS as ................................................................  990 073 511
Moberg Jan Entreprenørforr .............................  970 332 472
Moderne Bygg & Snekkerier as .........................  993 286 931
Moonlight Entreprenør Aarnio .........................  988 869 767
Morten Bergene .................................................  985 885 311
Morten Maskin as ..............................................  979 946 619
MP Bygg ltd (nuf)...............................................  992 642 211
Mur og Flisleggeren - Berglund ........................  992 730 811
Myhra Badeland as ............................................  981 261 658
Normus as ..........................................................  986 946 667
Norsk Rive og Byggeselskap as .........................  991 677 909
Norsk Tømrerservice Lasse Osima ...................  991 598 189
North Skandic ltd (nuf) .....................................  990 408 394
Nytrøen Arne Knut ............................................  970 034 358
Nøtterøy Sjø og Land F Christensen ................  974 519 100
Odal Mur og Puss (nuf) .....................................  993 340 154
OJ Entreprenør as ..............................................  887 177 902
Oppussingstjenester Kamil Jadczyszyn ...........  990 832 811
Orianas Firma-Multiservis ................................  989 866 877
Oslo Bygg & Håndverk Tor G Gjertsen .............  970 349 235
Oslo Kjøkkenmontering as ...............................  992 877 790
Oslo Snekkerentreprenør as .............................  991 036 806
P.A. Byggmontage Patrik Andersson .................  988 332 569
Peis og Skorsteins Gutta as ...............................  990 545 642
PGVent Arild Peter Gjerde .................................  990 181 020
Pol - Partner as ...................................................  989 948 385
Pri as/Pni as/Konstali Bygg as ..........................  990 649 049
Pro Rør as ...........................................................  990 335 419

Proviko as (utleie/formidling) ..........................  980 168 859
Pålitelig Bygg DA ................................................  994 176 439
Påls Gulvservice & Co as ...................................  987 501 162
Q-Haus  Norge as ...............................................  985 662 398
Rainchild Creations Lasse Jansen ....................  980 607 232
Rajmund Ekspress Service R. Zbaszyniak ..........  992 786 922
Raul Mur & Flis Raul A S Brao ...........................  992 683 929
Rehabiliterings Service (nuf) ............................  988 628 921
Reidar Berg .........................................................  956 277 957
Ren Boligservice as (utleie/formidling) ...........  891 949 812
Rett Bolig as ........................................................  993 605 700
Rjukan Blikk as ...................................................  988 016 888
Robert Wdaniec ..................................................  890 434 002
Roger Bjerkeli as ................................................  984 608 985
Rolf Nilsen Eftf as ...............................................  985 798 222
Romerike Blikk & Takservice A Jensen .............  978 708 358
Roy Lunde ..........................................................  971 143 967
RS Bygg & Rehabilitering as ..............................  992 661 798
RSS Rehab Service Snekring .............................  987 517 514
Rune Pedersen  ..................................................  971 212 837
Rælingen Bygg as ...............................................  984 370 210
Rørlegger Rune Martin Kvamme ......................  883 233 662
S.C. Service limited (nuf) ..................................  892 111 332
Saga Service Partner ltd (nuf) ...........................  987 482 796
Saltnes VVS as ....................................................  987 052 848
Scan Byggetjenetser Zarnacki ...........................  992 003 952
Scanmal as .........................................................  993 350 443
Schwabe Håndtverkerservice Schwabe ...........  988 241 873
Simensen Maling og Vedlikehold  ....................  885 874 592
Skandia Bygg as .................................................  992 483 245
Skandia Partner as .............................................  989 377 477
Skui Rør Bjørn Morten Bordvig ........................  984 697 511
Sletten Finn Thollef ...........................................  970 294 929
Spectra Vedlikeholdservice as ...........................  988 622 567
Spisskompetanse as (utleie/formidling) .........  988 809 055
SR Bygg & Utemiljø Svein J Rotstigen...............  992 776 994
Stinger Interiørmontering L Christiansen ..........  987 348 488
Stures Gulvservice Sture Nilsson ......................  988 003 298
Swe-Bygg v/ Robert Söderman .........................  993 181 056
Swemal Norge as ................................................  993 515 388
T&T Maleren ltd (nuf) .......................................  990 964 041
T. Lundh Vedlikehold as ....................................  986 439 153
T.J. Håndverk as .................................................  992 625 953
Team Hagen Invest limited (nuf) .....................  991 198 636
Telemark Grunn & Betong as ............................  992 123 532
Terje Espelid Mur og Betong .............................  994 436 279
THM Bygg Torben Hølzermann Myllerup .......  991 669 531
Thomas Sandtangen  .........................................  979 259 433
Thor Arne Sveen ................................................  869 969 842
To Glade Snekkere (nuf) ....................................  886 269 242
Tojo Vedlikehold as ............................................  992 903 104
Top Temp Bemanning Hamar as (utleie) .........  981 910 818
Tømmermester Olav Kulterud .........................  974 351 285
Tømrer & Mur as ................................................  992 036 168
Tømrer Lars- Lars Willy Smaaland ...................  983 456 987
Tømrer Ole Arvid Vesterdal ...............................  969 964 287
V.G. Grabowski ...................................................  992 231 653
Vedlikeholds Consultas (nuf) ...........................  987 293 004
Ventilasjonsservice as .......................................  939 280 235
Vestvollen Montasje Pål Nordal ........................  970 977 090
VG Bygg as ..........................................................  991 739 327
Viking Power Norway limited (nuf) .................  992 350 040
Vilje Bygg as .......................................................  993 627 178
VS Montasje ltd (nuf) ........................................  990 645 760
Wermlands Svets & Ventilation as ....................  991 762 175
Wigtech as ..........................................................  985 935 645
WS Hall & Teltmontasje ltd (nuf) ......................  990 568 480
Øivind Pedersen  ................................................  983 794 203
Østerdalen Tømrer og Treskjærerverksted as ..  992 170 581
Østfold Byggmontasje Tommy Moeskau .........  957 199 615
Østfold Hus og Hyttebygg as .............................  992 115 580
Østlanske Byggtjenester ltd (nuf) .....................  989 960 865
Aasheim Bygg as ................................................  967 524 425

Østlandsområdet • Kilde: Brønnøysundregistrene 
(NUF = norskregistrert utenlandsk selskap)

Firma Org.nr Firma Org.nr Firma Org.nr

Konkurser/tvangsavviklinger siden sist
(01.03.2010 - 31.05.2010)
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❏  Odd Magnar

Danske byggforbund 
slår seg sammen
60.000 medlemmer i Forbundet Træ-Industri-Byg 
(TIB) har med stort flertall sagt ja til at bli en del av 
storforbundet Fagligt FællesForbund (3F) fra 1. ja-
nuar 2011. 65 prosent stemte for sammenslåingen, 
men deltakelsen var lav: Bare 30 prosent av medlem-
mene avga stemme. Fra før har 3F 320 000 medlem-
mer, så det nye 3F blir Danmarks klart største fagfor-
bund med 380 000 medlemmer. Sammenslåingen 
skal godkjennes av en ekstraordinær kongress i TIB 
og av styret i 3F i løpet av høsten.

Flere fagforeningsfolk 
drept i 2009
I begynnelsen av juni la det internasjonale LO (ITUC) 
frem sin årlige rapport om fagforeningsrettigheter. 
Rapporten er dyster lesning. I 2009 ble 101 fagfore-
ningsfolk drept rundt om i verden, en økning på 30 
prosent fra året før. Colombia toppet som vanlig lis-
ta, med 48 drap. I Guatemala ble 16 drept, etterfulgt 
av Honduras med 12 drap og Bangladesh med seks. I 
tillegg til de over hundre drapene kommer en rekke 
drapsforsøk og alvorlige drapstrusler, for ikke å for-
glemme fengslinger, politivold og bruk av streikebry-
tere og militære tropper for å undertrykke arbeids-
kamper.

I tillegg bemerker ITUC at over halvparten av jordas 
arbeidsstyrke nå har usikre ansettelser. Særlig ille er 
situasjonen for arbeidere i eksportindustrisonene i 
sørøst-Asia og sentral-Amerika, for tjenestefolk i 
Midtøsten og sørøst-Asia, og for migranter generelt. 
Særlig i landbruket står det dårlig til. ITUC sier at usi-
kre, informelle og (tidligere) «atypiske» ansettelses-
forhold vokser i omfang over hele verden, og på tvers 
av bransjer og industrier.
Rapporten kan leses i sin helhet på http://survey.
ituc-csi.org/.

Økt ordrebeholdning i 
bygg og anlegg
Verdien av bygge- og anleggsnæringens samla ordre-
beholdning økte med 9 prosent i 1. kvartal 2010, etter 
å ha ligget stabilt på et lavt nivå siden 4. kvartal 2008. 
Ordrereserven er nå 12 prosent høyere enn den var 
ved utgangen av 1. kvartal i fjor. Ordretilgangen i de 
to siste kvartalene ligger 15 prosent under toppnivå-
et i første halvdel av 2007, målt i løpende kroner.

ANLEGG ØKER MEST
Der er særlig innafor anleggssektoren at bedriftenes 
ordrebeholdning har steget det siste året. Økningen 
er 27 prosent sammenliknet med utgangen av 1. 
kvartal i fjor, mens beholdningen av byggeprosjekter 
økte med 4 prosent i samme periode, målt i løpende 
kroner.

FLERE NyE BOLIGByGG
Beholdningen av nye boligbygg økte med 17 prosent 
gjennom 1. kvartal i år etter å ha ligget på et rekord-
lavt nivå gjennom hele 2009. Også beholdningen av 
andre nybygg enn boligbygg økte noe i 1. kvartal, 
mens ordrereserven av rehabiliteringsprosjekter var 
synkende, både innen boligbygg og andre bygg.

80 000 i demonstra-
sjon mot velferdskutt
Ifølge dansk LO demonstrerte mer enn 80 000 mot 
den danske regjeringens foreslåtte velferdskutt den 
8. juni. Krisepakken har møtt mye kritikk for å ram-
me allerede svake grupper, og for å forsøke å vinge-
klippe fagbevegelsen. Pakken er ennå ikke vedtatt.

1600 færre arbeids-
løse i mai
De siste tallene fra Arbeids- og velferdsdirektoratet 
viser at det ved utgangen av mai var registrert 70 600 
helt arbeidsløse hos NAV. Dette tilsvarer 2,7 prosent 
av arbeidsstyrken. Justert for normale sesongsving-
ninger har det blitt 1 600 færre helt arbeidsløse den 
siste måneden, mens summen av helt arbeidsløse og 
ordinære tiltaksdeltakere falt med 3 200 personer.
 
NEDGANG I ByGG OG ANLEGG
Arbeidsløsheten går ned i bygg og anlegg, jordbruk, 
skogbruk og fiske. Nedgangen i arbeidsløsheten er 
størst blant personer uten yrkeserfaring. Arbeidsløs-
heten er fortsatt høyest blant personer med bak-
grunn fra bygg og anlegg med 5,1 prosent og innen 
industri med 4,6 prosent.
 
STORE FORSKJELLER MELLOM FyLKENE
I Nord-Norge, Trøndelag og innlandsfylkene har ar-
beidsløsheten falt det siste året, mens arbeidsløshe-
ten fortsatt stiger i Rogaland, Aust-Agder og Akers-
hus. Arbeidsløsheten er høyest i Finnmark og Oslo 
med 3,6 prosent, mens i Oppland, Rogaland og Sogn 
og Fjordane er prosenten 2,2.
 
ARBEIDSLØSHETEN BLANT ARBEIDSINNVANDRE-
RE FORTSATT HØy
Ved utgangen av mai var det registrert 4 300 helt ar-
beidsløse polakker, mens den har økt mest blant is-
lendinger, fulgt av estlendere. Det var imidlertid fort-
satt under 200 arbeidsløse fra hvert av disse landene. 
Sjøl om arbeidsløsheten blant arbeidsinnvandrere 
fortsatt er høyere enn for nordmenn, har også vek-
sten blant disse arbeidstakerne blitt langt mindre 
enn den var tidligere.

❏  Jonas

Det har vært sagt og skrevet mye om Engra-saken, 
der mer enn 40 bosniske bygningsarbeidere ble grovt 
underbetalt på et hotellprosjekt som skulle tas over 
av Petter Stordalens Choice-kjede. Av de mange som 
ble sendt til Norge for å jobbe var det som kjent bare 
et mindretall på fem som våget å organisere seg. Nå, 
to år etter at Økokrim og Arbeidstilsynet hadde razz-
ia på byggeplassen Ansgar Hotell, har medlemmene 
våre fått kravene sine innfridd. Ettersom både ho-
vedentreprenør og byggherre var uinteresserte i å 
gjøre opp for seg, stilte vi kravet direkte til Choice 
Hotels, som tidlig gikk høyt ut på banen og lovte å 
rydde opp. Nå kan vi konstatere at de har holdt ord. 
Lønn og feriepenger er utbetalt til de fem arbeider-
ne, som i dag befinner seg i Bosnia sammen med re-
sten av sine tidligere kollegaer. I alt har de fem fått 
utbetalt ca. 1,5 millioner kroner.

