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Sjokkbølger gjennom
dansk fagbevegelse
etter polsk dom

Latviske
bygningsarbeidere
vant på Fornebu

Dom er falt
i Vaxholmsaken. Hva
betyr det for oss?
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Blir det
streik?

BYGNINGSARBEIDEREN
A
kt
ue

lt

Det er store
sjanser for

konflikt
under vårens
tariffoppgjør.
På side 10
finner du

viktige
opplysninger
om streike-

støtte.

OBOS-historie
i bokform

Bilde: Magasinet for fagorganiserte
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Leder Delta 1.mai

Felles 1.mai frokost for medlemmer av

Fellesforbundet Avdeling 1 Oslo & Akershus

Oslo Bygningsarbeiderforening

Tømrer og Byggfagforeningen

og Rørleggernes fagforening

Arrangeres i Folkets Hus/Oslo Kongressenter

Frokostoppstart er kl. 09.30 og varer utover for-

middagen. Arrangementet påYoungstorget star-

ter ca. kl. 11.00. Delta lokalt dersom du ikke er i

Oslo på 1.maidagen.

Styret

Sykepenger

Grunnbeløpet (1G) i Folketrygden er fra 1. mai

2007 kr 66.812,–.

Maksimal utbetaling av sykepenger er 6G eller

kr 400.872,–.

Omregnet gir dette kr. 7.709,08 per uke.

Beregnet etter 7,5 timers dag gir dette kr. 205,58

per time.

Styret

Foreningens studiestøtte

Medlemmer kan søke støtte fra foreningen på

inntil kr 5.000,- per studieår. Det må være rele-

vantutdanning innenellernærbeslektedeområ-

der, i forhold til foreningens fagområder.

I tillegg har LO eget utdanningsfond.Vi hjelper

gjerne tilmed søknaden.

Søknader og spørsmål rettes til Liv Bjerknæs i

foreningen.
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I dette nummeret av Bygningsarbeideren – som
forresten både har blitt sparkla og fått et par
strøk – kan du lese om urovekkende utvikling-
strekk i våre naboland. Antallet fagforenings-
medlemmer synker, og viktige redskaper i fag-
bevegelsens verktøykasse blir fjerna. Tjuvene
tar form både av svenske, danske og polske
myndigheter, men vår ekstra høyreregjering i
Brüssel spiller også en aktiv rolle. Og det er
ingen grunn til å kimse av det som skjer. Det på-
går en høyredreining i Europa, som for øyeblik-
ket er nokså kraftig. Erfaringer fra Tyskland og
Storbritannia har vist oss hvordan mektige fag-
bevegelser raskt kan knuses. Og som vi alle veit,
det er lettere å rive ned enn å bygge opp.

Men nå skal man heller ikke male fanden på
veggen. De dystreste fremtidsscenarioene har
gjerne en tendens til å bli selvoppfyllende, og vi
gjør klokt i å huske at det finnes motkrefter.
Motkrefter som potensielt er sterkere enn noen
regjering, hva enten den er nasjonal eller over-
nasjonal. Vi fagorganiserte arbeidere er, om vi
ønsker det, en av demektigste kreftene som fin-
nes i samfunnet. Vi driver alt, og vi kan stanse
alt. Slikmakt innebærer et stort ansvar.

Sannsynligheten er stor for at vi vil se eksem-
pler på det samfunnsansvaret i løpet av våren.
Da vil vimed stor sannsynlighetmåtte kjempe –
ved forhandlinger, og om nødvendig gjennom
streik – for å bevare enavtalefesta pensjon vi har
brukt tre lønnsoppgjør på å få på plass. Den har
sikret at sliterne blant oss – i alle fall de av dem
somhar kunnet holde ut til fylte 62 – har kunnet
forlate arbeidslivet når de selv har ønska det,
uten åmåtte ta de siste åra somuførepensjonis-
ter.Nå skal vi både lokkes ogbankes – regjeringa
og NHO fremstiller konsekvent pisken sin som
en gulrot – til å stå lenger i arbeid. «Det skal
lønne seg å arbeide lenger,» sier de. Det skal
straffe seg å gå av tidligere, betyr det.

Et annet eksempel på det samfunnsansvar
som hviler på våre skuldre, er kampen mot so-

sial dumping. NHO er aggressive og på offensi-
ven. De trenerer vedtak om allmenngjøring av
tariffen på både verksteds- og elektro-området,
og de tar til orde for en innvandringspolitikk
som betyr bruk og kast av utenlandske arbei-
dere. En av deres viktigste målsetninger er å er-
statte fagforeningsmakt med politisk bestemte
minstelønninger. Slik skal sosial dumping nor-
maliseres, og lønninger på 86 kroner gjøres til
standard for B-laget på byggeplassene.

Etternølende og sparsommelig har regje-
ringa iverksatt noen av de tiltakene vi har krevd
for å kunne stå imot dette presset – men alt ty-
der på at den avgjørende politiske viljen ikke er
tilstede. Det er alvorlig, men beviser for så vidt
bare at vi ikke kan stole på noen andre enn oss
selv.

Men vi skal også huske at «oss selv» fort kan
bli «seg selv nok» – i overført betydning. Ten-
densene til dette har lenge vært åpenbare, både
i Sverige, Danmark og her til lands. «Go home!,»
møtte for eksempel svenske fagforeninger sine
latviske kamerater med for noen år siden. Skal
vi fagorganiserte kunne forhindre sosial dum-
ping, må det skje i fellesskap med kollegaene
våre fra andre land – ikke i motsetning til dem.

Solidaritet går som kjent begge veier. Til vå-
ren vil kanskje mange av våre kamerater, fra
Tyskland, Polen, Litauen, Latvia, Romania og
andre steder, streike sammen med oss, for en
pensjon mange av dem aldri vil nyte godt av.
Om vi i løpet av året gårmot hardere tider i byg-
gebransjen, kan det bli oss rotnorskes tur til å
vise at vi har ment alvor med å invitere nyan-
komne arbeidere med i fagforeningsfellesska-
pet.Omdet kommer til nedbemanninger, er det
ansiennitet, ikke nasjonalitet, som skal være av-
gjørende. Det har alltid vært et bærende fagfor-
eningsprinsipp, og det skal det fortsette å være.

God kamp til våren!

Tømmes
bygningsarbeidernes
verktøykasse?

Jonas Bals
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Siden forrige gang har
styret vedtatt og jobbet
med følgende:

� Vedtatt å fortsette satsinga på å
organisere utenlandsk arbeids-
kraft. Foreningen har ved årsskift-
et 2000 yrkesaktivemedlemmer,
hvorav¼ er utenlandske byg-
ningsarbeidere.

� Vedtatt å forsterke jobbingamed
organisering innen utvalgte pro-
duksjonsfirma.

� Ansatt tolker/ombudpå deltid
som snakker latvisk og litauisk.

� Markert at Betty Rudberg har vært
ansatt i foreningene i 25 år.

� Utarbeidet kommentar til EUs
dom iVaxholmsaken, der svensk
fagbevegelse for ettertida er fratatt
retten til boikott for å oppnå tarif-
favtale hos utenlandske bedrifter.

� Gjennomført felleskursmed
klubbinitiativet samtTømrer og
Byggfagforeningen.

� Bevilget 1500 kroner til ungdoms-
konsert 1.mai.

� Vedtatt felles 1.mai frokost.

� Deltatt påTrondheimskonferan-
sen 25.-27.januar.

� Vedtatt budsjetter for 2008. Sett
under ett viser dette overskudd
totalt dersom inntekter på kon-
tingent,målegebyr, renter, aksje-
utbytte, husleiefondet og støtte fra
Fellesforbundet regnesmed.
Forventede inntekter på konting-
ent ogmålegebyr er 4,5 og 2,5
millioner kroner.

� Vedtatt å bruke eget kampfond
med ytelse kr. 1000,- per uke hvis
det blir streik ved årets tariff-
oppgjør.

� Vedtatt å ta initiativ til en kam-
panje for at regjeringa innfører
solidaransvar, slik at eksempelvis
norsk entreprenørmå garantere
for lønna til en innleid polsk eller
baltisk bygningsarbeider.

� Bevilget 5000 kroner til Nei til EUs
faglige utvalg, 2.500 kroner årlig til
Nei til Atomvåpen, samt 1000
kroner hver til organisasjonene
Norsk Folkehjelp, Amnesty
International og SOSRasime.

Roy

Årsmøte holdes
Onsdag 12. mars 2008 kl.19.00

Gjerdrumsgate 25

Årsmøte avholdes
torsdag 3. April 2008 – kl. 17.00
Oslo Kongressenter – Folkets Hus

Møterom 4 –Youngsgt.11, 0181 Oslo

Dagsorden:
1. Åpning og konstituering

2. Årsmelding og regnskap

3. Vedtektsendringer

4. Handlingsplan og budsjett for 2008

5. Valg

6. Innkomne forslag

7. Bevilgninger

Forslagsfrist 25.mars.

Beretning og regnskap kan hentes på foreningens
kontor f.o.m. 27. mars.

VELMØTT!

Matservering fra kl 16.00
Oslo Kongressenter – Folkets Hus
(samme inngang som til årsmøtet)

Styret

Dagsorden:
1. Åpning

2. Valg avmøteleder / sekretær

3. Valg av to til å underskrive protokollen

4. Orientering framålekontoret

5. Årsberetning 2007

6. Regnskap 2007

7. Innkomne forslag / styrets forslag

8. Bevilgning

9. Budsjett 2008

10.Valg i følge lovene

Bevertning.

Forslag til årsmøtetmå være styret i hende innen 03.
mars 08

Vi tar et medlemsmøte etter årsmøte hvor vi diskute-
rer klubbenes/medlemmenes synspunkter på en
eventuell sammenslåingmed Oslo Bygningsarbeider-
forening.

Årsmøter
Nedre Romerike og
Follo Fagforening BYG
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Nytt fjes
i foreningen
Vi burde egentlig ha trykket denne
saken for lenge siden, forToveMyr-
vold har nå vært i Oslo Bygningsar-
beiderforening i omtrent et år. Hun
vikarierer for Betty Rudberg og job-
ber med medlemshåndtering. Det
erTovedere skal ta kontaktmednår
det gjelder inn- og utmeldinger,
skifte av firma, adresseendringer

osv. Det samme gjelder også forsik-
ringssaker, rapportering avdødsfall
og lignende. Hun tar også med-
lemshåndtering for Tømrer og
Byggfagforeningen. Tove kommer
fra den nå oppløste Isolatørenes
Fagforening hvor hun jobbet med
de samme sakene, så hun har lang
erfaring fra arbeid i fagbevegelsen.

Avdelingen har i de senere år innledet et samarbeid
medOslo Bygningsarbeiderforening.
Dette går i all hovedsak på utgivelse av felles avis,
«Bygningsarbeideren» og samkjøring av kursvirk-
somheten. Når det gjeldermålekontorene har disse
inngått samarbeid omoppmåling, noe somhar vist
seg å fungere bra.

Vårkjæresekretærogkasserer,AudReinhardtsen
har i en årrekke servet medlemmene, og tatt seg av
den daglige driften ved kontoret. Aud er nå 62 år, og
blir ikke yngremed årene.

Avdelingen har ikke jobbet aktivt for å erstatte
henne, men når hun måtte velge å gå av med pen-
sjon, har vi diskutertmuligheten for sammenslåing
av Nedre Romerike og Follo Fagforening og Oslo
Bygningsarbeiderforening somet alternativ.

(Sekretær/kasserer har ikke tenkt å slutte i inne-
værende år.)

Vi ber derfor klubbene om å ta dette opp til dis-
kusjon, oggi avdelingen tilbakemeldingpåhvordan
de stiller seg til alternativet.