Det gjenstår dessverre fortsatt noe arbeid i saken. 
Norske skattemyndigheter har fremmet et krav over-
for arbeiderne basert på de falske kontraktene firma-

ene hadde fremstilt, som oppga lønninger på 100-
170 kroner mer enn hva den reelle lønna var. Dette til 
tross for at vi allerede i fjor vinter gjorde dem opp-
merksomme på hva sakens realiteter var, og til tross 
for at Arbeidsdepartementet senere har gjort det 
samme. Vi får bistand fra LO til å forfølge dette skat-
tekravet helt til det er dødt.

I løpet av Engra-saken har vi gjort oss noen erfarin-
ger med hvordan mediene kan brukes dersom vi ikke 
når frem på vanlig vis. Stordalens utbetalinger har 
kommet etter oppslag i radio og på tv om at «lønna 
har ennå ikke kommet», og Sentralskattekontoret for 
utenlandssaker svarte først på vårt halvannet år 
gamle brev etter at NRK Brennpunkt hadde stilt dem 
noen ubehagelige spørsmål som måtte besvares i 
beste sendetid.

Men vi har altså dessverre også gjort oss noen erfa-
ringer med å organisere arbeidere fra land utenfor 
EØS-området som ikke er særlig oppløftende. Når 

arbeidernes oppholdstillatelser er direkte knytta ikke 
bare til hvorvidt de har arbeid, men til deres spesi-
fikke arbeidsgiver, er det ikke lett å stikke frem huet 
og organisere seg. Lettere blir det selvsagt heller ikke 
av at norske myndigheter senere velger å frafalle sik-
telsen mot både bakmenn og arbeidsgivere, mens 
arbeiderne som organiserer seg belønnes med ut-
kastelsesordre og skattekrav som langt overstiger hva 
de faktisk har mottatt i lønn.

Vi håper – men tror vel egentlig ikke – at denne saken 
vil bli gjenstand for en kritisk evaluering hos både 
UDI, politi og skattemyndigheter. For oss som forsø-
ker å motarbeide sosial dumping gjennom fagorga-
nisering ville det unektelig vært bedre med en hjel-
pende hånd enn et slag i trynet.

Engra-saken snart over

❏  Jonas Bals
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På Økern T-banestasjon foregår det for 
tida en storstilt ombygging. Det bygges 
nye ramper, overganger, tilførselsveier 
og støttemurer. Materialet er betong og 
når «Bygningsarbeideren» besøker byg-
geplassen en vakker junimorgen kom-
mer dette vakre byggematerialet virkelig 
til sin rett. Et øvet øye ser straks at her   
driver det folk som kan sitt fag. Ipek At-
maca (48) er så heldig at han har fått 
være på denne plassen for å lære be-
tongfaget. Om ikke mange ukene skal 
han avlegge fagprøven.

– Du har kommet inn i dette yrket gjennom det som 
heter Skole på Byggeplass, Ipek. Hvordan havnet du 
egentlig her?
– Jeg ble kjent med tiltaket for flere år siden gjennom 
en kompis som hadde jobba mange år som servitør 
før han begynte på Veidekkeskolen, som tiltaket ble 
kalt den gangen. Han skrøyt veldig av faget og opp-
legget, og jeg skulle ønske at jeg var i hans situasjon. 
Jeg søkte flere ganger, men tida var liksom aldri inne. 
Til slutt klaffet det allikevel og jeg fikk kontakt med 
lærlingeansvarlig i Veidekke. Da fikk jeg høre at jeg 
måtte være registrert som arbeidssøkende i NAV for å 
komme i betraktning. Jeg hadde jobb den gangen, 
men sa opp på dagen. Det skapte litt trøbbel for meg, 
for jeg mistet retten til dagpenger, men jeg valgte å gå 
løpet allikevel for jeg ville ha muligheten til å jobbe 
med kroppen i et interessant yrke, og det angrer jeg 
ikke på.

– Hva er det som er så spesielt med Skole på Bygge-
plass?
– Jeg ser på Skole på Byggeplass som en unik mulig-
het for dem som har gjort feil valg eller har brent seg 
tidligere i yrkeslivet. Her har de mulighet til å komme 
tilbake til yrkeslivet og denne veien er veldig bra for 
dem som har lyst til å bruke den fysiske styrken sin. 
Jeg har fire barn og den eldste er 24 år. Dessverre 
sluttet han på skolen etter 10. klasse, og jeg har anbe-
falt ham om å begynne på Skole på Byggeplass. Det 
har ikke blitt noe av, men dette tiltaket passer veldig 
bra for sånne som ham.

Ipek har selv en mangfoldig yrkesbakgrunn. Han 
kom fra Tyrkia som 21-åring og da hadde han fagbrev 
som bilmekaniker.
– Dette blir dermed det tredje fagbrevet mitt, sier 
han. –Jeg er nemlig også servitør med fagbrev og har 
jobba på de fleste av de store hotellene og restauran-
tene i byen og servert i store middager, både for kon-
gen og Stortinget. En stund drev jeg min egen kafe i 
Amsterdam før jeg dro hjem igjen for å jobbe i cate-
ringbransjen på Aker Brygge.
Ipek er veldig entusiastisk når han forteller om Skole 
på Byggeplass. Det er tydelig at dette har vært et til-
tak som har passet for ham. Vi spør om han kan for-
telle litt om hvordan opplegget fungerer.

– Skolen blir som regel rigget opp i forbindelse med 
et byggeprosjekt som er i full drift, sier han.  –Der-
med får vi nærhet til produksjonen og yrket. Det før-
ste året går vi på denne skolen og må ta en del all-
mennfag som matte, norsk og samfunnsfag. Vi tar 
også yrkesteorien både i VG1 og VG2 på dette året. 
Dessuten har vi litt praksis. Etter min mening er det 
litt for lite praksis. I dette første året blir vi også kjent 
med en del bedrifter og deres organisasjon og blir 
også utplassert. Det er veldig bra, for da får vi blikk 

for faget og får se om dette yrket er noe for deg for 
resten av livet.

– Og etter det første året er det læretid?
– Ja. Du må selvsagt bestå eksamen i de angjeldende 
fagene for å få læreplass, men gjør du det har du mu-
ligheten til to års opplæring i bedrift. Lærerne jobber 
ganske tett både med NAV og bedriftene for å skaffe 
oss læreplass og elevene følges veldig godt opp un-
derveis. Dessverre er det en god del frafall det første 
året. Noen finner ut at dette ikke er noe for meg og 
noen klarer ikke det teoretiske. Det er synd, men 
noen kriterier må det være.

– Du har altså havnet i læra her hos Veidekke på 
Økern T-bane. Hvordan trives du her?
– Betongfaget er veldig variert og det er nye arbeids-
oppgaver hver dag. Du må alltid være oppmerksom 
og det blir aldri kjedelig. Jeg liker faget veldig godt og 
gruer meg aldri for å gå på jobb. Jeg føler virkelig at 
jeg er motivert.

– Hvordan er forresten betalingen på Skole på Bygge-
plass?
– Det første året, når du er på skolen, får elevene en-
ten dagpenger eller kursstønad. Men det er i det an-
dre året du får en gedigen mulighet til å si: Ja! Dette 
klarer jeg! Vi får nemlig ikke vanlig lærlingelønn, men 
blir lønna som hjelpearbeidere. Vi begynner på 70 % 
og stiger hvert halvår. I siste halvår har vi 85 % av hva 
fagarbeiderne får. Når du får den første månedsløn-
na ser du at du klarer deg på det du får og at du ikke 
behøver å bekymre deg så veldig over økonomien. 
Det er selvsagt en viktig motivasjonsfaktor!

– Skole på Byggeplass har ikke fått noen bestilling fra 
NAV om nytt kurs fra høsten av. Hele tiltaket står kan-
skje i fare for å bli lagt ned. Hva synes du om det?
– Det syns jeg er veldig synd! Jeg er veldig glad for å 
ha fått denne muligheten og håper selvsagt at så 
mange som mulig også får en slik sjanse. Hvis man 
kan gi et sånt tilbud til medborgerne har man gjort 
noe stort!

Skole på Byggeplass – en unik mulighet!

❏  Petter Vellesen

Skole på Byggeplass er midt i blinken for dem som har valgt feil tidligere i yrkeslivet, sier Ipek  Atmaca.

Ipek liker seg godt i betongfaget og gleder seg til å ta fag-
brevet.

Fakta om Skole på Byggeplass
• Samarbeidsprosjekt mellom Veidekke og andre 

entreprenører tilsluttet EBA, skoleetaten og NAV
• Har vært drevet av Veidekke siden 1997
• Tar utgangspunkt i bransjens utfordringer med å 

rekruttere lærlinger til betongfaget
• Målgruppa er «voksen ungdom» som ikke har 

fullført videregående, innvandrere og langtidsledige
• Undervisningen foregår på en byggeplass
• Gjennomgår på et år ordinære læreplaner i VG1, 

VG2 samt en rekke tilleggskurs og praksis
• Etter avlagt teorieksamen blir elevene definert som 

voksenlærlinger og har en læretid i bedrift på to år
• Skolen hadde i 2009/10 20 elever
• NAV har ikke bestilt noe nytt kurs fra 2010. 
 Skolens framtid står i fare
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Fall i rekrutteringen til håndverksfagene
I løpet av 2009 forsvant mer enn hver 
fjerde lærling fra maler- og byggtapetser-
faget, skriver Maleren. Samme blad kan 
melde om at søkerne til vg2 overflatetek-
nikk gikk ned med nesten 12 prosent i 
fjor. De andre håndverksfagene rappor-
terer om en liknende utvikling. Maleren 
tilbyr flere mulige – og umulige – forkla-
ringer på denne utviklingen.

Administrerende direktør i Selvaagbygg 
Jon Erik Lunøe mener det skyldes at 
«nordmenn har det for godt,» og tror 
trenden vanskelig lar seg stoppe. Han av-
viser at det skulle hjelpe noe å øke lønns-

nivået for å gjøre byggebransjen mer at-
traktiv, ettersom det bare gjør det mer 
attraktivt å hente tjenestene utenfra. I 
stedet ser han for seg en utvikling av byg-
gebransjen lik den rederiene har opp-
levd, med «norske offiserer på broen og 
utenlandske sjømenn på dekk.» 

Olav Dagsleth, fagsjef i Maler- og Byggta-
petsermestrenes Landsforbund, speku-
lerer på sin side i om ikke ordet «male» er 
for lite attraktivt, ettersom det gir assosi-
asjoner til «noe som alle kan drive med.» 
Han har også andre – og kanskje bedre – 
forklaringer, men heller ikke han ser ut til 

å mene at lønns- og arbeidsvilkår er av 
avgjørende betydning. I alle fall nevner 
han det overhodet ikke. 

Det gjør derimot en lærling som er blitt 
intervjuet i sakens anledning, Thomas 
Nystuen fra malerfirmaet Regnbuen. Selv 
nøyer vi oss med følgende enkle betrakt-
ning: Om du vil vite hva ungdommen vil 
ha, så lytt til ungdommen. Kanskje er det 
ikke så komplisert når alt kommer til alt.

❏  Jonas Bals

Småklipp
MALERMESTER 
TORE BUER 
har den siste tiden 
kjøpt opp og samlet 20 
selskaper innen for-
skjellige overflatebran-
sjer i selskapet Multi 
Surface Solutions.
COWI Norge-sjef 
Christian Nørgaard 
Madsen skal lede det 
nye selskapet. Selska-
pet skal børsnoteres. 
Han mener dette er et 
marked som har vært 
preget av mange små 
aktører, og som ennå 
ikke har vært gjennom 
konsolideringen som 
har skjedd i andre de-
ler av byggenæringen. 
Målet er at Multi Sur-
face Solutions skal bli 
et Elkjøp for overflate-
bransjen.
Til sammen hadde de 
20 selskapene en om-
setning på to milliar-
der kroner i fjor og 
3000 ansatte 
(Kilde: Byggeindustrien, 

20.05.10).

DANSKE NUF-ER PÅ 
VEI
Dejlig å være dansk i 
Norge? Danske NUF-er 
på vei. Nå blir også 
danske foretak mar-
kedsført til bruk i Nor-
ge. Så langt er det Stor-
britannia som oftest 
har vært hjemland for 
NUF-ene.
Den danske foretaks-
formen SMBA (selskab 
med begrænset an-
svar) tilbys nå for bruk 
i Norge. SMBA er imid-
lertid ikke et dansk 
aksjeselskap, selv om 
deltakerne er uten an-
svar for foretakets for-
pliktelser. En selger av 
slike foretak beskriver 
foretaksformen som 
en mellomting mellom 
en forening og et 
dansk aksjeselskap. 
(Kilde: NHO.no, 03.03.10)

✂

På side 17 i dette nummeret av Bygnings-
arbeideren kan du lese om hvordan 
byggfagforeningene i Danmark ikke lyk-
tes med å få innført solidaransvar i årets 
tariffoppgjør. Også i vårt andre skandina-
viske naboland har den norske solidar-
ansvar-ordningen vakt oppsikt, selv om 
det ikke var noe tema i årets lønnsopp-
gjør. Det skyldes nok først og fremst at 
svenskene har en grunnlovsbeskyttet rett 
til å gå til inndrivelsesblokade mot ar-
beidsgivere som ikke betaler ut lønna. 
Metoden benyttes ofte i bransjer som 
bygg, renhold, hotell og restaurant, der 
det finnes mange arbeidsgivere som ope-
rerer med lønns- og skatteunndragelse 
som en del av forretningsmodellen. Erfa-
ringen har vist at det er dårlige sjanser for 
å drive inn lønna via rettssystemet, etter-
som slike arbeidsgivere ofte går konkurs 
og starter nye firmaer før rettsprosessen 
er klar.

Selv om svenske fagforeninger ikke har 
noen solidaransvar-ordning, er det ikke 
uvanlig at også hovedoppdragsgivere ut-

settes for inndrivingsblokade dersom en 
underleverandør ikke har betalt ut lønn. 
Fagforeningene bidrar slik til et mer seri-
øst arbeidsliv, og de eneste som taper er 
de som driver med økonomisk kriminali-
tet. Derfor er det oppsiktsvekkende at 
politiet de siste årene stadig oftere har 
gått inn i denne type konflikter, og at de 
aldri gjør det mot arbeidsgiverne; deres 
inngripen er uten unntak rettet mot fag-
foreningenes blokader.

Denne våren har ridende politi oppløst 
streikevakt-blokader utenfor Berns-re-
stauranten i Stockholm hver eneste helg, 
og man har også satt inn såkalte 
«Romeo»-styrker, som vanligvis brukes 
mot hooligans og pushere. Særlig det 
syndikalistiske SAC har fått merke denne 
utviklingen på kroppen, men i fjor opp-
levde også de streikende LO-medlemme-
ne på bedriften Lagena å bli angrepet av 
politiet. Ved andre anledninger har fagfo-
reningsfolk blitt arrestert for å dele ut lø-
pesedler, og trakassering av streikende 
arbeidere har blitt vanlig selv i tilfeller 

der de streikende ikke står i blokade. 
Oppførselen har smittet over på private 
ordensvakter, dørvakter og vektere, som 
særlig innen hotell og restaurant-konflik-
ter har gått fysisk til verks mot streikende 
arbeidere. Utviklingen har skutt fart un-
der den borgerlige Allianse-regjeringen 
de siste tre årene, men det var under en 
sosialdemokratisk regjering og et sosial-
demokratisk byråd at politi for første 
gang siden 1930-tallet ble satt inn mot 
svenske streikende, i Malmø i 2006. Det 
er derfor et krav til de rødgrønne partie-
ne, som ser ut til å vinne høstens valg, at 
man igjen går tilbake til å holde politiet 
unna arbeidsmarkedskonflikter. Tiden 
vil vise hvorvidt det skjer. Sikkert er det i 
alle fall at folkhemmet ikke er hva det en-
gang var.

Vanligere med politi mot streikevakter

❏  Jonas Bals



10 BYGNINGSARBEIDEREN 2-2010

Vi kunne sikkert ha skrevet side opp og side ned 
om streiken vår, men vi fant ut at det var like greit 
å beskrive den gjennom bilder. På disse sidene 
har vi laget en liten bildekavalkade som vi håper 
kan beskrive de fire aprildagene på en like god 
måte som gjennom skrevne reportasjer. Det 
skjedde mye under streiken og alt ble selvsagt 
ikke fanget av kamera, men vi tror at disse bildene 
gir et godt inntrykk av hendelsene. Kanskje finner 
du til og med deg selv på et av bildene…

På neste side kan du se hva vi oppnådde, nemlig 
de nye satsene. Der finner du også en oversikt 
over resultatet i uravstemminga.

STREIKEN I BILDER

Over tusen streikende bygningsarbeidere møtte fram på mønstringsmøtet i Sentrum Scene. (Foto: 
Erlend Angelo, Magasinet for Fagorganiserte)

Streikekomiteen besto av styrene i Rørleggernes Fagforening, Tømrer og Bygg-
fagforeningen og Oslo Bygningsarbeiderforening. (Foto: Bård Sogge)

 Hva streiker vi for? Petter Vellesen fra streikekomiteen legger fram kravene. (Foto: Bård Sogge)

Alle måtte registrere seg for å få streikebidrag. (Foto: Erlend Angelo, Magasi-

net for Fagorganiserte)
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Vår strategi med omreisende streikevaktpatruljer var vellykket. (Foto: Bygningsarbeideren)

Seiren følger våre faner! De streikende ble invitert på en liten spasertur på Grünerløkka for å besøke 
Bundebyggs byggeplass på Seilduksfabrikken. (Foto: Bygningsarbeideren)

Bygningsarbeidere er alltid høflige. Noen gan-
ger må vi vise kinesisk høflighet. Det er å være 
veldig mange som er høflige på en gang. (Foto: 
Bård Sogge)

 Disse streikebryterne er ikke like høflige! Dessuten måtte 
de ta seg over sperringene til sin egen byggeplass. (Foto: 
Erlend Angelo, Magasinet for Fagorganiserte)

Bli med på streiken! lød ropene på polsk. (Foto: Bård Sogge)

Streikevakter på plass i Bjørvika. 
                                 (Foto: Bygningsarbeideren)
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Minstefortjeneste § 2-2 – 2-4 (vil gjelde fra 17. april): 
Fagarbeidere kr  154,50
Ufaglært med minimum 1 års praksis kr  144,50 
Ufaglært under 1 års praksis kr  139,00
Unge arbeidstakere under 18 år kr     93,00

Bastillegg § 2-11: Hvor arbeidslaget arbeider på eget ansvar skal 
lagbasen tilsettes av arbeidsgiver, i forståelse med akkordlaget og 
ha en godtgjørelse på minst kr 5,90 per time

Overtidsbetaling, § 2-8: Minimum 50 prosent av følgende grunn-
lag: kr 202,83 for voksne arbeidstakere (vil gjelde fra 1. mai 2010) 

Korte velferdspermisjoner, § 2-9: Voksne arbeidstakere, kr 202,83. 
Vil gjelde fra 1. mai 2010 (se for øvrig bilag 10)

Reise/gangtid, § 7-2 (vil gjelde fra 1. mai 2010)
Når arbeidstaker sørger for transport:
7,5-15 km kr 74,90
15-30 km kr 124,20
30-45 km kr  145,60
45-60 km kr 166,70
Lærlinger: 85 %

Når arbeidsgiver holder transport:
7,5-15 km kr  44,80
15-30 km kr  74,60
30-45 km kr 89,20
45-60 km kr 104,20
Lærlinger: 70 %
Mellom 60-80 km skal tillitsvalgt avtale ytterligere tillegg der-som 
overnatting ikke er mulig. Over 80 km: Overnatting / diettgodtgjø-
relse

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

Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. august 2010:
Byggtapetserfaget 13,73 %
Malerfaget 13,73 %
Murerfaget 10,75 %
Rørleggerfaget 66,46 %
Taktekkerfaget 15,87 %
Betongfagene Minst kr 191,54
Tømrerfaget Minst kr 160,67
Isolatørfaget Kr  164,19

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

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

Feriepenger under militærtjeneste betales av arbeidsgiver inntil 3 
mnd per kalenderår. Feriepenger ved sjukefravær utover arbeidsgi-
verperioden betales av NAV inntil 10 uker per kalenderår og bereg-
nes på grunnlag av utbetalte sjukepenger
  
Sjukepenger (gjelder fra 1. mai 2010. G = grunnbeløpet i folke-
trygden:
Maksimal  ytelse: 6 x G G = kr 75 641,00
Per år:  kr 453 846,00
Per uke  kr 8 727,80
Per time  kr 232,25

De nye satsene!
Overbevisende ja-flertall i byggfag
 I byggfagene var det litt over 71 prosent som stemte og i overkant av 88 prosent 
stemte ja. Fire dager i streik ga et resultat som bygningsarbeiderne kunne godta. 
Og da får vi håpe at BNL har lært noe av dette. Uten verken forhandlingsvilje eller 
evne får man som bestilt.

FELLESOVERENSKOMST FOR ByGGFAG

  Ja Nei Blanke Forkastet Avgitt

  Tall 12 830 1 419 210 54 14 516
  Prosent 88,39 9,78 1,45 0,39 71,23

Avstemningsresultater i noen 
firmaer (i prosenter)
Firma: Ja Nei Forkastet/blank

Adecco 100 0 
Skanska 65 35 
Peab 98  2
Alliero 100 0 
Veidekke 77 23 
NCC Bygg 94 6 
AF  78 22 
Selvaag Bygg 54 41 5
Tom Beving 100 0 
Bundebygg 100 0 
Elvegård og Nilsen 100 0 
Bautas 94 6 
Intep 100 0 
Murmester Rolf Holm 100 0 
Bratfoss 98 2 
Kaefer 100 0 
Moderne Byggfornyelse 100 0 
Solberg, J.O 94 6 
OKAS 100 0 
Skutle 84 16 
UCO 100 0 

Småklipp
DØMT FOR KJØP AV SVART ARBEID
Høyesterett har bestemt at en Stavanger-mann (43) må sone 21 dager for kjøp 
av svart arbeid til en verdi av 326.000 kroner. Dette er første gang Høyesterett 
har behandlet fengslingsspørsmål i forbindelse med kjøp av håndverkstjenes-
ter svart når det gjelder en privatperson. (Kilde:dn.no, 08.04.10)

FæRRE VELGER ByGG
Antall lærlinger i videregående opplæring har falt med i overkant av 2.000 
ungdommer fra 2008 til 2009. Nedgangen er størst i byggebransjen. Tilbake-
gangen i de mannsdominerte byggfagene har vært på vel 13 prosent det siste 
året. (Kilde: Magasinett.org, 04.05.10)

DØMT FOR VOLD MOT ARBEIDSTILSyNET
I mai ble en byggherre i Telemark dømt til 18 dagers fengsel for dette forhol-
det. Det ble tatt ut tiltale for forulemping av offentlig tjenestemann og «for ved 
vold å ha søkt å få en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate en tjenes-
tehandling eller hindre ham under en slik». (Kilde: Arbeidstilsynet.no, 05.05.10) 

✂
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❏  Petter Vellesen

Hva er en streikebryter? 
Forfatteren Jack London lagde sin egen defini-
sjon i form av en skapelsesberetning:

«Da Vårherre var ferdig med sitt siste arbeid, ormen, padden og 
blodiglen, var det enda et emne igjen, en aldeles eiendommelig 
substans, hvorav han skapte streikebryteren. Streikebryteren er 
et tobent dyr med sjel, lik en korketrekker; hjerneskallen er fylt 
av potetgrøt og ryggen er gjort av lim og gamle kalosjer. På det 
stedet hvor menneskene har hjerte har streikebryteren bare en 
kjøttklump, som inneholder alskens råttenskap. Når en streike-
bryter viser seg på gaten, vender menneskene ryggen til ham, 
englene i himmelen gråter ved hans åsyn og selve hr. Fanden 
stenger helvetes port for ham. Judas Iskariot var en gentleman 
sammenlignet med streikebryteren, for han hadde såpass men-
neskelige følelser at han gikk og hengte seg, men det har strei-
kebryteren ikke.»

I tidligere tider – da klassekampen etter sigende var hardere - 
var det vanlig å henge ut streikebrytere på denne måten. Man 
nølte ikke med å kalle dem parasitter, forrædere, ynkrygger el-
ler samvittighetsløse skurker og streikebryteriet var «usselt 
håndverk» og judasarbeid.

Vi tar som regel ikke så harde ord i vår munn i våre dager, men 
erfaringene fra vårens streiker i privat sektor viser at selve strei-
kebryterproblematikken er i ferd med å stikke sitt stygge hode 
fram igjen. Både transportstreiken, renholdsstreiken og vår 
egen streik ble fra første stund forsøkt undergravd av kyniske 
arbeidsgivere som ikke ville holde seg til spillereglene. Selv to-
net vi ned kampen mot de uorganiserte streikebryterne som 
jobbet og fokuserte i stedet på krava og på arbeidsgiverne som 
tvang de streikevillige til å gå på jobb. Vår linje var i stedet å se 
på de uorganiserte og leiefolka som potensielle forbundsfeller 
og mobilisere under parolen «Bli med på streiken!» I det lange 
løp tror vi at vi tjente på det.

Men det er ingen grunn til å legge skjul på at det var mye van-
skeligere å stenge byggeplassene på en effektiv måte i år enn 
det var under våre foregående streikekamper. Dette skyldes 
ikke først og fremst uorganiserte arbeidere i tariff-festa bedrif-
ter – selv om det problemet også var der – men et helt nytt og 
uoversiktlig arbeidsforhold på byggeplassene med et oppsplin-
tra arbeidsmarked. Bemanningsbyråene spiller en avgjørende 
rolle her.

Dette var kanskje i enda større grad tilfelle i de andre streikene. 
I renholdsstreiken brukte IKEA Manpower til å overta de strei-
kendes jobb, bare for å nevne ett eksempel. I transportstreiken 
var det mange eksempler på utstrakt bruk av vikarer til streike-
bryteri. Vi har fått høre fra vår egen streik at bemanningsbyråer 
tok aktiv kontakt – via SMS, E-post og telefon - med potensielle 
oppdragsgivere for å tilby sine egne ansatte til streikebryterar-
beid. Dette var såkalte «seriøse» bemanningsbedrifter med 
medlemskap i NHO-Service. Dette er en klar undergraving av 
streikeretten. 