Vidar Lund – Leder,NRFF

Til klubber og enkeltmedlemmer i Nedre Romerike
og Follo Fagforening



– Historien starter jo lenge før 1929, sier Bjørn-
sen. – Før 1910 var det liten offentlig interesse
for boligbygging for vanlige folk. Praktisk talt alt
foregikk i privat regi og artet seg som regel som
utleievirksomhet. Det fantes noen såkalte
filantropiske selskaper eller prosjekter med lavt
utbytte,mens andre leiegårder ble bygdmeddet
enkle formål å tjenepenger på arbeidsfolk – som
for eksempel Gråbeingårdene på Tøyen. Til
sjuende og sist ble det kommersiell virksomhet
av alt sammen, med ganske stor fortjeneste.
Men litt før første verdenskrig var bolignøden så
stor atman fant ut at boligbyggingamåtte bli en
samfunnssak, og i 1912 opprettet man i Kristi-
ania en såkalt bolignødkomité. Stridsspørsmå-
let var den gang – som det for så vidt har vært
gjennom hele den sosiale boligbyggingas histo-
rie – om det skulle bygges i privat regi eller om
kommunen skulle bygge selv. Fra nå av ble det
i hvert fall satt i gang en omfattende byggevirk-
somhet i kommunal regi med storstilte prosjek-
ter som Ullevål Hageby, Lindern og Torshov.
Felles for dem alle var at det ble for dyrt. Bygge-
kostnadene ble for høye og vanlige arbeidsfolk
hadde ikke råd til innskuddene. På den måten
ble offentlige midler brukt til å subsidiere de
med god råd. Mens det for eksempel kostet 28
millioner å byggeUllevål Hagebymåtte prosjek-
tet selges til private for 8millioner.
– Hvilken rolle spilte fagbevegelsen og kanskje

spesielt bygningsarbeiderne i dannelsen av
OBOS?

– I 1924 var det 18 fagforeninger fra Samorga-
nisasjonen som stiftet boligselskapet Fagfor-
eningenes Kooperative Bolig- og Byggelag etter
mønster fra et tilsvarende tiltak i Trondheim.
Byggelaget gjennomførte et byggeprosjekt på
Ekeberg, men også dette ble for dyrt, så det ble
med dette prosjektet. Men tømreren Martin
Strandli, som var byggeleder på Ekeberg og også
ble hovedkasserer i Bygningsarbeiderforbun-
det, skulle siden bli en sentral person i OBOS.

Litt senere – i 1928 – etablerte bygningsarbei-
derne i Oslo et selskap som het Bygningsarbei-
dernes Boligproduksjon – BB. Dette selskapet
fikk en tomt på Etterstad til disposisjon av kom-
munen, og dette ble OBOS’ første prosjekt.
Idéen var at BB skulle bygge, arbeidsfolk skulle
flytte inn, betale husleie til seg selv pluss litt
ekstra til framtidige prosjekter, mens OBOS – el-
ler OOBS som det het da – skulle selge og for-
valte eiendommen. Det hele skulle være til selv-
kost, men allikevel ble det fortsatt for dyrt.
– Det ser ut til at kostnadene alltid er for høye?
– Det går som en rød tråd gjennom den sosi-

ale boligbyggingas historie at arbeidsfolk som
har normalt dårlig råd ikke har penger til å
betale det det koster for å kjøpe en leilighet.
Problemet var åpenbart, og Arbeiderpartiet
programfesta Husbanken før krigen. Under
krigen satt det mange toneangivende folk på
Grini og det ble avholdt de reine boligseminarer,
hvor grunnlaget for det som skulle bli boligsam-
virket ble lagt.

Hele folket i hus

4 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2008

Boka «Hele folket i hus» er historien om OBOS fra 1929 til 1970 og er første bind i et
verk som skal ta for seg hele OBOS-historien fram til i dag. OBOS er etterkrigstidas
største utbygger, et ektefødt barn av fagbevegelsen og en spydspiss i den koopera-
tive boligbygginga, og det er nok ikke mange bygningsarbeidere i Oslo som ikke en
eller annen gang har jobba på et OBOS-bygg. Derfor vil nok denne historien ha inter-
esse for Bygningsarbeiderens lesere. Boka er skrevet av Bjørn Bjørnsen, og vi møter
forfatteren i selve OBOS-høyborgen på Hammersborg for å ta en prat om boka, bo-
ligkooperasjonen og sosial boligbygging generelt.

Bjørn Bjørnsen har skrevet OBOS’ historie. (Foto:Bygningsarbeideren)

1. Er du klar til å
streike i vår?

2. Hvilke saker vil du
streike for?

Arild Elvekrok,
jernbinder, PEAB

Arnulf Andersen, forskalings-
snekker, Selvaagbygg

1. Ja, det er jeg!

2. Sosial dumping! I Tyskland har
lønningene gått drastisk ned på
grunn av dette. Det må vi unngå i
Norge.

1. Det har jeg i grunnen ikke tenkt på
ennå.

2. For AFPen er jeg streikevillig!

1. Jeg er klar! Vi er alt for snille her i lan-
det. Det skulle vært som i Frankrike!

2. AFP! Det er klart jeg streiker for det.
Selv om jeg kan gå av på gammel ord-
ning kommer det jo folk etter meg!

Michael Stritzel,
forskalingsbas, Veidekke
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– Kan du si litt om hva det gikk ut på?
– Tanken var at staten skaffer pengene,

kommunen tomtene og OBOS – eller 
et annet boligbyggeselskap – bygger.
 Husbanken sørget for gunstige, lang -
siktige lån med lav rente og kommunen
la til rette infrastruktur og så videre,  
og kunne ekspropriere når det var
 nødvendig. OBOS kunne bygge uten noe
profitt motiv. Dette ble jo vellykka, og 
man kan godt si at den kooperative  
bolig bygginga er den største suksessen
det norske sosial demokratiet kan vise til.
Først og fremst har den sørga for at 
vi stort sett har fått gode bomiljøer 
her til lands, i motsetning til andre 
land, hvor det offentlige har bygd boliger

for de aller svakeste og svært ofte endt
opp mede forslumming som resultat.
– Dette må du utdype.
– Støtteordningene i Norge gjaldt

 praktisk talt alle og var ikke behovs-
prøvde. Dermed unngikk vi sosialt 
ensidig sammensatte boligmiljøer. Dess-
uten er borettslagsformen en praktisk 
og ryddig måte å organisere seg på, 
med svært lite misbruk av penger. Derfor
har Norge verdensrekord i vedlikehold. 
Ta for eksempel Romsås, hvor det net-
topp er pusset opp for en milliard kroner.
Det kunne ikke skjedd i for eksempel
 England eller Frankrike. Så borettslag-
stanken har vært en lykke for boligkjø-
perne.

– Mye av dette forandret seg vel når
 boligmarkedet ble deregulert på 1980-
 tallet. Trenger vi en ny boligpolitikk?

– Jeg tror vi ser konturene av et nytt
klassesamfunn. Når boligene overlates til
markedet skjer det ofte katastrofer som
rammer de økonomisk svakeste. Man ka-
muflerer fattigdom ved å overlåne, og når
prisene slutter å stige kommer krisen.
Derfor tror jeg at det trengs en del tenk-
ning rundt dette.

Bjørnsens bok slutter som sagt rundt
1970, så dette siste er vel strengt tatt å
foregripe begivenhetene. Vi regner med
at temaet vil bli tatt opp i neste bind!
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Vi har fått gode bomiljøer her til lands. Romsås var innflytningsklart i 1973 (Foto: John Myhre/OBOS)

”
... man kan godt si

at den kooperative

boligbygginga er

den største sukses-

sen det norske 

sosialdemokratiet

kan vise til.

� Petter Vellesen

NHO ønsker sosial dumping
Vi vil gjøre oppmerksom på at arbeidsgiverforeningen NHO er for sosial dumping. Dette fordi NHO:

Vi vil advare mot konsekvensene:
Mer svartarbeid, manglende skatteinntekter som kan  
finansiere offentlig velferd, flere useriøse  bedrifter, flere
klager på utført byggearbeid, flere arbeidsulykker og økt
konkurransevridning – kort sagt det motsatte av bedrifter
som satser på kvalitet, egne ansatte, fagopplæring og 
 rasjonell produksjon.

NHO erklærer den norske modellen krig og har med sitt
arbeid FOR sosial dumping i realiteten et ønske om å bli
kvitt tariffavtalene og den norske modellen.

Denne annonsen er betalt av medlemmene 
i Oslo  Bygningsarbeiderforening

• Har motsatt seg allmenngjøring av tariffavtaler.

• Har hevdet at «de leer ikke på øyelokka en gang hvis
noen betales 10-20% under tariffen (minstelønna).

• Er imot tiltak som kan kontrollere leievirksomheten og
er imot faste ansatte i leiefirmaene.

• Går imot økte rettigheter til tillitsvalgte som kan avsløre
kjeltringer i byggebransjen.

• Er imot forslag i tariffavtalene som kan motvirke  sosial
dumping.

• Synes det er greitt at deres egen bransjeforening Norsk
Teknologi forsøker å bruke EØS-avtalen for å få ødelagt
Lov om allmenngjøring av tariffavtaler.

• Ønsker import av tjenester slik at arbeidsgiverne får rett
til bruk og kast av utenlandske bygningsarbeidere..

annonse:



Nytt utdanningstilbud
6 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2008

Her forleden fikk vi besøk av vårt tidligere medlem Ingolf Sundfør, som nå er lærer ved Fag-
skolen i Oslo. Han ville fortelle om et nytt utdanningstilbud ved skolen, «BIM-tekniker», som
starter til høsten.

Plukker fra 
hverandre giftskip
til luselønn
Hver uke dør arbeidere som jobber med å plukke fra hver-
andre gamle skip fulle av giftstoffer på strendene India og
Bangladesh. De elendige arbeidsforholdene har vært kjent
i ti år. Likevel fortsetter norske rederier å dumpe skipsvrak
på disse stedene. 

(Kilde: Jens Marius Sæther, 
Dagsavisen, 29. desember 2007)

Snømåking på Domkirken
Det er nesten 30 meter ned til bakken fra det såpeglattte
taket på Oslo Domkirke. Der stod det to menn og måkte
snø fra presenningen som dekker taket, uten sikring. De to
snømåkerne  forsvinner når Arbeidstilsynet kommer. Kort
tid etter blir plassen stengt. Entreprenørfirmaet Knut
Skutle er ansvarlig entreprenør på Domkirken og forklarer
hendelsen med en rutinesvikt fra en underleverandør og
sier at dette er brudd på firmaets interne  rutiner. Firmaet
understreker at episoden vil få konsekvenser for underle-
verandøren. 

(Kilde: Nettavisen.no, 08.01.08)
Stuntet kan sees på

http://www.nettavisen.no/innenriks/article1524553.ece
”
... 30 meter ned til

bakken...to menn

og måkte snø...uten

sikring...!

«Bygningsinformasjons modellering» «BIM»

«Bygningsinformasjons modellering»
(«BIM») (fra engelsk «building infor-
mation modeling») er digitale 1:1
modeller i tre dimensjoner av et bygg.
Det finnes BIM for hvert av de
forskjellige fag områdene (bygg,
struktur, elektro, VVS, rør osv.) og

man kan også kombinere disse
modellene  til en tverrfaglig BIM.
I løpet av 2010 skal BIM benyttes

som hovedregel i alle Statsbyggs bygg
og bygge prosesser. Skanska, Bygg-
holt, Selvaagbygg, Norconsult og Sin-
tef Byggforsk har gått sammen om å

utvikle felles BIM. Prosjektet har fått
navnet «BIM i praksis». Tanken bak
samarbeidet er å effektivisere den
digitale tegnings produksjonen.

Kilder: Wikipedia, www.statsbygg.no, 
Teknisk Ukeblad.

”
Både arkitektene 

og store byggherrer

som Statsbygg 

satser nå på BIM,

så det er ikke tvil

om at det vil være

stor etterspørsel 

etter folk som 

behersker dette.