Vi er langt på vei villige til å tilgi de enkelte arbeiderne som gjor-

de noe dumt under streiken. Vi er klar over at mange har blitt 
pressa av sine arbeidsgivere til å gjøre dette og at de har blitt 
trua med represalier hvis de slutta seg til streiken. Mange er i en 
så vanskelig situasjon at det ville være en katastrofe å miste job-
ben i den situasjonen vi er i. Men vi tilgir ikke bemanningsbran-
sjen for denne oppførselen. Deler av denne bransjen viser seg 
som reine streikebryterorganisasjoner og opptrer omtrent slik 
som Folkehjelpen og Fedrelandslaget gjorde i mellomkrigstida. 
De er så servile overfor sine oppdragsgivere at de er villige til alt 
for å tjene noen judaskroner. NHO forsvarer selvsagt praksisen, 
men det verste er vel at LO ikke gjør noe for å stoppe uvesenet. 
Tvert om mener de at denne usle praksisen er helt legitim. Det-
te gjør de under dekke av formelle argumenter og ser helt bort 
fra det moralske aspektet ved saken. Det er helt uforståelig at 
LO på denne måten undergraver både streikeretten og kamp-
krafta i en streik.

Selv bemanningsbransjens organisasjoner forstår hvor alvorlig 
dette er. I de etiske retningslinjene for bemanningsbransjen til-
knytta NHO-Service heter det at «Selskapet skal ikke påta seg 
oppdrag med formål å undergrave arbeidskamp (streik, lock-
out, blokade).» (pkt 11). Bemanningsbransjens internasjonale 
arbeidsgiverorganisasjon er enda klarere. De har en «code of 
conduct» som slår fast at «i henhold til nasjonal lov og praksis 
skal ikke private bemanningsselskaper stille arbeidere til rådig-
het for et selskap for å erstatte arbeidere som er i en lovlig 
streik.» Men dette driter tydeligvis bemanningsselskapene i. 
Det er vel ikke noe råtips at de aldri har brydd seg om etiske 
retningslinjer, men det er bekymringsfullt at ikke LO har tatt et 
ordentlig standpunkt i denne saken.

Det er helt klart streikebryteri å ansette noen eller å kjøpe tje-
nester av noen for å utføre arbeid som er blokkert av streik. Vi er 
klar over at streikebryteri formelt ikke er ulovlig, men å godta 
en sånn praksis er ikke bare moralsk uakseptabelt, men ødeleg-
ger streikeretten og streikevåpenet. Vi trodde streikebryteren 
hørte historien til, men «he is dead, but he won’t lie down.»

Streikebryteri Mørke 
skyer over 
Europa
Arbeidsledigheten, og sær-
lig ungdomsledigheten, 
vokser dramatisk i Europa. 
Men også for de som be-
finner seg ”på innsiden” av 
arbeidsmarkedet er for-
holdene blitt verre. I be-
gynnelsen av juni kunne 
Financial Times melde at 
de fleste nye jobbene som 
nå skapes er i vikar- og be-
manningsbyråer. Nye tall 
viser også at hver tiende 
vesteuropeer i arbeid nå 
lever i fattigdom, til tross 
for at de arbeider heltid el-
ler mer.  Fenomenet, som i 
USA lenge har vært kjent 
som working poor, er re-
sultatet av flere år med ny-
liberale reformer.

Gjeldskrisa som nå her-
jer Europa har ført til en ny 
runde med slike reformer. 
Resultatet kan bli ødeleg-
gende. Erfaringene med de 
fire Hartz-reformene i 
Tyskland på begynnelsen 
av 2000-tallet viser med all 
tydelighet hvordan en 
kombinasjon av angrep på 
de arbeidsløses rettigheter 
og eksplosiv vekst i be-
manningsbransjen fører 
folk over i jobber som un-
dergraver resten av arbeid-
msarkedet. Arbeidsløse 
kan nå tvinges til å ta lavt-
lønnet arbeid, og tvinges 
til å akeptere usikre anset-
telser. Noen år etter at re-
formene begynte å virke 
vurderer forskere fra uni-
versitetet i Duisburg-Essen 
i dag at 22 prosent av alle 
arbeidende tyskere lever 
på eller under fattigdoms-
grensen. Da hjelper det lite 
at Tyskland er et av de få 
landene der arbeidsløshe-
ten nå går ned.

I Storbritannia og Dan-
mark har høyreregjeringe-
ne nå gått til frontalangrep 
på fagbevegelsen. Dess-
verre er de ikke alene om å 
velge en slik kurs. I Spania, 
et av de få landene hvor 
det er venstresida som be-
sitter regjeringsmakten, er 
det foreslåtte svaret på kri-
sa å svekke stillingsvernet 
og kutte i dagpengene. 
Tida som kommer vil 
sannsynligvis bli avgjøren-
de for den europeiske fag-
bevegelsens fremtid.

Tegningen er fra bladet Arbeider-Ungdommen 1931.

Alle streiker vunnet så langt
Det er ikke bare bygningsarbeiderne som har streiket denne vå-
ren – og det er ikke bare bygningsarbeiderne som har streiket 
for viktige prinsipper. Spedisjonsarbeiderne streiket også mot 
sosial dumping, og fikk på plass viktige bestemmelser i forhold 
til bruk av vikarer på godsterminalene. «Med denne avtalen er 
det slutt på herjinga med vikarer. Dette har vært økende den 
siste tida. Jeg vil jo også be alle arbeidsgivere sette seg inn i lov- 
og avtaleverket som nå skal gjelde. Særlig de som ikke har klart 
å rette seg etter reglene under streiken. Jeg venter samtidig en 
pågang på saker som må reises for Arbeidsretten,» sier Hilmar 
Davidsen, klubbleder på DHL Express, Berger.

I det Bygningsarbeideren går i trykken ser det også ut til at Fag-
forbundet har vunnet frem med sine krav overfor KS. KS, som 
ledes av NHO-veteranen Sigrun Vågeng, forsøkte i oppgjøret å 
frata fagbevegelsen innflytelse over lønnstilleggene ved å gjøre 
det til et lokalt fordelingsspørsmål. Men det lyktes de altså ikke 
med. Også renholderne i Arbeidsmandsforbundet vant streiken 
sin.

For de som skulle være i tvil om fagbevegelsens fortsatte beret-
tigelse, har denne våren vist at vi fremdeles er en viktig sam-
funnsaktør som er i stand til å stå opp mot sosial dumping, fag-
foreningsknusing og selv den friskeste høyrevind.

❏  Jonas

❏  Jonas
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Likevel er vi de første til å innrømme at problemene 
langt fra er løst med dette. Vi som har vår daglige 
dont i foreninga møter ukentlig bygningsarbeidere 
som opplever usaklige oppsigelser, å ikke få lønna si, 
farlige arbeidsforhold eller andre problemer. Derfor 
synes vi det er beklagelig at ledende personer på ar-
beidsgiversiden prøver å bagatellisere disse proble-
mene. I fjor sommer anklaget for eksempel direktør 
Ketil Lyng i BNL «enkeltpersoner i bygningsarbeider-
foreningen» for å generalisere og svartmale bygge-
bransjen. Uttalelsen fikk senere støtte av redaktør 
Per Helge Pedersen i Byggeindustrien. Tidligere har 
Sigrun Vågeng, den gang hun jobba i NHO, kommet 
med liknende uttalelser.

Vi har tatt en prat med et tidligere medlem av Fel-
lesforbundet, og bedt han fortelle om sine erfaringer 
fra byggebransjen. Selv om han i dag jobber med noe 
annet utelukker han ikke at han en gang vil vende til-
bake til bransjen, og ønsker derfor å være anonym. 
Historien er ikke valgt fordi den er utypisk eller sjok-
kerende – tvert imot, den er valgt fordi den likner på 
så mye annet vi hører.

 – Hvordan begynte din karriere som tømrer?
– Den begynte som lærling i en av de større pro-

duksjonsbedriftene. Når jeg var ferdig der ville jeg 
prøve å jobbe i et mindre firma, for å drive mer med 
treforedling og mindre med stål- og gipsforedling. 
Jeg fikk jobb i et lite entreprenørfirma, og fant raskt 
ut at det lønte seg med hemmelig medlemskap i Fel-
lesforbundet. Firmaet viste seg å være et skikkelig 
rølpefirma.

– Hvordan da?
– Det første tegnet jeg så var jo måten de ansatte 

ble behandla på, hvordan de ble prata til og hva som 
ble forventa av dem. Særlig for de polske var det ille. 
De leide også leilighet gjennom firmaet, og bedrifts-
eieren eide dem med hud og hår. Men også de norske 
ansatte var avmektige. Eneste måten man kunne 
«forhandle» og få innflytelse på, var gjennom å jobbe 
mest mulig overtid. I ettertid har jeg jo sett at dette 
dessverre er normen i mange firmaer, særlig i mindre 
firmaer, men den gangen ble jeg sjokkert over hva jeg 
så. Bedriftseieren innførte etter hvert fast overtid på 
fire timer to dager i uka, i tillegg ble det forventa at 
man skulle jobbe minst åtte timer hver lørdag. I 
uoverskuelig framtid. Dette gikk folk med på.

– Hvorfor?
– Vi som forsøkte å sette ned foten fikk jo høre det 

på både den ene og den andre måten. Men etter 
hvert gikk det opp for noen av oss at det også var an-
dre grunner til at folk jobba så mye. Flere av gutta 
gikk på kokain for å holde det gående, og kokainen 
fikk de av bedriftseieren. Flere av dem endte opp 
med å betale for kokainen med å jobbe desto mer 
overtid.

– Hva ble enden på visa?
– I løpet av kort tid var vi en gruppe ansatte som sa 

opp. De av oss som kun holdt oss til alkohol. Det ble 
utløst av en krangel på det siste prosjektet jeg var 
med på, hvor vi forsøkte å krangle til oss tillegg for 
lørdagsjobbinga vi ble pålagt. Firmaet svarte at Ar-
beidsmiljøloven ikke gjaldt for oss ettersom vi ikke 
jobba i en tariffbedrift. De visste like godt som oss at 
det var løgn, men bedriftseieren i firmaet var en ufor-
bederlig slavedriver. Det var enten å akseptere eller å 
slutte. På meg ble det det siste, men da hadde all 
kranglinga og all overtidsjobbinga allerede gått ut-
over privatlivet i lengre tid. Samboerskapet gikk til 
helvete.

– Hva gjorde du deretter?
– Jeg begynte i en mellomstor produksjonsbedrift 

hvor jeg trodde det skulle være mer seriøst. Akkurat 
da var det det viktigste – uansett arbeidsoppgaver. 
Der møtte jeg imidlertid raskt en formann fra helve-
tes forgård – eller i alle fall fra en offiserskole. På mo-
bilen hadde han maskingeværild som ringelyd, og 
han klarte til og med å terrorisere gamle fagfolk som 
hadde vært i bedriften i 10-12 år til å jobbe langt ut-
over det tillatte. Han trua folk med sparken på grunn 
av ting som bunna i  ledelsens eget fravær, og pressa 
folk på ettermiddagen til å jobbe til langt ut på natta 
om nødvendig. Selv hadde han ingen fagkompetan-
se eller byggerfaring, han var bare en offiser som nå 
og da dukka opp på bygget, og det eneste han klarte 
å se var at ting ikke var ferdige.

– Det er jo utrolig at et mellomstort, norsk firma kan 
ansette sånne folk til å lede prosjekter?

– Nei, det var helt bevisst. «Nå kommer det en som 
skal piske dere litt,» sa byggeplassens øverstkom-
manderende. Han ble for øvrig tatt ikke så lenge et-
terpå, han hadde tatt ut materialer til 400 000 kroner 
fra prosjektet til privat bruk på sin egen hytte. Da var 
det kanskje ikke så rart at han for enhver pris ville 
unngå kostnader ellers – som da han påsto at et bo-
ligbygg på 6 etasjer ikke trengte snøfanger i følge 
byggforskriftene.

– Hva gjorde du med det?
– Vi sjekka regelverket selv, og så at det ikke stemte, 

akkurat som vi trodde. Deretter var det ingen sak å gå 
et hakk høyere opp i bedriftssystemet med denne 
påpekningen. Da tok det ikke lange tida før snøfan-
geren var på plass. Det er jo galskap å la være, det er 
jo en livreddende installasjon – det er bare å se på 
vinteren vi har bak oss nå. Men sånn var det over hele 
linja, kostnadsvegring og inkompetanse. De reiv jo 
også en bærevegg så gården krakelerte oppover i eta-
sjene, og i kjelleren la de parkett uten å drenere rundt 
grunnmuren først. Da jeg ankom plassen stinka det 
muggent brød i flere av kjellerleilighetene, men de 
SÅ veldig nyoppussa og fine ut.

– Men dere fikk kvitta dere med han byggeplasslede-
ren da?