Over 100.000 døde i arbeidsulykker Over 100.000 kinesere døde i arbeidsulykker i 2007,
ifølge offisielle tall. Vei- og jernbaneulykker skal være
regnet med i tallet. (ANB-NTB-Reuters)

– BIM står for «Bygnings Informa-
sjons Modell» og er en moderne form
for teknisk tegning, sier Ingolf. –På
mange måter kan du si at BIM er DAK
i 3D, og kommer til å bli standarden
for bransjen. Både arkitektene og
store byggherrer som Statsbygg
 satser nå på BIM, så det er ikke tvil
om at det vil være stor etterspørsel
etter folk som behersker dette. Faget
«Teknisk tegning» på videregående
skole skal jo dessuten legges ned over
hele landet til høsten, og det gjør jo
ikke behovet mindre.
–Hvem er det som kan søke på dette
studiumet?
– Målgruppen er fagarbeidere. I

 utgangspunktet må du ha fag- eller
svennebrev fra et byggfag for å kunne
søke, men du også kan søke på
grunnlag av realkompetanse, altså
en viss praksis på bygg, men uten
fagbrev. Vi er altså ute etter prakti-
kere som forstår konstruksjonsprin-
sippene. Vi har sikkert fagforeningen
med oss når vi håper på at den prak-
tiske erfaringen gjør at tegningene

kan bli mer produksjonsvennlige og
at det er blandingen mellom teori og
praksis som gir de beste resultatene.
Håndverkere kan spille inn i prosses-
sen på en mye bedre måte og kanskje
kan dette gi et kraftig spark inn i
bransjen sier Ingolf og fortsetter:
–  Men selvsagt må søkerne like å sitte
ved en PC, og det stilles store krav til
nøyaktighet. Dessuten ønsker vi oss
jenter!
– Skolen er lagt opp som en ettårig

fagskole. Utdanningen gir 60 studie-
poeng og er lånekassegodkjent. Så
hvorfor ikke kaste seg inn i en spen-
nende utdanning som det garantert
er bruk for, avslutter Ingolf. – Søk-
nadsfristen er 15. april!
Dersom noen av medlemmene er

interessert i dette tilbudet gjør
 Bygningsarbeideren oppmerksom
på foreningens studiestøtte. (Se s.2)

� Petter Vellesen
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Etterlyser 
entreprenør
Tidligere daglig leder i Legionærbygg vil nå bli
etterlyst via Interpol. Danske Glen Bent Lykke
Jensen skulle møtt i Oslo tingrett denne uken,
men dukket ikke opp. Han er siktet for økono-
misk utroskap for cirka 12 millioner kroner og
momsunndragelse på 2,7 millioner kroner
under tiden som leder for Legionærbygg. Det er
lite som tyder på at tiltalte vil komme hjem på
eget initiativ. Det er derfor aktuelt å begjære
mannen pågrepet i utlandet, sier førsteadvokat
Petter Nordeng i Økokrim til Dagens Nærings-
liv. Lykke Jensen hadde meldeplikt så lenge
etterforskningen mot ham pågikk, men påtale-
myndighetene har ikke fått tak i ham siden mai
i fjor. 

(Kilde: Christian Aarhus, 07.02.2008, bygg.no)

Flere konkurser
på Østlandet
2737 bedrifter gikk konkurs i 2007, 1,4 prosent
flere enn i 2006. På det sentrale Østlandet var
økningen langt større.  Av de viktigste bransjene
med flest ansatte og flest bedrifter, er det bygg-
og anlegg som kommer dårligst ut. Det var 584
konkurser i denne bransjen i 2007, sammenlig-
net med 498 i 2006. Det store flertallet av kon-
kurser er blant landets aksjeselskap. 1567 av de
2737 konkursene tilhører denne selskapsfor-
men. 911 enkeltpersonforetak gikk konkurs, en
økning på 20 prosent siste år. Den største øk-
ningen var likevel for NUF (Norske avdelinger
av utenlandske foretak). 210 NUF gikk konkurs i
fjor, en økning på 79 prosent fra året før.  

(Kilde: Byggeindustrien, 07.01.2008)

Fuglesang & 
Olesen AS 
konkurs
Fredag begjærte entreprenørselskapet Fugle-
sang & Olesen AS oppbud i Oslo tingrett. Fir-
maet har eksistert siden 1988 med hovedkontor
i Oslo. I 2001 etablerte bedriften en avdeling i
Inderøy, som siden den gang har hatt en bety-
delig oppdragsmengde innen bygningsbran-
sjen i Nord-Trøndelag. Selskapet hadde 45 an-
satte ved Oslo-avdelingen 80 ansatte i
Nord-Trøndelag, blant dem 40 polske arbei-
dere. Årsaken til konkursen er tapsbringende
prosjekter i Oslo-avdelingen. Høsten 2007 ble
et nytt selskap Fuglesang & Dahl AS etablert.
Det nye selskapet skulle ta over virksomheten i
Nord-Trøndelag. Dette lot seg ikke gjøre på
grunn av de økonomiske problemene som opp-
sto i morselskapet 

(Kilde: Adressa.no, 13.01.08).

Malermester Lars Erik Skjær ............... 977 278 090

Christiania Flis og Skifer Roy Stave ..... 984 955 197

Global Support Poland SP Zoo (nuf) .. 886 980 892

DMF Dansk Murerfirma P. Kaminski.. 988 528 102

Anlegg og Terminal as (utleie)............. 988 159 549

P&P Byggteknikk (nuf) ........................ 987 735 619

Jensen Dan Michael............................. 988 494 240

Jar Dar Jakimiuk Dariusz ..................... 987 374 454

Tak & Blikktjenester J. Fredriksen ....... 886 196 512

Oliversen Tak Blikk og Restaurering ... 981 536 916

Bygg og Tømmermester Jan R Haget .. 969 969 041

Pål Ashworth Bjørneseth..................... 990 150 206

Jacek Bortkiewicz................................. 989 761 366

Rag Pawlak ........................................... 991 392 378

Servicegutta as ..................................... 990 317 615

RR Industrimontasje as ....................... 988 427 527

Flex-Con Bygg & Handel as ................. 988 067 261

Lisleby Hus as....................................... 974 787 822

Entrenor Ferdighus as ......................... 981 157 931

W Maskin og Anlegg as ........................ 944 623 183

Hanlo Scandinavia as .......................... 887 604 452

Børresen Rune Byggmester as ............ 984 048 173

Hamar Ventilasjonsmontasje as ......... 983 096 581

Miljø Vann & Avløp as .......................... 989 291 963

Besthus Montasje as ............................ 990 840 709

Aktiv Entreprenør as............................ 988 081 949

MMJ Brolægning as ............................. 887 408 262

Småskalabygg as .................................. 987 391 529

Langhus Stein as .................................. 984 277 644

Anton Rivenes Bygg ............................. 954 651 827

Anton Rivenes Bygg ............................. 974 677 520

Otta Betongboring as........................... 991 081 658

Bosz Håndverk Maling og Snekring.... 887 118 612

Fuglesang & Olesen as ......................... 847 209 852

BHS as................................................... 980 585 263

Dicon Anleggservice as ....................... 963 070 721

Browning & Henderson International 989 747 916

Bragerøen Malerservice as.................. 971 142 618

Follo Mur & Flis as................................ 988 957 585

Avante Personell as (utleie) ................. 946 653 632

Byggetjenester Marek Pokrywka......... 986 819 185

Balkongmontasje as ............................ 988 042 579

Heda Bygg as ........................................ 990 208 476

Montasjeteam as (utleie)..................... 991 067 094

SF Bygg as ............................................. 990 937 168

Phønix Bygg as ..................................... 990 927 499

Meinseth VVS as................................... 990 213 003

Styve Blikkenslagerverksted ............... 961 437 180

Professional Image as.......................... 975 889 432

Hansen Ø Maskin & Kran as................ 986 061 576

Telemark Anleggsservice as ................ 982 063 876

Grünerløkka gulvservice RK Hagen.... 982 494 923

Maler & Byggtapetserer FK Lone ........ 988 091 235

Royal Megler og Entreprenørfirma as. 989 559 834

Teak Bygg as ......................................... 988 613 924

Norsjø Anlegg as .................................. 983 054 188

Snekker Boris Radovcic ....................... 982 062 853 

Moss Malermesterservice as............... 968 538 020

Nordic Trading Company as ............... 987 531 770

Domic as .............................................. 986 215 875

Søndre Nordstrand Rørleggerservice. 882 948 412

Mjøsa Bygg & Anlegg as ....................... 990 495 092

NO-PO as.............................................. 984 221 177

Arne Frisk Bygg as ................................ 985 061 602

Europa Partner as ................................ 990 067 880

Ramstad VVS as.................................... 983 348 165

Taksdal as ............................................. 979 544 960

Telemark Vegg og Himlingsmontasje . 984 229 690

Gravern ltd (nuf).................................. 986 398 287 

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

Konkurser siden sist 
(29/11 2007 – 14/2 2008)

Firma Org.nr Firma Org.nr

Polakker ringer ned Arbeidstilsynet
Etter at Arbeidstilsynet opprettet en telefontje-
neste på polsk i fjor, har over 1.000 polske arbeidere
benyttet seg av tjenesten. Arbeidstilsynet opprettet
tjenesten som et ledd i å komme sosial dumping til
livs. Tjenesten er ment for polske arbeidere som
har spørsmål om lønn og arbeidsforhold. De fleste
spør om lønn. Veldig mange av dem som ringer har
ikke fått betalt, sier Aldona Szczepanska til NRK.
Hun tar imot telefoner fra sine landsmenn som
jobber i Norge. 

(Kilde: Byggeindustrien, 
14.02.2008) ”

De fleste spør 

om lønn. Veldig

mange av dem 

som ringer har ikke

fått betalt...



Vaxholm

Svensk byggnads i hardt vær for 
eu-domstolen i Luxemburg
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Grytidlig Luciamorgenen 13. desember 2004 var en busslast med latviske bygningsarbeidere på vei fra Söder-
tälje, der de bodde, til et skolebygg i Vaxholm nord for Stockholm. Der arbeidet de for det latviske selskapet  Laval
un Partneri. Da bussen svingte inn til byggeplassen, ble den møtt av en blokadevakt av et femtitalls svenske fag-
lige tillitsvalgte. – Go home! gjallet ropene mot de latviske arbeiderne. Noe de kort tid etter gjorde.
Tre år etter har EU-domstolen avsagt dom for at Byggnads ikke hadde noen rett til å iverksette blokade mot

mot Laval. For Byggnads er dommen dramatisk. For oss er dommen ikke så dramatisk. 

I slutten av mai 2004 fikk selskapet L&P
Baltic Bygg AB i oppdrag av Vaxholm
 kommune å utføre rehabilitering og
 påbygg av et skolebygg i Vaxholm. Betong-
og tømrerarbeider skulle utføres av arbei-
dere fra det latviske moderselskapet Laval
un Partneri Ltd. 

Stockholmsavdelingen til Byggnads,
Byggettan, gjorde det de vanligvis gjør 
i sånne situasjoner. De krevde tariffavtale,
hängavtal, med Laval. Forhandlinger kom
i stand. Laval opplyste at de betalte arbei-
derne sine 13600 svenske kroner i måne-
den, og at de arbeidet 40 timers uke. Men
etter hvert fikk Byggnads høre noe annet.
De arbeidet 56 timer i uka, og at de bare
hadde 35 kroner i timen. 

Byggettan krevde ei timelønn på 145
kroner for de latviske arbeiderne. Laval
avslo dette. Derimot tilbød Laval seg å be-
tale 109 kroner per time. Noe Byggettan
avslo. Laval tok nå kontakt med det
 latviske bygningsarbeiderforbundet, LCA.
I september 2004 ble det inngått tariffav-
tale mellom LCA og Laval. LCA ante ing-
enting om hva som foregikk i på andre
sida av Østersjøen. De fikk en ny tariffav-
tale og 37 nye medlemmer.

Forhandlingene mellom Laval og Bygg-
nads brøt sammen. Byggettan gjorde det
de vanligvis gjør under sånne forhold. 
De innledet blokade mot Laval. Det var 
i begynnelsen av november 2004. Elektri-
kerforbundet fulgte opp med sympatiak-
sjoner i desember. Lavals arbeidere reiste
hjem til jul, og de kom ikke tilbake. 

Om et byggefirma nekter å skrive under
tariffavtale med Byggnads, iverksetter
Byggnads arbeidskamp i form av blokade.
Det er det de gjør, og det har forbundet en
lovfestet rett til. 

Men retten til arbeidskamp gjelder ikke
om det alt fins tariffavtale. Da er det freds-
plikt. Men om tariffavtalen er inngått
 utafor Sverige, mellom utenlandske
avtale parter, da er det ikke fredsplikt. Da
kan Byggnads iversksette arbeidskamp. 

Sverige har altså en særskilt lovgivning

som gir fagforeninger lov til å iverksette
arbeidskamp mot et utenlandsk selskap
for å tvinge det til å tegne tariffavtale,
enda om den ikke har medlemmer i sel-
skapet, og enda om selskapet har tariff -
avtale i hjemlandet.

Denne retten er nedfelt i Medbestäm-
mandelagen. Dette er den lovgivningen
som i Sverige kalles Lex Britannia. 

Navnet har den etter containerbåten
M/S Britannia, som i juli 1988 anløp Göte-
borg havn med filippinsk mannskap og
tariffavtale.  Sjømannsforbundet krevde
svensk tariffavtale og iverksatte blokade
med støtte av transportarbeiderforbun-
det. Blokaden ble hevet etter et par uker
etter pålegg fra arbetsdomstolen, som
avsa dom for at det var ulovlig å iverksette

(Tegning: Robert Nyberg)

Byggettan innledet blokaden
mot Söderfjärdsskolan novem-
ber 2004

”
...  Nå står 

byggfacket uten

noen måte å sikre

utenlandske 

bygningsarbeidere

som er utsendt 

til Sverige ei 

minstelønn.

Tegning: Lars-Erik Håkansson
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«Salige er de fattige i
ånden, for pengeriket 
er deres»
Tidligere ekspeditør og kjøpmann, nå
uproduktiv pengeflytter, Stein Erik
Hagen, står fram med sin uforstand i
et lengre intervju i Dagens Næringsliv
i nyttårshelga. Intervjuet minner om
et gammelt ordtak som sier at «de
dummeste bøndene får de største po-
tetene». Eller for å vri litt på det: «de
dummeste kjøpmennene får de stør-
ste formuene». I intervjuet prøver Ha-
gen seg med politiske og samfunns-
messige kommentarer og «analyser».
Det minner mest om en 18 årig blå-
russ fra beste vestkant med dårlig le-
seevne og ubegavede analyser, men
med ubegrenset sjøltillit. Hagen be-
nytter sjølsagt sjansen til å kritisere
norsk skolevesen og mener at kvalite-
ten på våre 15-åringer er en skam,
med henvisning til den siste PISA-
undersøkelsen. Og det er åpenbart at
norske 15-åringer, sammenliknet
med snittet i OECD, presterer dårlig i
lesing, matematikk og naturfag. An-
dre fag er ikke undersøkt. Og det er vel
ingen som er uenig i at norsk skole må
bli bedre på disse fagene. Men når
man vet at sjølmordsraten blant ja-
panske gymnasiaster er skummelt
høy og når kadaverdisiplinen på Sør-
Koreanske skoler ikke akkurat utvik-
ler kreative og sjølstendige elever så
har kanskje norsk skole noen andre,
positive, kvaliteter. Men tilbake til Ha-
gen. Uansett kvaliteten på skolen er
det fram til nå ingen som har klart å
lage gull av gråstein.

Hagen mener også at Norge begyn-
ner å minne om det gamle Øst-Eu-
ropa: «….i vår iver etter å skape et lik-
hetssamfunn har vi endt opp med å
dyrke middelmådigheten. De flinke
holdes nede til fordel for dem som
ikke er flinke. Vi må ha mer toleranse i
Norge. Akseptere ulikheter. Både me-
ninger og oppfatninger. Vi kan ikke
bli som i Kina, der alle går likt
kledd….». Dette er litt morsomt da. 
I dag er det vel bare Hagen og hans
venner i borgerskapet som går i uni-
form. Til og med i fritida. Og hvor
stort sett alle tenker likt. Her finnes
ingen ulikheter. Den kreative kraften
og mangfoldet i samfunnet tilhører
nok helt andre samfunnslag enn den
Hagen hører til. Men det er jo ikke noe
nytt. 

De fleste av oss har også fått med
seg at de økonomiske forskjellen
mellom rik og fattig øker langt raskere
enn før. Og at markedskreftene tar
over på nær sagt alle områder i sam-
funnet, mens den politiske styringa
med kapitalkreftene avtar i langt ster-
kere grad enn mange av oss liker. Ha-
gen har ingen grunn til å sutre! Men
det er jo farlig å slippe slike folk løs på
samfunnet uten kontroll! I alle fall for
arbeidsfolk.

I dag er det politisk stuerent i store
kretser at noen kan tjene seg søkkrike
på å utnytte og lure polske og baltiske
bygningsarbeidere i stor skala. Pro-
blemet for disse folka er ikke at det
drives ulovlig, snytes på skatter og av-
gifter og betales lønninger langt
under det lovlige. Nei, problemet er at
det kan bli oppdaget og avslørt. Hvor
rikdommen kommer fra er oftest
uinteressant i disse kretser. For
penger lukter visst ikke.

Det er ingen ting som tyder på at
det er umulig for næringslivet å tjene
penger i Norge. Stadig flere enkeltper-
soner får også ufattelig mye penger
mellom henda. Bekymringen fra Ha-
gen og hans likesinnede, som egentlig
ønsker adelen tilbake, er at de tror de
er hevet over resten av samfunnet og
at det skal gjelde andre lover og regler
for dem enn for oss andre. Blant an-
net når det gjelder å betale skatt. Stein
Erik Hagen kan nok gjerne donere et
par hundre millioner til et forsknings-
prosjekt (for deretter å sole seg i den
offentlige glansen), men å betale skatt
av formuen blir ikke tatt nådig opp. Å
bidra til fellesskapets beste på vanlig
måte er visst under denne klasses ver-
dighet.

Men det kan vel ikke være så hak-
kende gæli å være millionær i Norge. I
følge Bergens Tidende betalte de 30
rikeste i Hordaland og Sogn og Fjor-
dane 0,2 prosentpoeng i samlet skatt
av sin reelle formue. I tillegg er det
nesten ingen av selskapene de eier
som bidrar med skatt. Bakgrunnen er
at de fleste har sine inntekter og for-
mue fra shipping eller eiendom. Ship-
pinginntektene er skattefrie. Og eien-
domsinvesteringer har så mange
smutthull at disse selskapene bare
sjelden betaler skatt. 

Hagen kan gjerne sprade rundt i
bøkeskogen på godset i Larvik. Men
det hadde nok vært best om han
hadde fortsatt i lagerfrakken på Rimi.
Som offentlig meningsytrer burde
han vært forskånet fra seg sjøl. Er det
ingen som kan hjelpe denne man-
nen!?

Dagbladets Andreas Hompland
sier det slik:«….den einaste grunnen
til at han (Stein Erik Hagen) så sjelden
blir parodiert, er at han framstår som
ein rein klovn…».

For oss vanlig dødelige er det vel en
god trøst at de intellektuelle evnene
ser ut til å være omvendt proporsjo-
nalt med pengebingen.

”
Dagbladets 

Andreas Hompland

sier det slik:«….den

einaste grunnen til

at han (Stein Erik

Hagen) så sjelden

blir parodiert, er at

han framstår som

ein rein klovn…».

� Odd Magnar Solbakken

blokade for å tvinge gjennom tariffavtale
på bekostning av en tariffavtale som aller-
ede var inngått.

Medbestämmandelagen ble etter det
endret. Facket fikk nå rett til å iverksette
arbeidskamp mot et utenlandsk selskap
for å tvinge gjennom tariffavtale, enda om
selskapet alt har tariffavtale i hjemlandet. 

EU-domstolen har nå gjort kort prosess
med Lex Britannia. Om en har en lovgiving
om at det er forbudt å iverksette arbeids-
kamp for å sette til side en tariffavtale som
er inngått mellom andre parter, så må for-
budet gjelde likt, både for svenske og uten-
landske selskaper, ifølge domstolen. Den
svenske lovgivningen er diskriminerende
mot utenlandske byggefirmaer som vil ta
oppdrag i Sverige, ifølge dommen.

Dermed har svensk fagbevegelse fått et
ikke helt lite problem. Sverige har ingen
lovbestemt minstelønn. Sverige har heller
ikke noen lovgivning om allmenngjøring
av tariffavtaler. Sverige har Lex Britannia.
Det vil si, Sverige har hatt Lex Britannia.
Nå står byggfacket uten noen måte å sikre
utenlandske bygningsarbeidere som er ut-
sendt til Sverige ei minstelønn.

Hva får Laval-dommen og så for oss.
Betyr dommen at vi heller ikke kan kreve
minstelønn for utsendte utenlandske byg-
ningsarbeidere som jobber i Norge? Nei,
dommen betyr heldigvis ikke noe sånt.

EU pålegger medlemsstatene å påse at
utsendte arbeidere sikres ei minstelønn.
Det samme er vi gjennom EØS-avtalen.
Hvordan denne minstelønna fastsettes og
hvor stor den skal være, er opp til det en-
kelte land å avgjøre. Det er ingenting i La-
val-dommen som endrer på dette.

I Norge har vi ikke noen lovfestet min-
stelønn. Men vi har ei ordning med all-
menngjøring av tariffavtaler. 

Etter at vi fikk allmenngjort tariffavtalen
for byggeplasser, er det slutt på at det er
lovlig å lønne utsendte polske og baltiske
bygningsarbeidere under minstelønnsbe-
stemmelsene i tariffavtalen. Når det fort-
satt er lov i skipsbyggings- og verftsindus-
trien, eller i landbruket, eller på
fiskemottak og slakterier, så er det fordi vi
ikke har allmenngjort tariffavtalen. Det
har ingenting med EU, tjenestedirektivet
eller Vaxholm å gjøre. Det har vært våre
egne valg. Og det har med å gjøre at vi har
en arbeidsgiverorganisasjon, NHO, som
står til høyre for EU-kommisjonen, er mot
allmenngjøring og vil ha sosial dumping.

Ikke dermed sagt at dommen ikke kan
få konsekvenser for oss. Dommen er ei
høyre-utvikling i EU-retten. Dommen av-
klarer, for dem som har vært i tvil om det,
at arbeidsretten ikke er hevet over felles-
kapsretten. Det vil fortsatt være fullt mulig
å gjøre våre lønns- og arbeidsvilkår gjel-
dende for utsendte utenlandske arbei-
dere, både ved lov og forskrift og ved all-
menngjøring av tariffavtaler. Men
dommen kan få følger for omfanget av
lønns- og arbeidsvilkår som kan gjøres
gjeldende for utsendte arbeidstakere.

Laval-dommen er et skudd for baugen
for europeisk fagbevegelse. Særlig er den
det i Sverige og Danmark. For oss i Norge
er den først og fremst et varsko om at vi
trenger ei enklere ordning for å allmenn-
gjøre tariffavtaler. Og vi trenger ei mer of-
fensiv holdning til å gi utsendte utenland-
ske arbeidere i Norge det vernet mot
underbetaling som allmenngjøring tross
alt gir. 

� Kjell Skjærvø
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Verd å vite om streik
og årets tariffoppgjør

Co warto wiedzie�  o
strajku i tegorocznych
negocjacjach dotyc-
z� cych umowy zbio-
rowej (tariffoppgjør).