– Nei, han falt jo som følge av egen grådighet. Selv 
fikk jeg avskjed når prosjektet var over. Ansettelsene 
her var like råtne som alt annet, og jeg var ulovlig 
prosjektansatt. På denne tida var økonomien blitt så 
frynsete at det var vanskelig å opprettholde fagfore-
ningsmedlemskapet, så jeg kunne ikke få assistanse 
derfra heller. Og i firmaet var det uansett ikke noen 
klubb eller foreningskultur å snakke om. Da blir det 
heller til at man biter tenna sammen og håper på en 
fast stilling rundt neste sving.

– Deretter bar det over i bemanningsbransjen?
– Nei, først var jeg innom en familiebedrift, en ål-

reit arbeidsplass men dessverre med lite arbeid. På 
dette tidspunktet hadde krisa slått inn, og det var 
ikke lett å få jobb lenger. Så dermed ble det beman-
ningsbransjen.

– Hva slags bemanningsfirma begynte du i?
– Det første jeg var hos er et av de største i bygge-

bransjen. Vi var vel ca. 200 ansatte i alt. Av en kollega 
på en byggeplass fikk jeg vite at jeg var den første 
norske han hadde møtt som jobba for dette firmaet. 
Det føltes som jeg primært hadde fått jobben fordi 
jeg kunne norsk, det var jo en kjip følelse. Litauerne i 
firmaet fortalte også at det var uvanlig å få verktøy-
godtgjørelse, selv for elverktøy. Alt sånt skulle man 
holde selv.

– Hva jobba du med?
– Litt forskjellig. Blant annet som HMS-assistent 

på et større prosjekt, men det ble det konflikt av. Jeg 
tok selv initiativ til å rydde en festemiddelcontainer, 
den så ut som et bomba horehus og var et mareritt å 
komme inn i. Jeg tenkte det var viktig, både av hen-
syn til trivsel og produktivitet. Men det syntes ikke 
hovedentreprenørens mann. «Hvem har bedt deg 
gjøre dette?» var beskjeden. Dagen etter var det av-
skjed.

– Hva slags entreprenør var dette?
– En mellomstor bedrift, de benytter seg hovedsak-

lig av innleie og har nesten ikke egne folk ansatt. Byg-
geplassen var et jævla kaos, med mange folk som 
gikk oppå hverandre og et stort villnis av firmaer. 
Verktøyforholdene var så dårlige at ingen turde legge 
igjen hovedentreprenørens brukbare elverktøy i 
verktøyskontaineren. Mange gikk stadig og var mis-
tenksomme mot hverandre, og med så mye innleie 
blir det jo ikke til at noen lærer hverandre å kjenne 
eller føler noe felles ansvar for hva som foregår på 
byggeplassen. En sånn arbeidshverdag tror jeg ikke 
bare påvirker trivselen på den enkelte plassen, det 
påvirker hele den øvrige samfunnsutviklinga.

 – Hvor gikk ferden videre?
– Etter en stund som arbeidsløs fikk jeg jobb i et 

nytt bemanningsfirma, og var leid ut til Skanska en 
stund. Det var veldig ålreit. Der var lønna bra, selv 
om det ikke var noen kontrakt og sånn der heller.

– Det høres ikke ut som det har vært vanlig med 
kontrakt akkurat?

– Nei, det hører til sjeldenhetene.  Man skal først 
vise at man er from og medgjørlig. Og der hvor man 
får kontrakt, er det jo sjelden at den følges uansett. 
Oppsigelsestid fremstår kun som en formalitet som 
skal ned på et stykke papir dersom man skal inn og 
jobbe for de store, eller tror det er en sjanse for at 
man vil bli kontrollert.

– For tida diskuterer de litt årvåkne delene av fagbe-
vegelsen EUs vikarbyrådirektiv, og hvordan det bør 
implementeres i Norge. Der står det en diskusjon mel-
lom prinsippet om lønn som i innleiebedriften på den 
ene sida, og en garantilønn mellom oppdragene på 
den andre. Hva tenker du om dette spørsmålet?

Garantilønn høres jo vanskeligere ut å oppnå. Og 
en ulempe med dette er jo at man ikke kan takke nei 
til oppdrag – det er sikkert viktig for noen. Likevel sy-
nes jeg det høres ut som et riktigere krav, i alle fall 
dersom hensikten er å bygge ned de klasseskillene 
som har oppstått innen byggebransjen. Jeg håper vi 
lykkes med det, og med å etablere et sterkere kollek-
tiv. Kollektivet står jo i motsetning til konkurransen, 
og sånn som det er nå konkurrerer vi med hverandre 
med vår egen sikkerhet som innsats. Sånn kan det 
ikke fortsette.

Oslo Bygningsarbeiderforening er inneforstått 
med identiteten på de ulike ikke navngitte firmaene 
som her er omtalt.

❏  Jonas Bals

Byggenæring i solnedgang?
 

Fagbevegelsen har i flere år påvist hvor store problemer byggenæringen står overfor. Oslo Bygningsarbeiderforening har sammen 
med andre foreninger i Fellesforbundet satt sosial dumping, rølp og skatte- og arbeidsmiljøkriminalitet på dagsorden, og kjempet 
frem viktige virkemidler for å komme dette til livs. I år har vi for eksempel både fått på plass solidaransvar, og streiket oss til en 
kraftig forbedring av minstelønnssatsene.
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Svarte lønninger og falske fakturaer:

Skattekrim i kamp mot byggebransjens cowboyer

❏  Jonas Bals

Jan-Egil Kristiansen leder et treårig 
prosjekt i Skatteetaten som retter 
seg mot fiktiv fakturering. Ettersom 
vi vet at dette er en utbredt form for 
kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen 
ba Bygningsarbeideren om en prat 
med Kristiansen for å høre mer om 
prosjektet.

– Kan du først forklare hva fiktiv fakturering er?
– I lengre tid har vi sett at det særlig innen bygg, 

anlegg og renhold er blitt unndratt store beløp ved 
hjelp av fiktive fakturaer. Fiktiv fakturering krever to 
parter – én som skriver regninger, og en som trenger 
disse fakturaene til å skjule ulovlige uttak fra bedrif-
ten. Det er sistnevnte som tjener de virkelig store 
pengene – den som fakturerer er bare et redskap, og 
mottar sjelden mer enn en provisjon på mellom to 
og ti prosent av de produserte fakturaene. Det faktu-
reres enten for arbeid som aldri er blitt utført, eller 
for arbeid som er blitt utført av andre. Den som fak-
turerer betaler tilbake pengene kontant, og hjelper 
slik til med å kamuflere uttak hos den som blir faktu-
rert.

– Hva brukes pengene til?
– Pengene som tas ut brukes til å betale svarte løn-

ninger eller til privat uttak for eierne. Et annet for-
hold er at disse lønningene normalt ligger langt un-
der tarifflønn, så det som kamufleres er ikke bare 
penger som skulle vært beskattet, men også sosial 
dumping. Konsekvensene er jo ikke minst dere i fag-
bevegelsen klar over – en enorm konkurransefordel 
for de mest useriøse og kyniske aktørene i bransjen. 
Og det er mye penger å tjene på dette. I tillegg til ge-
vinstene ved å kunne drive utenom lov- og avtale-
verk, er de skattemessige fordelene enorme. En fak-
tura pålydende 100 000 kroner inkludert moms gir 
en skattebesparelse på ca. 70 000 kroner.

– Og her kommer altså prosjektet deres inn. Hva går 
det ut på? 

– Prosjektet ble påbegynt i 2009, og skal gå over tre 
år. Det er et landsomfattende prosjekt som ledes av 
skattekrimenheten ved Skatt Øst, og koordinerer de 
ulike regionkontorene i tillegg til NAV og kemneren. 
Så langt har vi avdekket 23 ulike nettverk, og jobber 
med 147 saker. Av disse er vi ferdige med 33 rappor-
ter, som til sammen har avdekket 90 millioner kroner 
i svarte lønninger, 26 millioner i eierinntekter, og 43 
millioner kroner i momsunndragelse. Dette er først 
og fremst saker fra Osloområdet, og primært innen-
for byggebransjen.

– Hvordan går dere frem?
– Vi påbegynner gjerne etterforskning etter hvit-

vaskingsmeldinger som bankene sender til Økokrim 
og på bakgrunn av tips. Per 30. april i år har vi mot-
tatt hele 82 slike meldinger, så omfanget er stort. 
Noen ganger hender det også at vi baserer oss på sa-
ker i media eller tips fra bransjen. Tips er veldig nyt-
tige og det trenger vi mer av i slike saker.

– Hva slags aktører er det dere kommer over?
– Du kan si det er to måter å drive svart på. Enten 

såkalte helsvarte foretak, som drives uten å være re-
gistrert i noen registre eller registrerte foretak som 
holder deler av omsetningen utenfor regnskapene, 

for eksempel ved at de utfører svarte oppdrag i pri-
vatmarkedet. En annen måte å drive på er fiktiv fak-
turering hvor inntektene er hvite, men man jukser 
med kostnadene og trekker fra moms urettmessig.

– Fører arbeidet til domfellelser?
– Ja, hittil har vi fått fem dommer etter hvitvas-

kingsbestemmelsen i straffeloven. Den strengeste av 
disse var på to år og sju måneder ubetinget fengsel, 
der var det snakk om å utstede fiktive fakturaer for 13 
millioner kroner. Problemet er at det gjerne bare er 
fakturaprodusentene – «målvaktene» – som straffes. 
Fakturaprodusentene er imidlertid som småfisk å 
regne, og ofte er de sosiale tilfeller eller utlendinger 
med falsk identitet.

– Hva med bakmennene?
– I Legionærbygg-saken (se faktaboks) lyktes Øko-

krim med å få domfelt bakmennene, men dette er 
dessverre et unntakstilfelle. Vi savner mer engasje-
ment og prioritering fra politiets side for å ta de som 
befinner seg øverst i pyramiden. Uten at politiet en-
gasjerer seg i dette er det lite vi får gjort.

– Hvorfor er bygg og anlegg så attraktivt for denne 
typen kriminalitet?

– Mulighetene til å jukse er store. Det er mange 
små enheter i bransjen, noe som gjør det lettere å 
skjule spor. Innslaget av ufaglært arbeidskraft er også 
stort, noe som går igjen i andre bransjer vi jobber 
med, som for eksempel renhold.

– Hva slags type kriminelle er det vi snakker om?
– Vi ser nå tendenser til en ny type kriminalitet, 

som er mer mangfoldig og som foregår over flere om-
råder enn før – såkalt multikriminalitet. Før var en 
skapsprenger en skapsprenger, nå ser vi ofte at det er 
multikriminelle som står bak – folk som hopper over 
gjerdet der det er lavest, som driver ulike typer vin-
ningskriminalitet, smugling eller lignende og som i 
neste øyeblikk kan drive med skatte- og konkurskri-
minalitet i byggebransjen. I tillegg er kriminaliteten 
grenseoverskridende: Den foregår ofte i nettverk, på 
tvers av både fylkes- og landegrenser.

– Det høres ut som dette gjør det maktpåliggende 
med god koordinering etatene imellom. Fungerer 
samarbeidet godt?

– Med NAV, Arbeidstilsynet og utlendingspolitiet 
samarbeider vi godt. Men vi savner altså mer enga-
sjement fra politiets side i saker som gjelder økono-
misk kriminalitet. Vi skulle ønske at de tok flere sa-
ker, særlig tunge saker som gjelder skattekriminali-
tet. Organiseringen i politiet er heller ikke hensikts-
messig i slike saker som gjelder nettverk som krysser 
fylkesgrensene. Dette er en situasjon som ikke er 
holdbar med det kriminalitetsbildet vi har i dag.

– Hva med deres eget arbeid? Fungerer det som det 
skal?

– Mye er blitt bedre med de nye skatteregionene – 
nå er det bare fem regioner i Norge. Men det er selv-
sagt et spørsmål om ressurser også hos oss. Noe av 
det kan imidlertid løses ved å prioritere annerledes. 
Vi må bort fra mange, men overflatiske kontroller, og 
legge mer ressurser i grundig etterforskningsarbeid. 
Man kommer ingen vei med en kontroll der det 
eneste man sjekker er hvorvidt arbeidstakerne er re-
gistrert i arbeidstakerregisteret og om firmaet er 
momsregistrert. Det ser bra ut på papiret, ettersom 
man får gjennomført mange kontroller, men det fun-
gerer jo verken forebyggende eller avskrekkende. 
Kanskje tvert imot, dersom man ser at skattevese-
nets kontroller uansett ikke får noen konsekvenser.

– Fra fagforeningens side ser vi ofte at de mest use-
riøse aktørene har organisert virksomheten sin som 
Norskregistrerte Utenlandske Foretak, NUF. Hva ten-
ker du om denne selskapsformen? Oppleves den som 
et problem også for dere?

– Helt klart. NUF er den raskest voksende selskaps-
formen, og vi som jobber med skattekriminalitet er 
veldig urolige for dette. Jeg satt selv i Skatteunndra-

gelsesutvalget, der vi var svært kritisk til denne sel-
skapsformen. Der foreslo vi å forby NUF-etablerin-
ger utenfor EØS-området. Vi skulle vel gjerne gjort 
det samme innenfor EU, men det går ikke av hensyn 
til den europeiske selskapsretten og EØS-avtalen.

– Hva med revisjonsplikten? Å unngå den er vel den 
vanligste årsaken til å etablere et NUF?