Tegoroczne negocjacje będą dotyczyły
kontynuacji porozumienia odnośnie
osób zatrudnionych w przedsiębiorst-
wach objętych umową zbiorową, z pra-
wem przejścia na emeryturę po ukońc-
zeniu 62 lat (AFP-ordningen –
Avtalefestetpensjon – porozumienie do-
tyczące emerytur objętych umową ).
�adania mają na celu osiągnięcie po-

rozumienia dotyczącego umowy, która
zapewni co najmniej tak samo dobre
warunki na przyszłość, jak obecna.
Powodem ponowienia �adań związ-

anych z porozumieniem AFP jest fakt, �e
partie w parlamencie norweskim doszły
do wzajemnego  porozumienia o emery-
turach, które równie� ma obejmować
porozumienie AFP o prawie przejścia
na emeryturę po ukończeniu 62 lat. Oz-
nacza to jednak du�o gorsze warunki
ni�obecnie i jest dla nas nie do zaakcep-
towania.
AFP jest częścią wszystkich umów

zbiorowych w Norwegii i jest umowąpo-
między pracodawcami (NHO), wład-
zami, a ruchem związkowym (LO).
Mając zarówno pracodawców i rząd

w opozycji, jest bardzo prawdopo-
dobne, �e tegoroczne negocjacje
zakończą się STRAJKIEM.
Zarząd Oslo Bygningsarbeiderfor-

ening, dysponujący własnymi fundus-
zami strajkowymi, podjął decyzję o wy-
korzystaniu niniejszych funduszy na ten
cel.
Oznacza to, �e członkowie związków

będąmogli otrzymać 1000 koron tygod-
niowo jako dodatkową zapomogę oraz
2050 koron z centralnej kasy zrzeszenia
(Fellesforbundet).
WA�NE przepisy dotyczące zapo-

mogi strajkowej:

Fellesforbundet wymaga uregulowania
składki członkoskiej na co najmniej 2 ty-
godnie przed rozpoczęciem strajku. W
przypadku, kiedy osoba była członkiem
wcześniej, została skreślona i została
ponownie wciągnięta na listę członków,
obowiązuje uregulowanie składki na co
najmniej 12 tygodni wcześniej (przed
strajkiem). Prawo do zapomogi strajko-
wej nale�y się jednak tylko tym, którzy
nie zalegają z opłatami większymi ni� 2
miesiące.
Przepisy dotyczące korzystania z fun-

duszy strajkowych obowiązujące w zwi-
ązkach (Oslo Bygningsarbeiderfor-
ening) są inne i obowiązująniezale�nie
od przepisów zrzeszenia (Fellesforbun-
det).
W Oslo Bygningsarbeiderforening

wymagane jest członkostwo przed roz-
poczęciem rozmów rozjemczych dotyc-
zących umowy zbiorowej. Mekling- roz-
mowy rozjemcze, oznaczają, �e LO i
NHO nie sąw stanie dojśćdo porozumi-
enia. Negocjator  z ramienia władz, wraz
ze stronami próbuje znaleźć rozwiąza-
nie. Przy braku porozumienia pomiędzy
stronami dochodzi do strajku.
W przypadku braku porozumienia

stron, członkowie związków organizują
bezpośrednie głosowanie. Data upowa-
�niająca do zapomogi strajkowej w
takim przypadku, jest identyczna z datą
głosowania, jeśli porozumienie nie zos-
tanie osiągnięte.
Dotyczy tych którzy jeszcze nie są zrzes-
zeni:

Najlepiej niezwłocznie zapisać się do
związków!

Š. m. susitarimas d�l darbo sąlygų bei darbo
užmokesčio tarifinių atlygių taps kova d�l
lengvatin�s pensijos tvarkos (AFP-tvarkos) ga-
liojimo pratęsimo. Pagal dabar galiojančią
tvarką darbuotojai, dirbantys įmon�se, kurios
yra pasirašiusios kolektyvinę sutartį, gali išeiti į
pensiją sulaukę 62 metų.
Mes reikalaujame, kad ši tvarka būtų tai-

koma ir toliau be jokių pakeitimų į blogesnę
pusę. 
Priežastis pakeisti AFP-tvarką atsirado d�l

to, kad politin�s partijos, atstovaujamos Nor-
vegijos Parlamente (Stortinget), nutar� d�l
naujos pensijos tvarkos, pagal kurią visi sam-
domi darbuotojai gali išeiti įpensiją sulaukę62
metų, bet žymiai blogesn�mis sąlygomis, nei
egzistuojančios dabar. Tam mes negalime prit-
arti.
AFP yra viena iš sąlygų, kuri yra numatoma

visose  kolektyvin�se sutartyse Norvegijoje. Tai
yra irgi vienas iš susitarimų tarp Darbdavių
bendrijos (NHO), valdžios organų ir profsąj-
ungų konfederacijos (LO).
Jei darbdaviai ir Vyriausyb�bus prieš mus, ti-

kriausiai š.m. derybos d�l susitarimo d�l darbo
sąlygų bei darbo užmokesčio tarifinių atlygių
pasibaigs STREIKU.
Oslo Statybos darbuotojų profsąjungos val-

dyba turi nuosavą streiko fondą ir nutar� jį pa-
naudoti įvykus streikui.
Tai reiškia, kad mūsų nariai gaus 1000,-

kronų paramą per savaitę papildomai prie
2050,- kronų išmokamų iš profsąjungos centri-

n�s streiko kasos.
Atkreipk d�mesį į taisykles paramai gauti:

Fellesforbundet reikalauja, kad nario mokestis
būtų sumok�tas už paskutines dvi savaites
prieš streikui prasidedant. Jei tu buvai anksč-
iau nariu, iš�jai iš profsąjungos ir įstojai iš
naujo, nario mokestis turi būti sumok�tas ma-
žiausiai už paskutines 12 savaičių. Bet kokiųat-
veju tam, kad gautum streiko paramą,  tu negali
tur�ti nario mokesčio įsiskolinimųdaugiau nei
už 2 m�nesius.
Mūsų profsąjungos streiko fondo naudo-

jimo taisykl�s neprikauso nuo centrin�s prof-
sąjungos nutarimų ir skiriasi nuo jų. 
Mes reikalaujame, kad tu būtum nariu prieš

tarpininkavimo procedūrai prasidedant, na-
grin�jant susitarimą d�l darbo sąlygų bei
darbo užmokesčio tarifinių atlygių. Tarpinin-
kavimo procedūra taikoma, jei LO ir NHO ne-
gali susitarti. Tuo atveju valdžios organų pas-
kirtas tarpininkas kartu su aukščiau
išvardintomis šalimis bando surasti
sprendimą. Jo nesuradus - skelbiamas streikas.
Jei per derybas bus rastas sprendimas, už jį

turi balsuoti visi nariai. Šiuo atveju mūsų
profsąjunga mok�s streiko paramą nuo balsa-
vimo datos. 
Tie, kurie dar neapsisprend� d�l naryst�s

profsąjungoje, turi tai padaryti kuo greičiau.

Roy,
Oslo Statybos darbuotojųprofsąjungos

pirmininkas

Šī gada tarifa nosacījumu pārskats ir k�uvis par
cī�u par to, lai arī turpmāk paliktu spēkāesošie
nosacījumi, ka darbinieki uz�ēumos, kuros
parakstīta tarifu vienošanās, varētu doties
pensijā sasniedzot 62 gadu  vecumu (AFP nosa-
cījums). 
Prasība,kura tiek izvirzīta, ir tāda, ka šim no-

sacījumam nākotnē ir jāpaliek vismaz tikpat
apmierinošam, kāds tas ir šobrīd.
Pamatojums atsāktajai cī�ai par AFP nosa-

cījumu ir tāds, ka partijas Stūrtingē ir vienoju-
šās par pensiju izlīdzinājumu, kas ir attieci-
nāms arīuz tiesībām doties pensijāno 62 gadu
vecuma. Tas nozīmē jūtami sliktākus nosacīju-
mus par tiem, kādi tie ir šodien. To mēs neva-
ram pie�emt.
AFP ir da�a o visām tarifa norunām  Norvē-

�ijā un tā ir vienošanās starp darba devējiem
(NHO), varas iestādēm un profesionālo kus-
tību (LO).
emot vērā to, ka gan darba devēji, valdība ir

pret mums, var notikt tā, ka šī gada tarifa nosa-
cījumu pārskats noved pie STREIKA.
Oslo Celtniecībā strādājošo apvienības

vadība, kurai ir pašai savs cī�as fonds, ir
pie�ēmusi lēmumu, ka šajā gadījumā streiks
cī�as metode tiks izmantots.
Tas nozīmē, ka apvienības biedri sa�ēm

1000 kronas nedē�ā kā papildus atbalstu pieli-
kumā pie 2050 kronām, kuras nāk no apvienī-
bas centrālās streika kases.
Pievērs uzmanību streika  atbalsta noteiku-

miem: Arodbiedrību apvienība Fellesforbun-
det sagaida, ka tu esi nomaksājis  biedru naudu
vismaz divas nedē�as pirms streika sākuma. Ja
tu agrāk esi bijis biedrs, pēc tam izstājies un
tagad iestājies par jaunu, tad prasība par bi-
edru naudas iemaksu ir vismaz 12 nedē�as
pirms streika sākuma. Neatkarīgi no iepriekš
minētāpastāv prasība, ka neviens nedrīkst būt
parādā biedru naudas iemaksu vairāk par 2
mēnešiem.
Celtniecībā strādājošo apvienības notei-

kumi par cī�as fonda līdzek�u izmantošanu ir
neatkarīgi no arodiedrību apvienības un
otrādi.
Mēs prasām, lai tu esi biedra statusā uz to

datumu, kurā sāksies sarunas par tarifa nosa-
cījumu pārskatīšanu. Sarunas nozīmē to, ka LO
un NHO nespēj vienoties par augstāk minēta-
jiem AFP nosacījumiem un, ka valdības vidut-
ājpersona kopā ar ieinteresētajām pusēm mē-
�ina atrast tam risinājumu. Pretējā gadījumā
sāksies streiks.
Ja sarunu gaitā tiks izvirzīts kāds jauns risin-

ājuma piedāvājums, tas tiks likts priekšā bi-
edriem nobalsošanai. Ja tā notiks, tad jaunais
datums apvienības streika atbalstam būs tas
pats datums, kurānotiks balsošana.
Priekš tiem, kas vēl nav mūsu rindās: jūs

varat pieteikties par biedriem šobrīd, uzreiz!
Roy,

Oslo Celtniecībā strādājošo apvienības
vadītājs

Tariffoppgjøret i år blir kampen om å
videreføre ordningen med at ansatte i
tariffbundne bedrifter kan gå av med
pensjon ved fylte 62 år (AFP- ord-
ningen).
Kravet er at denne ordningen også i

framtid skal være minst like god som nå.
Bakgrunnen for omkamp på AFP-ord-
ningen, er at partier på Stortinget er blitt
enige om et pensjonsforlik som også
omfatter retten til å gå av ved fylte 62 år.
Dette betyr en langt dårligere ordning
enn i dag. Det kan vi ikke godta.
AFP er en del av alle tariffavtaler i

Norge og er en avtale mellom arbeidsgi-
verne (NHO), myndighetene og fagbe-
vegelsen (LO) .
Med både arbeidsgivere og regjering

imot oss, kan årets tariffoppgjør meget
vel ende med STREIK.
Styret i Oslo Bygningsarbeiderfor-

ening som har eget kampfond, har ved-
tatt at dette i tilfelle streik skal benyttes.
Det betyr at medlemmer får 1000 kro-

ner i uka som ekstra støtte i tillegg til
2050 kroner som kommer fra forbun-
dets sentrale streikekasse.

Vær oppmerksom på reglene for strei-
kestøtte: Fellesforbundet forlanger at du
har betalt kontingent minst to uker før
streiken. Har du tidligere vært medlem,
blitt strøket og kommet inn på nytt, er
kravet kontingentinnbetaling minst 12
uker i forveien. Uansett er krav til strei-
kestøtte at ingen kan skylde kontingent
utover 2 måneder.
I foreningen er reglene for bruk av

eget kampfond uavhengig av forbundet
og annerledes.
Vi krever at du må være medlem

innen dato for mekling i tariffoppgjøret.
Mekling betyr at LO og NHO ikke klarer å
bli enige og at myndighetenes meklings-
mann, sammen med partene, forsøker å
finne en løsning. Hvis ikke blir det streik.
Blir det en forhandlingsløsning, skal

denne til uravstemning blant medlem-
mene. Skjer det er ny dato for å få for-
eningens streikestøtte identisk med
dato for uravstemning.
For den som ikke allerede er på plass:

Det er like greitt å melde seg inn med en
gang.

Roy

To ir vērts zināt par šī
gada streiku un
izmai�ām tarifa 
nosacījumos

Verta žinoti d�l streiko 
ir š.m. susitarimo d�l
darbo sąlygų bei darbo
užmokesčio tarifinių
 atlygių



Demokratiets juvel

Noen mener LO er en fare for demokratiet

11BYGNINGSARBEIDEREN  1-2008   

«Jeg blir provosert om partene i lønnsopp-
gjøret forhandler seg bort fra den brede
enigheten i Stortinget», sier den frustrerte
bergensfrue Erna Solberg til Aftenposten
(6.2.). «Det er ikke i tråd med pensjonsfor-
liket hvis en arbeidstager i fremtiden kan
velge dagens AFP-løsning», mener hun
(Aftenposten, 4.2.). 

Flere på høyresida kommer nå med på-
stander om at LOs forsvar for AFP kan
sette demokratiet – Stortingets vedtak – ut
av spill. De antyder at LO står for en
undergraving av folkestyret. At fagbeve-
gelsen er en særgruppe som setter seg opp
mot flertallsstyrets demokratiske vedtak. 