– Ja. Grunnen til å etablere et NUF er at man øn-
sker å begrense sitt økonomiske ansvar, men det blir 
for lett å fraskrive seg helt det økonomiske ansvaret 
overfor kreditorene. I Skatteunndragelsesutvalget 
foreslo vi å innføre revisjonsplikt også for NUF, men 
jeg registrerer jo at det finnes sterke krefter som øn-
sker å gå i stikk motsatt retning. Særlig trist er det å se 
at NHO ser det som sin oppgave å være pådrivere for 
å fjerne revisjonsplikten for mindre aksjeselskaper. 
Revisjonsplikten er jo en liten utgift for bedriftene 
totalt sett, og alle vet hva konsekvensene blir av å av-
skaffe den. Da vil man for alvor kunne snakke om en 
enorm belastning for de seriøse bedriftene! Her bur-
de NHO som representant for det seriøse næringsli-
vet tenke seg om en gang til.

Vi savner mer engasjement 
fra politiets side i saker som 

gjelder økonomisk kriminalitet.

Særlig trist er det å se 
at NHO ser det som sin 

oppgave å være 
pådrivere for å fjerne 
revisjonsplikten for 

mindre aksjeselskaper.

Legionærbygg:
I november 2008 ble daglig leder Glenn Bent Lykke Jen-
sen i Legionærbygg AS dømt til fengsel i to år og ni må-
neder og til inndragning av 3 millioner kroner. Jensen 
ble dømt for medvirkning til uberettigede uttak og bruk 
av over 12 millioner kroner fra selskapet han ledet. Det 
var i perioden 2001 til 2006 at han uberettiget tok ut og 
benyttet over 12 millioner kroner fra selskapet. Deler av 
beløpet ble brukt til å lønne svart arbeidskraft. Jensen er 
også dømt for brudd på regnskapsloven og for merver-
diavgiftsbedrageri av ca. 2,8 millioner kroner. Flere an-
dre ble også dømt i saken.
(Kilde: Økokrim)
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Vi lever i ei tid for store jubileum. Det er 
fem år sia 100-årsjubileet for unionsopp-
løsninga i 1905 og fire år til 200-årsjubile-
et for grunnloven av 1814. Det som særlig 
binder de to jubilea sammen, er folkesu-
verenitetsprinsippet – alle folks rett til å 
bestemme over seg sjøl, og dermed ikke 
over andre.    

Stormaktenes skalting og valting med 
de små nasjonene gjorde at det skulle gå 
91 år fra dette prinsippet blei grunnlovs-
festa til det blei oppfylt i 1905 – med at fol-
ket endelig fikk avgjøre om Norge skulle 
være i union med Sverige eller ikke. 

35 år etter blei landet på ny offer for den 
samme skaltinga og valtinga. Ut fra prin-
sippet om at makt gir rett, okkuperte Hit-
ler Norge. For å opprettholde ro og orden 
i et strategisk viktig land, gikk Reichskom-
missar Terboven gradvis fram. Han fikk 
først med seg store deler av den norske 
eliten som var igjen i Oslo, på et samar-
beid om å holde produksjonen oppe. I 
september 1940 fant han tida inne til å 
velte spillet og utnevnte ei såkalt kommis-
sarisk regjering. 

LO og andre arbeidslivsorganisasjoner 
lot Terboven bestå videre med en viss grad 
av sjølstendighet. Den etter hvert reelle 
LO-lederen, LO-juristen Viggo Hansteen, 
utnytta til siste trevl de legale mulighete-
ne dette ga, til å forsvare arbeidernes øko-
nomiske og sosiale interesser, til å opp-
rettholde deres organiserte samhold og til 
å utvikle illegal motstand.       

Hansteen blei ledende også i den mot-
standsfronten som fra og med årsskiftet 
1940-41 blei organisert mot ei økende na-
zifisering, og som munna ut i to protest-
brev til Terboven. Det siste var datert 17. 
mai 1941 og hadde tilslutning fra 43 orga-
nisasjoner, med LOs 300 000 medlemmer 

og Norske kvinners nasjonalråds 200 000 i 
spissen. Bare Norges Industriforbund, 
Norges Håndverkerforbund og Norsk Ar-
beidsgiverforening glimra med sitt fravær. 

1. mai 1941 holdt mange arbeidere seg 
hjemme i en stille demonstrasjon. Kl. 13 
var bare fem av i alt 305 arbeidere ved 
Skabo Jernbanevognfabrikk på Skøyen på 
jobben. I et forhør la direktør Mørk ansva-
ret på klubbformannen Rolf Wickstrøm. 
Dermed blei Wickstrøm, sammen med 21 
andre faglig tillitsvalgte, satt i varetekt på 
Møllergata 19 fram til 26. mai og havna i 
tyske arkiv.

Rundt og etter Hitlers angrep på Sovjet-
unionen 22. juni 1941 skjerpa drakampen 
mellom Terboven og LO seg kraftig, og 
Hansteen formulerte et rundskriv til til-
litsvalgte over hele landet om å forberede 
seg på illegalitet.   

I dagene 3.- 6. september 1941 var topp-
nazisten Reinhard Heydrich på besøk hos 
Terboven. De to så på LO som sin farligste 
og best organiserte motstander i Norge, 
og kom fram til at Terboven skulle bruke 
første og beste høve til å rette et knusende 
slag mot fagbevegelsen.

Påskuddet oppsto bare to dager etter at 
Heydrich hadde forlatt Oslo igjen.  8. sep-
tember svikta melkeleveransene til Oslo-
arbeiderne, og snart var 25-30 000 av dem 
i streik. Hansteen så faren, og prøvde å 
stanse streiken. Men Terboven hadde be-
stemt seg. 10. september erklærte tysker-
ne unntakstilstand i Oslo og Aker og ar-
resterte 225 personer. 35 var ledende i LO, 
de andre nesten bare fagforeningsfolk og 
arbeidere. 

25 av de arresterte – alle fra arbeiderbe-
vegelsen – blei stilt for standrett. Fem fikk 
dødsdom. Tre av disse blei benåda. De to 
siste – Hansteen og Wickstrøm – blei sam-

me ettermiddag transportert til skyteba-
nen ved Årvoll og skutt av en tysk pelo-
tong.

Skudda skulle skremme og lamme LO, 
som samtidig blei nazifisert med innset-
ting av kommissariske forbundsledere. 
Resultatet blei det stikk motsatte. Etter 
det første sjokket førte henrettelsene til en 
mer illusjonsløs og innbitt motstand i 
Norge.       

Men historia var ikke slutt med ned-
kjempinga av Hitler-Tyskland i 1945. Som 
Nordahl Grieg skreiv i diktet om sin nære 
venn Hansteen: «Jorden skal ryddes for 
døde, bli rede til salg og kjøp./(Den sløve 
tanke kan myrde så godt som et bøsse-
løp.)/Alt som er lavt skal bli kalt for: den 
menneskelige natur./(Glemte er korsløse 
graver, sveket er blodvåt mur.)»

I dag beundres og utøves makt på ny 
som noe som i seg sjøl gir rett. For tida er 
den tanken at de herskende forhold er na-
turgitte fra steinalderen, i ferd med å ta 
over hegemoniet fra den tanken at alle 
oppfatninger er like gyldige, det vil si like-
gyldige. Begge tanker har det til felles at 
de lar rådende makt være urørt.  

Ut fra prinsippet om at makt gir rett, 
tråkker stormaktene – og mindre makter 
med globale interesser – igjen på folkesu-
vereniteten. Og snart er alle som setter 
seg opp mot makta, pr. definisjon terro-
rister eller på andre måter lyst fredløse 
som ikke har krav på rettsvern.

Det var en slik unntakstilstand Han-
steen og Wickstrøm falt som ofre for – og 
som de inspirerte til å gjøre slutt på. Der-
for minnes vi dem: For å huske. For den 
som glømmer historia, er dømt til å gjen-
oppleve den.

I historiens lys

Harald Berntsen
Harald Berntsen er 
historiker. Han har skrevet 
en rekke bøker, bl. a. Norsk 
Bygningsindustriarbeider-
forbunds historie. Han 
arbeider nå med hotell- og 
restaurantarbeidernes 
historie. Harald er i tillegg en 
ivrig debattant.

Tale ved gravstedet for Viggo Hansteen og Rolf 
Wickstrøm på Vår Frelsers gravlund 17. mai 2010 
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I vårens lønnsoppgjør fikk de danske byggfagfore-
ningene inn en bestemmelse i tariffavtalen om hvor-
dan partene skal reagere på påstander om sosial 
dumping. Det tok ikke mer enn noen uker før den 
nye bestemmelsen ble satt på prøve, da det dukket 
opp tre litauiske taktekkere i en privatbolig i Amalie 
Skrams Alle i Valby. De tre var ansatt i et dansk firma 
som heter Net Construction, som er medlem av 
Dansk Byggeri (tilsvarende BNL her til lands). Etter 
mistanke fra den lokale fagforeningens side om at 
det foregikk uregelmessigheter på plassen, kontaktet 
de forbundene TIB og 3F. I tråd med den nye bestem-
melsen innkalte de til møte med Dansk Byggeri på 
byggeplassen før det hadde gått to døgn, der alle in-
volverte parter ble bedt med. Partene ble der både 
enige om en ny timelønn (131-133 kr) og at Net Con-
struction skulle betale 350 000 kr. i bot til forbundet. 
Boten er blitt betalt, og de litauiske taktekkerne har 
meldt seg inn i fagforeninga.

Mer oppsikt vakte det noen uker senere, da Maler-
nes Fagforening i Storkøbenhavn bisto åtte polske 
malere med å okkupere byggeplassen de jobba på. 
Malerne, som ikke hadde fått lønn på to måneder, 
okkuperte plassen og forlangte lønna ikke bare av ar-
beidsgiveren, men også av tømrermesteren som var 
byggherre. Et slags solidaransvar i praksis altså, i tråd 
med hva vi her til lands har fremtvunget både av Oslo 
kommune i Langemyhr-saken, og av Petter Storda-
len i Engra-saken. Etter noen hektiske døgn, der 
tømrermesteren blant annet truet med politiet, gikk 
han med på et forlik med Malernes Fagforening. I 
tråd med kravet de stilte fikk malerne utbetalt til 
sammen 200 000 kroner.

Danmark: Nye redskap mot sosial dumping tatt i bruk

❏  Jonas Bals

I desember i fjor havarerte klimatoppmøtet i Køben-
havn. Et halvt år senere har de københavnske byg-
ningsarbeiderne tatt murskjeen i egne hender. I vår 
har de arrangert en «faglig klima-vår,» som kulmine-
rer i en klimamesse i midten av juni.  

Byggefagenes Samvirke og de arbeidsløse med-
lemmene i byggfagforeningenes «a-klubber» har 
inngått et samarbeid med arkitekter, ingeniører og 
produsenter av alternative og miljøvennlige bygge-
materialer, og skal over tre dager presentere en rekke 
nye teknikker og materialer som kan redusere byg-
ningers CO2-utslipp. Arkitekten Hans Dollerup, som 
er tilknyttet prosjektet, sier til Byggefagenes Samvir-
ke at det i stor grad handler om å begrense vann- og 

energiforbruk, ved å «efterisolere, tætne og måske 
skifte vinduer, at isolere varmerør, skifte til a-mærke-
de pumper, montere blyfri vandhaner og optimere 
varmeinstallationer samt ventilationsanlæg.» Men 
han understreker at klimarenovering også handler 
om valg av materialer, og mye av messen vil dreie seg 
om nettopp dette.

Michael Johnson, som er talsmann for de arbeids-
løse i Betong- Jord- og Miljøarbeidernes Fagforening, 
sier at byggfagene er kjent for å være «hamrende 
konservative,» og dårlige til å orientere seg om nye 
materialtyper. Han er opptatt av helhetsforståelsen 
som ligger til grunn for kampanjen, der man ser so-
siale og økologiske problemer i sammenheng. Dette 

dreier seg både om å forbedre klodens klima, skape 
nye arbeidsplasser, og å forbedre folks inneklima. På 
bakgrunn av det siste samarbeider byggfagforenin-
gene også med førskolelærernes fagforeninger, og 
sammen har de valgt ut en barnehage på Østerbro til 
et forsøksprosjekt der nye ideer skal omsettes til 
praksis.

Messen vil også by på politiske debatter. «Hvad en-
ten man sidder i sofaen eller i Folketinget, så skal vi 
alle være en del af det her. Og efter klimatopmødet i 
december sidste år står vi i den situation, at vi er nødt 
til selv at opbygge et pres nedefra på politikerne,» 
sier Michael Johnson til bygsam.dk.

Danske bygningsarbeidere for bedre klima

Det ble ikke noen streik i byggfagene i Danmark, til 
tross for et enormt fokus på viktigheten av å få på 
plass virkemidler mot sosial dumping i forkant av 
forhandlingene. Forbundene TIB og 3F lyktes ikke i å 
få på plass et solidaransvar, men som vi skrev i forri-
ge nummer av Bygningsarbeideren fikk man andre, 
og svakere, virkemidler på plass.