Her er det nødvendig å minne om hva
som faktisk har skjedd i denne saken.
� Pensjonsreformen har aldri vært tema i
noen valgkamp. Det store Forliket
Høyre mener samfunnet er bundet av,
er representert ved signaturen til fem
parlamentariske ledere på Stortinget.

� Statsministerkandidat Jens Stoltenberg
lovde LO-kongressen i valgåret 2005
høytidelig at Ap ville «slå ring om AFP».
Han garanterte også at ved et pensjons-
forlik med de borgerlige, ville AFP nå bli
«sikret bedre enn noen gang».

� En motvillig LO-kongress støttet deret-
ter hovedtrekk i reformen, men vedtok
også: «Det er en absolutt forutsetning at
AFP opprettholdes». Kongressen presi-
serte at Stortingets behandling «må gi et
pensjonssystem» som skal «sikre da-
gens AFP-ordning videreført». 

� Kort tid senere, 19. mai 2005, underteg-
net fem partier på Stortinget et pen-
sjonsforlik. Deretter ble debatten lagt
død. Høyre førte ikke valgkamp på svek-
kelse av AFP. Det gjorde heller ikke Ar-
beiderpartiet.  

Alt dette vet Erna Solberg. Da hun under-
tegnet et pensjonsforlik med Stortingets
største parti, visste hun utmerket godt hva
dette partiets leder nettopp hadde lovet
830.000 LO-medlemmer (og dermed de
mange hundre tusen i fagbevegelsen for
øvrig). Høyre signerte på at «Eventuelle
endringer i AFP-ordningen kan først skje
etter forhandlinger med partene ved ho-
vedtariffoppgjøret». Solberg visste at det
er streikerett under hovedtariffoppgjør. 

Så hva er det Erna Solberg nå spiller in-
dignert over? 

Det er sant at det finnes en politisk av-
tale i Stortinget. Men er det nødvendigvis
sant at fem signaturer fra parlamentariske
ledere veier tyngre enn entydige valgløfter
gitt av dagens statsminister overfor LO-
kongressen? Nei. Ikke når den politiske
eliten systematisk har holdt denne saken
unna folkelig innflytelse. Ikke når den sit-
tende statsminister avga klassklare valg-
løfter i 2005. Ikke når AFP faktisk er tarif-
festa, noe Høyre har visst hele tida. 

Sannheten er at de borgerlige partiene
ikke kan fordra arbeiderklassens måte å
utøve politisk innflytelse på. Arbeidsfolk
har ikke sin egen avis, slik Trygve Hegnar
har Finansavisen og Kapital. Arbeidsfolk

kan ikke sitte dagen lag i NRKs debattstu-
dio. Arbeidsfolk har skapt sin innflytelse
gjennom å gå sammen lokalt, i fagfor-
eninger, og nasjonalt, i fagforbund. Ar-
beidsfolk har brukt fagbevegelsen som
grunnlag for partipolitisk innflytelse, først
gjennom Arbeiderpartiet og NKP, nå også
SV og RV. 

Arbeidsfolks politiske metode er kol-
lektiv organisering, felles diskusjon og
deretter delegering av makt til valgte re-
presentanter som er bundet av vedtak og
løfter. 

Dette vil ikke borgerskapets partier ha
noe av. De vil at arbeidsfolk skal stå alene,
en og en, i stemmeavlukket hvert fjerde år,
og ellers holde kjeft og gå på jobb. Det får
være demokrati nok! De vil ikke ha noe av
kollektive diskusjoner, felles opptreden og
et LO som holder Stoltenberg ansvarlig for
løftene han ga til LO-kongressen. Det pas-
ser ikke de borgerlige at politikk drives på
den måten. Men det passer arbeidsfolk. 

For det er gjennom kollektiv organise-
ring og ledere som holdes ansvarlig at ar-
beidsfolk i det hele tatt har fått en stemme
i norsk politikk. Fagbevegelsen gir demo-
kratisk deltakelse til tusenvis av mennes-
ker som aldri ellers ville deltatt. Derfor er
ikke fagbevegelsen noe demokratisk pro-
blem. Fagbevegelsen er tvert imot demo-
kratiets juvel. 

Magnus E. Marsdal er forfatter av «AFP
på en-to-tre», som kan bestilles på
www.manifest.no.

Vårens store tariffsak blir avtalefesta pensjon – AFP. AFP-løsninga i oppgjøret kan muligens få noen konsekven-
ser i forhold til den store innstrammingsreformen i Folketrygden, som Stortinget vil innføre fra 2010.  Dette synes
Høyres leder er forferdelig. 

”
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valgløfter gitt 

av dagens 

statsminister 

overfor 

LO-kongressen? 
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Med det kunne historien vært over, slik
den ofte er. Men Gal-Met var ikke for-
nøyde med meklingsresultatet, og ville
etterprøve den i hjemlandet. De ga Jerzy
sparken, og fikk tre av firmaets sjefer til å
geleide han til Polen-ferja. Vel hjemme
måtte han stille for distriktsdomstolen i
Olsztyn, som i oktober i fjor lot dommen
falle: Jerzy ble dømt å betale tilbake 44 315
złotych pluss renter, samt til å betale 4 016
złotych i saksomkostninger til firmaet.

Dommen har naturlig nok sendt sjokk-
bølger gjennom den danske fagbeve-
gelsen. Sammen med Vaxholm-dommen,
som også falt før jul i fjor (se egen sak i
dette nummeret), fører rettsavgjørelsen til
at de danske fagforeningene mister enda
noen redskaper i kampen mot sosial
dumping. «Dansk fagbevægelse står med
ryggen mod muren. Hvis vores afgørelser
blot kan underkendes i andre lande, får
det alvorlige konsekvenser for den danske
model og overenskomstsystem. Desuden
tør ingen underbetalte polske arbejdere
fremover henvende sig til os, når de ved,
at firmaets gorillaer og advokater venter
på dem, når de kommer hjem,» sier Bo
Rosschou, nestformann i Malernes Fag-
forening i København, til Ugebrevet A4.

FLERE SAKER
Uroen blir ikke mindre av at det venter
flere saker rundt hjørnet. Gal-Mets polske
advokat har stevnet to andre malere for
retten, med krav om tilbakebetaling av
136 000 danske kroner. Malerforeninga,
som representerte polakkene da de var ut-
stasjonert i Danmark, har derfor fått LO til
å innkalle firmaet til et såkalt fellesmøte,
en formell nødvendighet før firmaet igjen
kan stevnes for dansk arbeidsrett. Det
gjenstår å se hva utfallet vil bli av noe slikt.
Men Gal-Met selv hevder at de har retten
på sin side, og får støtte fra den danske ar-
beidsministeren, som har konkludert at
det ikke finnes noe lovmessig grunnlag for
å stanse det polske firmaets innkreving av
lønna. Det er fordi Danmark har inngått
en avtale med EU om å følge den såkalte
Brüssel I-forordningen,  som forplikter
medlemsstatene til å anerkjenne rettsav-
gjørelser på det sivil- og handelsrettslige
området. Inngåtte forlik på meklings- og
organisasjonsmøter anerkjennes imidler-

tid ikke, hvilket gjør at det er den polske
dommen som får siste ord.

For øyeblikket diskuterer derfor for-
skere, politikere, jurister og fagforeninger
hva man kan stille opp med. Professor i
arbeidsrett ved Aarhus Universitet, Ole
Hasselbalch, sier til Ugebrevet A4 at det
beste fagbevegelsen kan gjøre, er å for-
søke seg på en finte. Dersom man omdø-
per beløpet man krever på vegne av de an-

satte fra å hete ‘utestående lønn’ til å være
en ‘bot,’ mener han problemet kan om-
gås. Boten vil nemlig utbetales til fagfor-
eninga, som deretter kan overføre peng-
ene til arbeideren – så og si under bordet.
Pengeoverføringen skjer i alle fall ikke via
det juridiske systemet, og ettersom arbei-
derens navn ikke vil være å finne i dom-
spapirene, kan utenlandske domstoler
heller ikke kreve pengene tilbake. I så fall
skal den polske arbeidsretten dømme den
danske fagforeninga til å betale tilbake,
noe som vil være langt mer komplisert
enn å stevne individuelle arbeidere for
retten.

FORTVILT FAGBEVEGELSE
Uansett hva utfallet måtte bli, så er fortvi-
lelsen stor i Danmark. Anders Olesen,
 leder i Byggefagenes Samvirke og Træ-
 Industri-Byg-foreningen, sier at uten-
landske arbeidere som krever sin rett sys-
tematisk «kujoneres af deres mestre og
mafiatyper, som ikke går af vejen for at
true og forfølge,» og tilføyer at myndighe-
tenes innsats «lader meget tilbage at
 ønske.» Derfor krever byggfagforeningene
nå økte ressurser til Arbeidstilsynet,
strengere krav til registrering og godkjen-
nelse av utenlandske firmaer, samt skjer-
pede straffer for overtredelse av lover og

regler. Disse kravene ble forelagt Euro-
pautvalget i Folketinget i begynnelsen av
februar, men det er for tidlig å si noe om
den politiske viljen foreligger.

Fra politisk hold har det vært mange
som har henvist til EU-rettens begrens-
ninger. Dette har fått en gruppe tillit-
svalgte til å starte en sideløpende kam-
panje, ‘Fingrene fra konfliktretten,’ som
skal presse danske myndigheter til å stille
skjerpede krav til EU. I sitt opprop krever
de at den danske regjeringa skal nekte å
godkjenne Lisboa-traktaten, før man får
klare garantier for konfliktretten i kampen
for danske byggfagoverenskomster. «Vi
står i fare for at miste det vigtigste red-
skab, vi har til at dæmme op for det pres,
som vore løn- og arbejdsvilkår udsættes
for i disse år – nemlig vores ret til at kræve
overenskomst og til at bruge konfliktvåb-
net,» heter det i oppropet, som vil overle-
veres den danske statsministeren før Fol-
ketinget tar endelig stilling til traktaten i
slutten av mars.

Viktigere enn den politiske viljen er
uansett den faglige viljen. De mange
tilbakeslagene både svensk og dansk fag-
bevegelse har opplevd den siste tiden, sier
noe om hvordan EU kan fungere som en
ekstra høyreregjering. Men de sier også
noe om faren ved å basere seg på et kon-
troll- og fagforeningsregime som hørte
Folkhemmets dager til. Å kreve tariffavta-
ler og organisering av utenlandske arbei-
dere, som man knapt tar seg bryet å
snakke med, har vært en yndet strategi
hos noen av våre nabolands fagfor-
eninger. At man nå har begynt å skjønne
alvoret, er bra – men det kan allerede være
for seint. Kanskje blir enden på visa at
langt mer blir bestemt ad lovveien i både
Danmark og Sverige, og at fagforening-
enes rolle blir mindre. Den eneste måten
å unngå noe slikt på, er å ta organiserings-
jobben overfor våre nye kollegaer fra øst
på alvor. Slikt krever i tilfelle mer enn
makt og rett: Det krever argumenter, soli-
daritet, og ikke minst: Åpne armer.

Den polske 
maleren Jerzy Kisil 

var utstasjonert 
i Danmark for det 

polske firmaet Gal-Met.
De underbetalte sine

ansatte i forhold til den
danske overens -

komsten, og ved hjelp
av Malernes Fag -

forening i København
fikk Jerzy etterbetalt 

86 000 danske kroner.

Arbeidsinnvandrere 
organiseres 18. desember ble Asias første bygnings-

arbeiderforening for arbeidsinnvan-
drere dannet av nepalske arbeidere i
Hong Kong. Det er 9000 bygningsarbei-
dere fra Nepal i byen. 
Det er en sped begynnelse, for det var

ikke flere enn 120 nepalske arbeidere
som dannet Nepalese Construction Wor-
kers Union i Kowloon, Hong Kong. 
Men til sammen arbeider 9000 byg-

ningsarbeidere fra Nepal i storbyen, og
de utgjør minst 9 prosent av hele ar-

beidsstyrken, skriver BWI, den interna-
sjonale bygningsarbeiderføderasjonen,
på hjemmesida si. Til tross for at de har
den samme fagkunnskapen og gjør den
samme jobben, er ofte de nepalske byg-
ningsarbeiderne dårligere betalt enn
Hong-Kong-arbeiderne. Derfor vil det
nye forbundet arbeide for «lik lønn for
likt arbeid», skriver BWI. 