Ute i fagforeningene var reaksjonene delte. Styret i 
Træ-Industri-Byg København anbefalte nei, men fikk 
flertall for avtalen. Stemmedeltagelsen hos dem var 
ikke på mer enn 25%, et problem som gikk igjen i de 
fleste andre foreninger. På landsplan var deltagelsen 
helt nede i 21, 6 prosent, selv om man kunne stemme 
både ved oppmøte, per mail, brev og sms. Også rør-
leggerne i København hadde anbefalt et nei, men 
endte opp med et ja-flertall på 60 prosent. Malerne 
hadde den største deltagelsen, med 40 prosent. Der 
stemte hele 87,6 prosent nei.

Vi spurte Bo Rosschou, leder i Malernes Fagfore-

ning i Storkøbenhavn, om hva han tenkte om opp-
gjøret.

– Malerforbundet var alene om å ha et overvelden-
de nei-flertall ved årets uravstemning. Hva var grun-
nen til dette? 

– Årsagen til det store nej-flertal i Malerforbundet 
skyldes, at København havde en relativt meget høj 
stemmedeltagelse og at vores medlemmer fulgte vo-
res opfordring om at stemme nej. Dette afgjorde i 
realiteten sagen for hele forbundet, idet der ude i 
landet var en meget lav stemmedeltagelse. Vi ringede 
rundt til samtlige medlemmer og fortalte dem, at vi 
ikke havde fået det værn mod dumping som vi havde 
stilet krav om, samt at vores sprøjtepriser var forrin-
get betydeligt. Det afgjorde sagen.

– Hvorfor var malerne alene om å anbefale et nei?
– Jeg er meget forundret over, at andre faggrupper 

ikke kunne mobilisere medlemmerne til et nej – og 
jeg er også forundret over, at en del endda anbefale-

de medlemmer at stemme ja. Jeg tror mange efterføl-
gende har erkendt, at der næste gang der er afstem-
ning, skal et meget stærkere fokus på at mobilisere 
medlemmerne.

– Uravstemningen hadde lav valgdeltagelse, selv 
om den var høyere hos malerne enn hos de andre. 
Hvorfor kom valgdeltagelsen helt ned i 20 prosent en-
kelte steder? Er det de lokale klubbstrukturene ute på 
arbeidplassene som svikter, eller ligger skylden andre 
steder?

– Den lave valgdeltagelse afspejler manglende 
kontakt mellem ledelse og medlemmer. Det er et 
meget alvorligt problem. Medlemmerne skal se sig 
selv som organiserende faktor på arbejdspladserne, 
så at sige se sig selv som fagforening. Det er den stra-
tegi vi følger (organizing model). Selvorganisering, 
udbygning af klubstrukturen, talsmænd og til-
lidsmænd. «Genføde» den oprindelige organiseren-
de bevægelse som i sin tid skabte fagforeningerne. Vi 
har faktisk held med dette – se for eksempel vores 
første besættelsesaktion, gennemført af polske arbe-
jdere (se egen sak).

Intet solidaransvar i Danmark

❏  Jonas Bals
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Geir presiserer at han ikke er 30 år, men derimot 29½år. Han er 
fra Kroken i Drangedal som han beskriver som «rett og slett per-
fekt» med masse skau og ingen mobildekning.

Geir er Lærlingetillitsvalgt i Klubbstyret i NCC under Konserntil-
litsvalgt Johnny Aaland’s myndige neve. Hans fokus har vært på 
å følge opp lærlinger mot fag- og svenneprøva og understreker 
viktigheten av å ha en tettere dialog mellom klubb og lærlinger. 
Geir har ringt både til lærlingene og deres faddere og mener 
dette har høy prioritet og må videreføres. Sin egen læretid hus-
ker han godt. En byggmester og en lærling i tillegg til ham selv 
utgjorde firmaet og det virker som det var litt «originale tilstan-
der». Det er ikke bestandig like lett å si i fra for en lærling, men 
dersom man klarer å bygge opp en god relasjon mellom lærlin-
gen og klubben så er man langt på vei. Selv om han kanskje ikke 
ønsker at sin egen læretid skal være malen for andre lærlinger så 
skryter han av det læremessige. «Vi gjorde stort sett alt fra 
grunnmur og til toppen, så vi lærte jo masse på den korte tida». 

Geir er en aktiv mann og beskriver sin sivilstand som «Samboer 
i utviklingsfasen med godt humør og gode framtidsutsikter». 
Hobbyene er fotball, jakt og en sjelden/uheldig gang snow-
board.

Å være lærling i NCC er bra sier Geir. Men det har blitt mye be-
dre bare på de siste 5åra. Det virker som både klubb, akkordlag 
og ledelse har fått mer fokus på lærlingene og det er bra. Det er 
jo lærlingene som er framtida vår også med tanke på egen bran-
sje og egne arbeidsplasser!

NCC har, som alle andre, merket finanskrisas ferd gjennom ver-
den. Men til tross for nedbemanning så synes Geir at bedriften 
har klart seg bra, klubben enda bedre men desidert best har 
hovedtillitsvalgt Johnny Aaland klart seg. Geir er full av lovord 
om Johnny. «Han har egenskapen å se litt fram i tid!».

Og dette får han også tilbake. Johnny er veldig lei seg for at Geir 
skal slutte og flytte på seg. Han beskriver Geir som en trivelig og 
ordentlig gutt som er både rolig og reflektert. Han har gjort en 
bra jobb samtidig som han har vært engasjert og hatt respekt fra 
ledelsen.

Kort fortalt så ønsker nok både klubbstyret og NCC at Geir skal 
komme tilbake til NCC en gang. Døra står åpen.

Geir er veldig fornøyd med Bygningsarbeideren som medlems-
avis og oppfordrer alle medlemmer til å følge med i den når den 
detter ned i postkassa.

På spørsmål om det er noe han vil videreformidle til leserne så 
er det at lærlingene må stå på og tørre å si ifra dersom det er noe 
selv om han vet hvor vanskelig det kan være. Han mener også at 
det skal være lettere å si fra om ting nå når lærlingetillitsvalgt 
også blir invitert med på lærlingetreffene.

På spørsmål om resultatet av tariffoppgjøret så stemte nok Geir 
JA. Han og journalisten er veldig enige i viktigheten av å få opp 
minstelønna for å dra med seg lønnsnivået til de lavtlønte og 
samtidig sette litt fingeren på innleie kontra egne ansatte.

Som nevnt over så er Geir på flyttefot til kragerø der han skal 
begynne i S/A Bygg AS. Han var på flere intervjuer men valgte 
S/A på grunn av organisasjonsgraden blant annet. For det er 
viktig.

Bygningsarbeideren vil med dette takke 29 ½ åringen for innsat-
sen som lærlingetillitsvalgt og ønske lykke til videre med sjø-
utsikt og et snowboard-bein på bedringens vei i sommersola.

 

Frem til 1. juli 2000 var det et generelt lovforbud som begrenset 
anledningen til å leie ut arbeidskraft i Norge. Etter at dette for-
budet ble opphevet har bransjen opplevd en enorm vekst.
I 2008 var det registrert 1 303 foretak innen næringen arbeids-
kraftstjenester. Dette inkluderer både utleie og formidling av 
arbeidskraft, men det store flertallet driver med utleie. Bransjen 
domineres av små aktører. Bare 60 av foretakene har over 100 
ansatte.
Bare to firmaer har per dags dato tariffavtale/direkteavtale med 
Fellesforbundet: Adecco og Jobzone.

758 av foretakene var registrert som aksjeselskap, 296 som en-
keltpersonforetak og 176 som norsk avdeling av utenlandsk sel-
skap (NUF).

Antallet sysselsatte i bransjen har økt de siste årene. 4. kvartal 
2008 var det totalt 65 000 som jobbet innen utleie og formidling 
av arbeidskraft. Veksten har vært særlig stor blant lønnstakere 
fra andre nordiske land og i EU-land i Øst-Europa.

1, 9 prosent av alle sysselsatte som er bosatt i Norge jobber i be-
manningsbransjen, mens hele 23, 5 prosent av lønnstakerne 
som ikke er registrert bosatt i Norge jobber i denne bransjen (4. 
kvartal 2008).

Det at arbeidstakere ansatt i bemanningsbedrifter forholder seg 
til en «juridisk» (bemanningsbedriften) og en «faktisk» arbeids-
giver (innleiebedriften) medfører usikkerhet om hvem som har 
det reelle arbeidsgiveransvaret, og reiser noen vanskelige spørs-

mål om hvordan forhandlinger og inngåelse av tariffavtaler skal 
skje.

I påvente av at EUs vikarbyrådirektiv skal implementeres i norsk 
rett (innen 5. desember 2011) gjelder en midlertidig prinsippav-
tale som ble inngått mellom LO og NHO i mars i år. (Denne fin-
ner du på norsk og polsk på www.bygningsarbeider.no).

Vikarbyrådirektivet legger ned et prinsipp om likebehandling 
mellom ansatte i bemanningsforetaket og ansatte i innleiebe-
driften. De grunnleggende lønns- og arbeidsvilkårene for an-
satte i bemanningsforetaket skal tilsvare minst de vilkår ved-
kommende ville hatt dersom han eller hun var ansatt direkte av 
innleiebedriften for å gjøre de samme oppgavene.

Det er mulig å fravike denne regelen dersom bemanningsbyrået 
opererer med ventelønn mellom oppdragene. Disse to prinsip-
pene står altså i realiteten mot hverandre, og det blir en viktig 
diskusjon for fagbevegelsen i tida fremover hvilket prinsipp 
man skal legge til grunn. Diskusjonen har vært oppe på flere sty-
remøter i Oslo Bygningsarbeiderforening, og var tema på den 
landsomfattende Oslofjordkonferansen i begynnelsen av juni.
Er du medlem i foreningen og ansatt i et bemanningsbyrå, an-
befaler vi deg å involvere deg i diskusjonen NÅ. Dette blir en vik-
tig diskusjon i månedene som kommer, og kravene fra fagbeve-
gelsen vil sannsynligvis veie tungt når politikerne skal bestem-
me hvilket prinsipp som skal gjelde!

Ungdomsrepresentanter i Klubbstyrene

❏  Jonas

❏  Morten Rønningen (30år)

Navn: Geir Måbuholt

Alder: 29½ år

Firma: NCC 

Faggruppe: Tømrer

Verv: Lærlingetillitsvalgt

Kamp om 
bemanningsbransjens fremtid
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Vil du ta fagbrev?
Perfeksjoneringskurs i betongfaget

For å ta norsk fagbrev må du kunne dokumentere fem års praksis i faget og avlegge en teoretisk prøve før du tar fagprøven.

Oslo Bygningsarbeiderforening vil i høst arrangere et perfeksjoneringskurs i betongfaget, i samarbeid med Hellerud videregående skole. Målet med 
kurset er å sette deg i stand til å avlegge den teoretiske prøven og vil inneholde blant annet tegningslære og yrkesteori. Kurset er beregnet for deg som 
har vært i faget i minst fem år, men som ikke har gått yrkesskolen. 

Kurset vil foregå på norsk, men vi vil ta hensyn til kursdeltakernes språkkunnskaper. Eksamen er på norsk, så du må beherske norsk på et visst nivå.

Kurset vil ha oppstart i september. Det vil bli en eller to kurskvelder pr uke, hver på 4 skoletimer. Oppstart kl 16.00. Det vil også bli gitt hjemmeoppgaver. 
Totalt timetall er mellom 30 og 40 timer. Kurset vil foregå på Hellerud videregående skole.

Vi vet ikke hva kurset vil koste ennå, men du må regne med at det blir en egenandel. Høres dette interessant ut? Da kan du henvende deg til Oslo 
Bygningsarbeiderforening på tlf 22 99 47 40 eller til Petter Vellesen, 93 20 43 23.

Kova dėl įdarbinimo agentūrų ateities
Iki 2000 m. liepos 1d. egzistavo įstatymas dėl apribotos 
darbo jėgos nuomos Norvegijoje. Kai šis draudimas buvo 
panaikintas, ši paslaugų sritis pradėjo žymiai vystytis.

2008 m. buvo registruota 1 303 įmonės darbo paslaugų 
sektoriuje. Pagrinde tai buvo įmonės užsiėmusios darbo 
jėgos nuoma, bet tarp jų buvo ir įdarbinimo agentūros, 
kurios tiesiogiai įdarbina darbuotojus. Dauguma iš jų 
buvo mažos įmonės. Tik 60 iš jų turėjo daugiau, nei 100 
darbuotojų.

Šiai dienai tik dvi iš šių įmonių turi pasirašę kolektyvinę 
sutartį su profsąjungų susivienijimu Fellesforbundet. Tai 
yra Adecco ir Jobzone.

758 iš aukščiau minėtų įmonių buvo registruotos kaip 
akcinės bendrovės, 296 iš jų - kaip individualios įmonės 
ir 176 buvo registruotos kaip užsienio kapitalo įmonių 
padaliniai Norvegijoje (NUF).

Pastaraisiais metais darbuotojų kiekis įdarbinamų per 
šias agentūras ženkliai auga. 2008 m. IV ketvirtyje jis 
sudarė 65 000 darbuotojų. Ypač auga darbuotojų kiekis 

iš kitų Skandinavijos šalių bei iš Europos sąjungos Vakarų 
Europos.