(Kilde: Berit Morland/ Magasinet.org,
04.01.2008”

Til tross for at de 

har den samme fagkunnskapen 

og gjør den samme jobben, 

er ofte de nepalske bygningsarbeiderne dårligere

betalt enn Hong-Kong-arbeiderne

Jerzy ble dømt å betale tilbake 44 315 złotych
pluss renter

Danske lønns- og arbeidsforhold
er under press

� Jonas Bals



Arbeidskontrakter med 
garantilønn i Jobzone
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Oslo Bygningsarbeiderforening og Tøm-
rer- og Byggfagforeningen har i lengre tid
jobbet med rekruttering og organisering i
Jobzone. Per dato er rundt 75 organisert
noe som utgjør halvparten av de ansatte.
Trekkavtale er inngått. I fokus for flere
møter har vært kontrakter for ordinære
ansettelser med betaling for ventetid.
Disse innføres nå i firma, der betalingen
for ventetid er kr. 134,75 (minstelønn fag-
arbeider etter overenskomsten). Lønna er
for flere rundt kr. 160,- per time. 

Jobzone har annonsert at slike kontrak-
ter vil bli innført for rundt halvparten av
de ansatte. Foreningen mener at det skal
gjelde alle og oppfordrer fortsatt tillit-

svalgte til å kreve dette som betingelse for
innleie.

I tillegg er det inngått en avtale om tids-
konto og gjennomsnittsberegning av ar-
beidstid. Her slås fast en normal arbeids-
tid på 37,5 timers uke og fire vanlige dager
med kort fredag. Den andre ordningen
baseres på inntil 10 timers dag og med av-
spasering i hovedsak til jul/nyttår, påske,
sommer og høstferie. Ordningen er frivil-
lig og må avtales skriftlig med hver enkelt.
Det foretas en årlig avregning til sommer-
ferien. Frist for varsel om avspasering er 4
uker med en presisering om at ventedager
mellom oppdrag ikke kan brukes til av-
spasering. Avtalen kan sies opp med en

måneds varsel. Dette gjelder også den in-
dividuelle.

Skift, forskjøvet arbeidstid og nattar-
beid godtgjøres uansett etter allmenn-
gjort tariffavtale.

Det er valgt både tysk og polske tillit-
svalgte i firma. Disse har sammen med de
ansatte deltatt i prosessen både med ordi-
nære ansettelser og tidskontoordningen.
Sistnevnte ordning er formelt en avtale
mellom firma og de tillitsvalgte og skal
godkjennes av arbeidstilsynet.

� Roy Pedersen

Antallet utlendinger med  gyldig arbeidstil-
latelse i Norge har steget fra 30.000 høsten
2004 til 80.000 høsten 2007, sier tallene til
Utlendingsdirektoratet (UDI). Av dem kom-
mer 53.000 fra de nye EU-landene. Polak-
kene er den største gruppa fra de nye EU-
landene. 37.282  polakker har nå gyldig
 arbeidstillatelse i Norge.  Litauerne er nest
flest, med 8875. Deretter er det et sprang til
Slovakia (1721), Latvia (1444), Estland
(1383) og Romania (1328). Fra gamle EU er
det flest fra  Tyskland med 9 744 arbeidsinn-
vandrere.

(Kilde: Berit Morland/ 
Magasinett.org , 22.01.2008)

Det er rekordmange arbeidsinnvandrere 
i byggebransjen

80.000 
arbeidsinnvandrere

Medlemsras 
i svenske LO
I de første 11 månedene av 2007
mistet de svenske LO-forbundene
122 395 medlemmer. Hver måned
var det 11 000 flere som meldte seg
ut enn inn i en fagforening. I perio-
den 1997-2006 har man hvert år
mistet mellom 1,3 og 2,7 prosent av
medlemmene, men om utviklingen
fra årets første 11 måneder fort-
satte, ville det svenske LO i 2007 ha
mista hele 7,4 % av medlemmene
sine. Verst har det vært for Hotell-
og Restaurantarbeiderforbundet,
som mista mer enn hvert sjette
medlem i 2007. Hovedårsaken er
sannsynligvis at den borgerlige re-
gjeringen har gjort det betraktelig

dyrere å være medlem av en a-
kasse, samtidig som de har gjort
kort prosess med skattefradraget
for både a-kassa og fagforenings-
kontingenten. Det sterke båndet
mellom a-kasse og fagforening har
forsterket kvelningseffekten for
fagforeningene, ettersom mange
nå melder seg ut av foreninga sam-
tidig som de finner andre løsninger
for arbeidsledighetstrygden.

� Jonas Bals

I forbindelse med EU-parlamentets
behandling av Lisboa-traktaten den
20. februar nedstemte et flertall av
parlamentsmedlemmene et forslag
om at kollektive kampmidler skal
høre inn under de enkelte medlemes-
statenes kompetanseområde. Forsla-
get var fremmet av Søren Sønder-
gaard fra Folkebevægelsen mod EU,
og fikk støtte fra 98 parlamentarikere.
Men flertallet imot var overveldende:
Hele 525 parlamentarikere stemte
imot, deriblant tidligere statsminister

for Socialdemokratene i Danmark,
Poul Nyrup Rasmussen, og Margrete
Auken fra SVs danske søsterparti, SF.
Hun forsvarer stemmegivningen,
mens Rasmussens sekretær sier at
deres stemmer skyldtes en teknisk
feil, som førte til at de i en rekke saker
stemte feil med avstemningsknap-
pene. I det endelige referatet skal av-
stemningsresultatet være endret. 

� Jonas Bals

EU-parlamentarikere

forkaster 
nasjonal
konfliktrett 



Full seier på Fornebu

Latviske bygningsarbeidere streiket
for ansettelser – og vant
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No fear: Flere av fagforeningens medlemmer la ned arbeidet i protest. Her sammen med ombud Kjell Skjærvø og foreningens latviske tolk Ina Holmstad.

MELLOM TO STOLER
Tirsdag 26. februar klokka syv om morge-
nen innkalte de ansatte og foreninga Per
og Remi Amundsen til undertegnelse av
kontrakter i spisebrakka i Rolfsbukta. To
klønete forsøk på å forhandle ned lønna
til minstesatsen i tariffen, og å ikke betale
ut lønninger før prosjektet var ferdigstilt,
ble blankt avvist. Med arbeidskontrakter i
lomma dro vi opp til Servicesenteret for
utenlandske arbeidere på Tøyen, hvor ar-
beids- og oppholdstillatelser kom på
plass. Dagen før hadde vi utfylt avregis-
treringsskjemaer for de fiktive selska-
pene, og nå skal alt endelig ligge til rette
for arbeid i Norge på ordnede vilkår – nes-
ten ett år etter at de først ble ansatt i Euro
Arbeidskraft.

Til nå har arbeiderne falt mellom to
stoler: Uten mulighet til å bevise at de har
drevet som enkeltmannsforetak har de
ikke kunnet få opphold i landet som selv-
stendig næringsdrivende, og med ar-
beidsgivere som har nekta dem kontrakt,
har de heller ikke kunnet få opphold som
arbeidstakere.

Vi vet det er mange utenlandske arbei-
dere som blir lurt, presset eller fristet inn i
liknende feller, og i vårt nye informa-
sjonsmateriell på polsk, latvisk, litauisk,
russisk, rumensk og bosnisk advarer vi nå
på det sterkeste mot falsk selvstendighet.
Dette er informasjon vi gjerne mottar
hjelp til å spre, og tips om klynger av en-
keltmannsbedrifter mottas med stor takk
hos foreningas ombudsmenn. På det ver-

ste har vi vært borti byggeplasser med 59
enkeltmannsforetak, og alt tyder på at
problemet nå vokser i omfang.

MANGE SKURKER, MEN FLERE HELTER
Våre medlemmer har den siste tiden ar-
beidet på Peabs prosjekt i Rolfsbukta ved
Fornebu. Frem til midten av februar ar-
beidet de for Euro Arbeidskraft NUF, et
selskap drevet av en lås-selger fra Fetsund
kalt Glenn Skamsar. Etter å ha sagt opp
med umiddelbar virkning, ble de tilbudt
arbeid hos Euro Arbeidskrafts oppdrags-
giver, Tømrer Per Ø. Amundsen. Per er en
kamerat av Glenn Skamsars far, og har
åpenbart det samme synet på ansettelser
som Glenn: I alle fall nektet også Per ar-
beiderne ansettelseskontrakter, og ba
dem fakturere timer. Det nektet de å
gjøre.

Leddet mellom Peab og Per Ø. Amund-
sen er et firma som heter NC Nye Collins
Entreprenør. Her finner vi en annen
Amundsen i sjefsstolen, nemlig Thor A.
Amundsen. Han har gjennom sin rådgiv-
ning til Per sørget for at det ble konflikt på
Fornebu før en løsning kom på plass, og
ifølge Glenn Skamsar er det Thor A.
Amundsen som har vært arkitekten bak
det hele. «Jeg kjenner ikke byggebran-
sjen,» sa Skamsar til Aftenposten 28. fe-
bruar; han har bare gått frem slik NC En-
treprenør visstnok alltid skal ha gjort det.

Hvem som har visst hva, er ikke alltid
så lett å si. Men her er det mange som
spiller dumme, og det ser ut til at kunn-

skap og intelligens fordeles tynnere jo
lenger opp i kontraktkjeden du kommer.
«Vi er blitt ført bak lyset,» prøvde Peab seg
med til Aftenposten - til tross for at både
foreninga, de tillitsvalgte og underentre-
prenørene gjentatte ganger har orientert
dem om de faktiske forhold. Blant annet
sendte Thor A. Amundsen Peab en full-
stendig oversikt over kontraktkjeden
allerede sommeren 2007.

Hvor mye Amundsen 1, 2 og 3 har visst
om svindelen våre medlemmer har blitt
lurt inn i, er vanskelig å si, men at de lider
av ansettelsesvegring er i alle fall åpen-
bart. De hadde nok alle sammen håpet at
østeuropeiske arbeideres ankomst til
Norge skulle by på nye muligheter: Ingen
sosiale forpliktelser, ingen oppsigelses-
tid, ingen sikkerhet. De tok imidlertid feil,
og nå fortsetter arbeidet med å sikre at
svindelen betales av svindlerne selv, ikke
av arbeiderne.

MOMSSVINDEL OG LØNNSKRAV
For selv om en-dagsstreiken i Rolfsbukta
endte med seier, er det fortsatt mye som
gjenstår. Per dags dato er de ansatte fra
Euro Arbeidskraft skyldige mellom en
halv og én million kroner i forfalt og ikke
betalt merverdiavgift, og vi har overfor
myndighetene krevd at våre medlemmer
blir behandlet som det de hele tiden har
vært: Arbeidstakere.

Vi antar at både NC Entreprenør, Per Ø.
Amundsen og Euro Arbeidskraft har fak-
turert oppdragsgiverne sine med merver-

13 av våre medlemmer har i
lengre tid kjempet for å bli

ansatt i Norge. Av sin første
arbeidsgiver, Euro Arbeids-

kraft NUF, ble de mot sin vilje
registrert som selvstendig
næringsdrivende, med be-

skjed om at alternativet var å
«forlate landet.» De har ifølge

eget utsagn arbeidet som
fiktive enkeltmannsforetak på

byggeplasser hos Peab,
Skanska, NCC, Veidekke og

Betonmast, nå sist for
underentreprenør Tømrer

Per Ø. Amundsen. Også hos
han ble de nektet arbeids-

kontrakter, og også han hev-
det at våre medlemmer øn-

sket å være selvstendig
næringsdrivende. Den siste
mandagen i februar fikk ar-
beiderne nok. De la ned ar-
beidet i protest, og gikk ikke
tilbake til arbeid før de hadde

kontrakter. Noen timer se-
nere mottok vi og flere av ar-
beiderne tekstmeldinger fra
daglig leder Remi Amund-
sen, hvor de opplyste at de

ville ansette samtlige.
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«Pecet» dømt 
i forliksrådet – hva nå?