1,9 procento iš visų darbuotojų,  gyvenančių Norvegijoje 
yra nuomojami, be to 23,5 procento šio sektoriaus 
darbuotojų nėra nuolatiniai Norvegijos gyventojai (2008 
m. IV ketvirtis).

Tai, kad darbuotojai įdarbinti įdarbinimo agentūrose, o iš 
tikrųjų dirba pas kitus ”darbdavius”, sudaro daug teisinio 
pobūdžio nesklandumų, kai labai sunku nustatyti, kuris 
darbdavys yra atsakingas. Tuo pačiu sunku nustatyti 
su kuo reikia vesti derybas dėl kolektyvinės sutarties 
pasirašymo.

Laukiama, kad ES direktyva dėl įdarbinimo agentūrų 
bus įvesta Norvegijoje (iki 2011 m. gruodžio 5d.). Kol 
kas taikomas laikinas susitarimas tarp profsąjungų 
konfederacijos LO ir darbdavių bendrijos NHO, kuris buvo 
priimtas š.m. kovo mėnesį. (Galite jį rasti norvegų bei 
lenkų kalba mūsų tinklalapyje www.bygningsarbeider.
no)

Direktyvoje dėl įdarbinimo agentūrų nustatomos lygios 
teisės, taikomos kaip samdomiems, taip ir nuomuotiems 
darbuotojams. Nuomuoto darbuotojo darbo bei darbo 
užmokesčio sąlygos negali būti blogesnės, nei yra 
nustatytos toje įmonėje, kuriai jis yra išnuomotas.

Tačiau galima nukrypti nuo šios tvarkos, jei įdarbinimo 
agentūra moka darbo užmokestį prastovos metu (tarp 
paskutinio ir sekančio išnuomojimo). Iš tikrųjų šitie du 
principai prieštarauja vienas kitam. Šiuo metu vyksta 
svarbios diskusijos, kurį principą būtų teisinga pasirinkti. 
Šis klausimas buvo nagrinėjamas kelių valdybos 
posėdžių Oslo statybos darbuotojų profsąjungoje metu. 
Be to jis buvo iškeltas š.m. birželio mėnesį Oslo fjordo 
konferencijoje, kurioje dalyvavo profsąjungos atstovai iš 
visos Norvegijos.

Jei Jūs esate profsąjungos narys ir dirbate per įdarbinimo 
agentūrą, siūlome dalyvauti diskusijoje DABAR. Tai yra 
labai svarbus klausimas ir profsąjungos reikalavimai reikš 
labai daug, kai politikai turės pasirinkti, kuris iš principų 
turės galią!
❏  Jonas Bals

Balandžio mėnesį beveik 20 000 iš mūsų streikavo 
visoje Norvegijoje.Iš esmės mes negalėjome susitarti su 
darbdaviais dėl minimalaus darbo užmokesčio, ir būtent 
čia mes pasiekėme geriausius ir svarbiausius rezultatus. 
Keletą metų iš eilės skirtumas tarp minimalaus ir vidutinio 
darbo užmokesčio vis didėjo, bet dabar mums pavyko 
žymiai padidinti minimalų darbo užmokestį. Mūsų 

aktyvios veiklos statybos aikštelėse dėka laimėjome 
streiką tik per keturias dienas. Dėkojame visiems už gerą 
darbą!

Tiems, kurie dirba įmonėse su kolektyvine sutartimi, nauji 
įkainiai galioja nuo š.m. balandžio 17d. Visiems kitiems 
dar teks palaukti, kol valstybinė komisija priims nutarimą 

dėl naujų įkainių įteisinimo. Profsąjungų susivienijimas 
Fellesforbundet pateikė šią paklausą vyriausybei ir tikisi, 
kad ji bus išnagrinėta per vasarą  arba rudens pradžioje. 
Domėkites mūsų tinklalapyje www.bygningsarbeider.
no dėl naujų įkainių įsigaliojimo (yra nuorodos lietuvių/
latvių/lenkų kalbomis).

Streikas davė rezultatų

Strajk przyniósł rezultaty
W kwietniu strajkowało w całej Norwegii prawie 20 
000 budowlanych. Kością niezgody między nami i 
pracodawcami był szczególnie problem najniższej stawki, 
a mimo to właśnie w tej sprawie osiągnęliśmy najlepsze 
rezultaty. Po wielu latach, gdzie różnica między najniższą 
i średnią pensją pracowników budowlanych ciągle rosła, 
podnieśliśmy znacząco najniższe wynagrodzenie. Dzięki 
ogromnej aktywizacji na budowach wygraliśmy strajk już 
po czterech dniach. Zrobiliście kawał dobrej roboty!

Dla tych, którzy pracują w firmach z umową taryfową, 
nowe stawki wchodzą w życie od 17. kwietnia tego roku. 
Ci, którzy pracują w innych firmach, muszą czekać aż 
państwowa komisja taryfowa zatwierdzi postanowienie 
o upowszechnieniu nowych stawek. Fellesforbundet 
wysłał żądanie w tej sprawie i mamy nadzieję, że zostanie 
ona załatwiona w przeciągu lata, lub wczesną jesienią. 
Informacje o tym, od kiedy nowe stawki wchodzą w życie, 
możesz śledzić na www.bygningsarbeider.no. (Znajdziesz 
tam linka na strony po polsku.)

Nowe stawki:
Fachowcy kr 154,50
Niewykwalifikowany, z minimum jednoroczną praktyką 
kr 144,50
Niewykwalifikowany, z praktyka poniżej jednego roku kr 
139,00
Młodociani pracownicy poniżej 18 lat kr 93,00
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Tvistesaker
THON ByGG AS
Krav om overtid for et polsk medlem. 
Firmaet mente at det var dispensasjon 
fra Arbeidstilsynet og at det var inngått 
en gjennomsnittsberegning av ar-
beidstida og ville ikke betale. Saken ble 
oversendt Distriktskontoret og omsi-
der betalte firmaet.

UNIVERSAL-ByGG AS
1 medlem fikk avskjed av den mer tvil-
somme sorten. Saken oversendt Dis-
triktskontoret. Det ble tatt ut stevning, 
men saken ble løst ved forhandlinger 
og det ble enighet om at bedriften ut-
betalte 26 027 kroner, noe som tilsva-
rer lønn i oppsigelsestid, verktøygodt-
gjørelse og feriepenger.

LARS BARG AS
Feriepengekrav på 35 506 kroner for 1 
medlem. Etter påkrav fra vårt medlem 
var det ingen reaksjon fra firmaet og 
det ble så sendt et konkursvarsel. Fir-
maet tok da kontakt med vårt medlem 
om en nedbetalingsplan, men siden 
fikk ikke medlemmet mer kontakt 
med firmaet. Det ble derfor sendt kon-
kursbegjæring til tingretten og da kom 
pengene på konto svært raskt.

ADRIAN LûDEcKE NATURMALING
1 medlem til gode en ukes lønn pluss 
feriepenger for denne uka. Etter et 
skriftlig påkrav ble pengene utbetalt.

MIROSLAV SUBANOVIc MALING OG 
REHAB
1 medlem hadde fått korrekte lønns-
slipper for oktober og november 2009, 
men ikke pengene. Manglet også sju-
kepenger for arbeidsgiverperioden i 
januar 2010. I alt 85 500 kroner brutto. 
Etter skriftlig påkrav og et konkursvar-
sel, samt en ferdigskrevet konkursbe-
gjæring klar for tingretten så fikk vårt 
medlem en avtale med firmaet om en 
betalingsplan. Riktignok noe lavere 
enn det vi hadde beregnet, men kom-
mer pengene så er det greit. Gjelda er i 
alle fall erkjent.

UcO
1 medlem fikk oppsigelse med virk-
ning fra 01.12.09. Tre måneders oppsi-
gelsestid. Ble muntlig enige om å fratre 
med umiddelbar virkning. Fikk lønn i 
desember og januar, men så ble det 
stopp. Men lønna for den siste måne-
den ble også ordnet opp i.

ENcOM NOR AS
Det er sendt påkrav om tilgodehaven-
de lønn og feriepenger for tre latviske 
arbeidere som har arbeidet for Encom 
Nor på Geilohaugen i Hallingdal. Kra-
vet gjelder at de fire har opptjent til 
sammen ca. 925 000 kroner, mens de 
bare har fått utbetalt ca. 250 000 kro-
ner. Kravbrevet er kommet i retur som 
uavhentet. Betalingsfristen er utløpt 

og konkursvarsel sendt. Arbeidstilsy-
net har ifølge lokalavisa Hallingdølen 
ikke funnet noe brudd på allmenngjø-
ringsforskriften i den dokumentasjo-
nen de har fått fra arbeidsgiver.

HELLEBRO cONSULT DA
Det er sendt påkrav om tilgodehaven-
de feriepenger for 2009 for tre latviske 
arbeidere som har arbeidet for dette 
selskapet. Kravbrevet er kommet i re-
tur som uavhentet. Betalingsfristen er 
utløpt og konkursvarsel sendt.

HELLEBRO cONSULT AS
Det er sendt påkrav om tilgodehaven-
de feriepenger for 2009 for tre latviske 
arbeidere som har arbeidet for dette 
selskapet. Kravbrevet er kommet i re-
tur som uavhentet. 

ADEccO NORGE AS
Det har i lengre tid versert ei tvistesak i 
Adecco som gjelder at det ikke har 
vært betalt diett ved utenbys oppdrag. 
Saka gjelder fem medlemmer av for-
eningen. Tvisten oppsto i forhand-
lingsmøte 17. mars 2009 og ble en må-
ned seinere oversendt forbundet. Saka 
er videresendt LO mai 2010. I mellom-
tida er det avholdt ett forhandlings-
møte mellom Fellesforbundet og BNL 
uten at en der kom til enighet.

ALFA MALERMESTERFIRMA
Et medlem ble oppsagt. Oppsigelsen 
var full av formfeil og vi krevde den 
ugyldig. Etter at han hadde vært i møte 
med arbeidsgiver valgte medlemmet 
allikevel å ikke forfølge saken.

GJEMBLE BIL- OG DIESELVERKSTED
1 medlem hadde en kortvarig jobb for 
firmaet men det ble ikke utbetalt ferie-
penger etter endt arbeidsoppdrag. På-
krav ble ikke besvart og saken over-
sendt Distriktskontoret som sendte et 
konkursvarsel.  Pengene utbetalt uten 
stor entusiasme. I alt kr 7 167.

MILJØMALERN AS
Krav om tariffavtale. På vegne av fire 
medlemmer i bedriften krevde vi ta-
riffavtale. Etter mye fram og tilbake 
kom firmaet til at de ikke ville inngå 
avtale. Her blir det nok gått noen run-
der til.

Det firmaet jeg gikk i læra i hadde en del job-
ber for et firma som het Olaf Osvold. Firmaet 

var et av de få store entreprenørfirmaene som ikke pådro seg bot etter 
krigen. De andre fikk bot for å ha utført flere større arbeider for den 
tyske okkupasjonsmakta. Dette gjorde at firmaet Osvold blei premiert 
i etterkrigstida av offentlige byggherrer, OBOS og den mer patriotiske 
delen av private byggherrer.
 
Da vi jobba for firmaet var det blitt overtatt av sønnen Harald Osvold. 
Han blei seinere mer kjent, eller kanskje heller, mer berykta som eien-
domsspekulant.
 
I firmaet jobba det en del folk fra Eidskog, en liten plass i det 
sørlige Hedemark ikke langt fra grensa mot Sverige. Herfra 
blei det fortalt mange historier. Her er en jeg husker.
 
Langt inne på skauen bodde det en liten hillbilly-aktig fami-
lie. Den bestod av en enkemann og hans tre voksne sønner. 
Familien hadde en feide gående med kommunen om tomte-
grenser. Og forholdet mellom kommuneledelsen og familien 
var alt annet enn hjertelig.
 
Hvert år holdt kommunen et selskap for bygdas innbyggere. 
Det blei servert lapskaus. Og våre fire hillbillier var også til 
stede. Mens lapskausen blei fortært rundt bordene, hørtes 
plutselig et vræl. Faren hadde reist seg. Au!!! skreik gubben. 
Han tok noe ut av kjeften. «Men fa`en!» stønna gubben. «Det-
te er jo ei tann! Men det er ikke mi tann, det er ei hundetann!!» 
Vrælet la en demper på både stemningen og matlysten. Gub-
ben – kommunen: 1–0!
 
Den påfølgende vinteren daua gubben. Men sønna meldte al-
dri fra om dødsfallet. De fortsatte som før å heve  alderstryg-
den hans på postkontoret. Og ikke nok med det: De bar liket 

av gubben ut på et jorde der han fungerte som åte for revejakt. (Den 
gang var det skuddpremie på rev.)
 
Men alt dette kom for en dag. Sønna blei tiltalt for  trygdemisbruk og 
likskjending. I den påfølgende rettsaka spurte aktor den eldste av søn-
na åssen de kunne finne på noe sånt. Han svarte: «Du må skjønne at 
detta er den første og eneste gangen gubben har gjort virkelig nytte for 
seg!»
 

Rapport fra de dype skoger
Tor Mostue

❏  Odd Magnar, John Erik, Kjell og Petter