Norsk Teknologi klager
allmenngjøringsloven inn
for ESA
Nå er det omsider skjedd. NHO har
klaget allmenngjøringsloven inn for
EFTAS overvåkingsorgan i Brussel
(ESA). Begivenheten skjedde tre uker
før jul. Klagen er skrevet av advokat-
firmaet Simonsen, egentlig på vegne
av Norsk Teknologi, tidligere TELFO,
som er arbeidsgivermotpart til
EL&IT Forbundet. Men det er ingen
tvil om at klagen er unnfanget og
skrevet med påholden penn av NHO.

Klagen gjelder at allmenngjø-
ringsloven er i strid med EØS-avta-
len. Nærmere bestemt er den i strid
med forbudet mot å legge hindringer
i veien for at en tjenesteyter i et
EU/EFTA-land fritt skal kunne tilby
sine tjenester i et annet EU/EFTA-
land.

NHO har hele tida vært mot all-
menngjøringsloven. Allmenngjøring
betyr at utenlandske arbeidere som
blir sendt på oppdrag i Norge blir
sikret rett til minstelønn etter den ta-
riffavtalen som gjelder for det arbei-
det han utfører. Etter at Fellesover-
enskomsten for byggfag ble
allmenngjort for byggeplasser i
Norge fra 1. januar 2007, har NHO
gjort det de kan for å hindre at uvese-
net skal spre seg til andre områder
enn byggenæringen. 

Norsk Teknologi og NHO har tre
klagepunkter mot allmenngjørings-
loven.

Det første gjelder at allmenngjø-
ringsloven angivelig har et ulovlig
formål. 

Loven har, etter sin ordlyd, til for-
mål ” å sikre utenlandske arbeidsta-
kere lønns- og arbeidsvilkår som er
likeverdige med de vilkår norske ar-
beidstakere har”. Men det er ikke
dette formålet det siktes til som er
ulovlig. Det det siktes til, er forarbei-
dene til loven, der det heter at loven
også har til formål å hindre konkur-
ransevridning til ulempe for norske
selskaper og ansatte. Og dette er ikke
et lovlig formål, ifølge klagen.

Det andre klagepunktet gjelder at
både lovens ordlyd og de forskriftene
som er fastsatt i medhold av loven,
etter NHOs mening, går lenger enn
det som trengs for ”sosial beskyt-
telse”, som det heter i klagen, av
utenlandske arbeidere.

I loven heter det at utenlandske
arbeidere skal sikres likeverdige
lønns- og arbeidsvilkår med det nor-
ske arbeidstakere har. Og likeverdige
vilkår er bedre enn det som er nød-
vendig for livsopphold, ifølge klagen.
Det vises til at UDI anser ei timelønn

på NOK 87,74 som tilstrekkelig for
livsopphold i Norge. Polske og bal-
tiske arbeidere som arbeider i Norge
trenger ikke minstelønn etter tariff-
avtalen. De kan greie seg godt med
mindre, ifølge Norsk Teknologi og
NHO. 

Det tredje klagepunktet gjelder at
tariffnemnda har en for vid kompe-
tanse til å fastsette hvilke lønns- og
arbeidsvilkår som skal gjelde. Med
det skapes det en usikker og uover-
siktlig situasjon, som i seg sjøl er en
restriksjon på friheten til å yte tje-
nester, heter det i klagen.

Om klagen fører til fortgang i en
hardt tiltrengt gjennomgang av all-
menngjøringsloven, sånn at det blir
enklere å kreve allmenngjøring og
loven blir mer robust i forhold til
våre EØS-forpliktelser, så er ikke det
oss i mot. 

Men hva angår kjernepunktet i
klagen, at allmenngjøring av minste-
lønningene i tariffavtalen gir den
polske eller baltiske arbeideren ei for
høy lønn, så har Norsk Teknologi og
NHO rett og slett ikke noe å fare med.

diavgift. Vi antar dessuten at de to først-
nevnte har innberettet og innbetalt
merverdiavgift til myndighetene, og
krevd fradrag for inngående avgift på
vanlig måte. Det er mer usikkert hva
Euro Arbeidskraft har gjort: Enten har
arbeiderne blitt benyttet i en momss-
vindel mot norske avgiftsmyndigheter,
eller så har det blitt begått underslag.
Dette blir nå etterforsket.

Heller ikke forskuddsskatt er det blitt
søkt om for arbeiderne, og på grunn av
Glenn Skamsars forsikringer om at han
skulle ta seg av alt, betalte ikke arbei-
derne skatt den første tiden. Nå setter
de av penger til skattesmellen, og håper
å vinne frem med kravet om at merver-
diavgiften blir hentet fra den lomma der
den med all sannsynlighet havnet –
Glenn Skamsars. Fra hans lomme vil det
dessuten bli krevd overtidsbetaling og
feriepenger for samtlige ansatte, etter
Forskrift om allmenngjøring av tariffav-
taler på byggeplasser i Norge.

ALDRI VÆRT SELVSTENDIGE
Bevisene på at våre medlemmer har
vært arbeidere, ikke selvstendige, er
mange og tydelige: De har ikke vært
kjent med at de har vært «leid ut» til Per
Ø. Amundsen, men trodd de har vært
ansatt hos Euro Arbeidskraft og jobba
for NC Entreprenør. Det er blitt oppret-
tet et avtaledokument mellom Euro Ar-
beidskraft og de ansatte med tittelen
«Kontraktsdokument for formidling av
arbeidsoppdrag,» men dette ble aldri
oversatt til engelsk eller latvisk, tross
lovnader om dette. Her står det at Euro
Arbeidskraft skal formidle oppdrag til
arbeiderne, men det er ikke inngått
noen avtale om at det skal utføres noe
bestemt kontraktsarbeid. Heller ikke
med NC Entreprenør eller Per Ø.
Amundsen er det blitt inngått noen av-
taler om bestemte oppdrag.

Videre er det heller aldri blitt inngått
noen avtale der de ansatte påtar seg noe
ansvar eller risiko for et bestemt ar-
beidsresultat. De har heller ikke mottatt
noen godtgjørelse fra NC Entreprenør
eller Per Ø. Amundsen, men mottatt be-
taling fra Euro Arbeidskraft, på grunn-
lag av fakturaer Glenn Skamsar har
opprettet i deres navn. De har hatt per-
sonlig arbeidsplikt, og verken hatt kon-
torlokaler eller holdt materialer selv.
Ingen av dem drev næringsvirksomhet i
byggebransjen før de ankom Norge.
Forretningsadressen deres er identisk
med et bolighus i Fet, der flere av arbei-
derne har vært innkvartert i et hus eid
av Glenn Skamsar. Og de ble først regis-
trert i merverdiavgiftsmanntallet 17. og
18. desember 2007, på initiativ av selv-
samme Skamsar.

VIKTIG EKSEMPEL
Allerede nå ser vi tegn til at ryktet om ar-
beidsnedleggelsen har spredt seg i de
østeuropeiske miljøene i byggebran-
sjen. Hos entreprenørene har man også
fått med seg hva som har skjedd, og på
Servicekontoret på Tøyen skjønte alle
de ansatte og flere av søkerne hvem
gutta var når vi ankom. Anerkjennelsen
var til å ta og føle på, og de ansatte i Per
Ø. Amundsen har all grunn til å være
stolte av å ha gått foran med et godt ek-
sempel.

I «Bygningsarbeideren» nr 1 2006
skreiv vi første gang om det polske
firma «Pecet». 

For å friske litt opp i hukommelsen
er historien følgende:

«Pecet» er et polsk firma. Via en
norsk representant ble folk derfra
leid inn til Norprodukter Miljø as som
igjen leide de ut til NCC. Høsten 2005
fikk foreningen opplysninger om ei
lønn på 50 kroner timen. Den gang
var timelønna 115 kroner som min-
stelønn. Det hele toppet seg med at et
par av de ansatte ble regelrett depor-
tert tilbake til Polen ei natt, uten
sjanse til å kontakte foreningen. Etter
dette lykkes det foreningen sammen
med tillitsvalgte i NCC Oslo, å kaste ut
«Pecet» fra byggeplassen. De gjenvæ-
rende ansatte ble overført til Norpro-
dukter Miljø as for å fullføre jobben.

Foreningen dokumenterte et krav
til «Pecet» på rundt hundretusener av
kroner i skyldig lønn og feriepenger
for 9 ansatte. Saken ble så oversendt
LOs juridiske kontor.

LO fremmet saken inn for Oslo
Forliksråd. Typisk var det at man først
den 14. desember i 2006 klarte å få sa-
ken berammet. Kort tid før saken
skulle opp, fikk vi beskjed om at den
var utsatt, da man ikke hadde lykkes å
spore opp den polske eieren.

Dette var ståa etter at LOs juridiske
kontor allerede 14.juli i 2006 fikk be-
skjed om at saken kom opp i desem-
ber.

Forliksrådet skal likevel ha litt ros
for ikke å gi opp. Saken kom endelig
opp 29.november i fjor. Den polske
eier møtte ikke opp. Firma ble dømt
til å utbetale kr. 386.576,64 til de an-

satte. Dommen fikk LO selv ansvaret
for å få oversatt til polsk. Deretter skal
dommen forkynnes for den polske
eier som med all sannsynlighet er
søkk borte. Skulle vedkommende
være å spore opp er det likevel høyst
uklart hva som da skjer. Skal en kon-
kursbegjæring forkynnes i Polen eller
Norge? Vil en lønnsgarantiordning i
Polen eller Norge akseptere kravet?

Uansett framtida videre for «Pecet-
gutta» så trekker vi en viktig konklu-
sjon: Det haster med innføring av et
solidaransvar for lønn og feriepenger,
hos norske bedrifter/oppdragsgivere
som benytter innleid arbeidskraft og
utenlandske virksomheter. 

� Jonas Bals

� Roy Pedersen

� Kjell Skjærvø



Arbeidsinnvandring betyr også
arbeidsutvandring
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MULIGHETER OG TRUSLER
Det litauiske parlamentet vedtok nylig en
resolusjon der utvandringen erklæres å
være den største ikke-militære trusselen
landet står overfor. Litauen mister mange
viktige folk som er i sin beste alder, og ofte
er det de best kvalifiserte som forsvinner.
Men mye av det som med myndighetenes
øyne er truende, ser mindre mørkt ut fra
et fagforeningsperspektiv: I servicesekto-
ren, industrien og byggebransjen har
lønna for eksempel blitt pressa opp med
inntil 30 prosent. Nå er imidlertid heller
ikke dette entydig gledelig. For lønnsvek-
sten har vært skeiv, og den har medført en
galopperende inflasjon. Og den ser heller
ikke ut til å forhindre stadig flere nøkkel-
personer fra å forlate landet. 

I Latvia har nesten 90 000 forlatt landet
siden 1. mai 2004, og prognoser forteller
at det kan stige til 200 000 de neste fem
åra. Det vil i så fall bety at omkring 20 % av
arbeidsstyrken har forlatt landet. Slikt får
selvsagt konsekvenser. En undersøkelse
viste nylig at hver femte nyansatte i den
latviske byggebransjen har dårligere kva-
lifikasjoner enn den personen han avlø-
ser. Og også i de nye EU-landene står man
overfor en eldrebølge i årene som kom-
mer. Verst ser det ut i Estland, hvor befolk-
ningen ifølge EUs statistiske kontor Eu-
rostat vil minske med 17 % innen 2050 på

grunn av utvandring, aldring og lave fød-
selstall. Litauen og Latvia ligger ikke vel-
dig mye bedre an i statistikken. Og det
kommer ikke nødvendigvis nye til: Alle de
baltiske statene har problemer med å ut-
danne arbeidsstyrken i et tempo som føl-
ger landets vekst og utvikling, og de offisi-
elle prognosene tyder på at bare 30-50
prosent av de som har reist faktisk vil
komme hjem.

SAMLING I TOPP?
Litauen har gått mest systematisk til verks
for å hente folk hjem igjen, blant annet
med vervekampanjer i Dublin og London.
Men de vil få en vanskelig jobb, og det er
ikke bare på grunn av lønna. «Det, lett-
erne oplever, når de rejser ud, er jo et helt
andet forhold mellem arbejdstager og ar-
bejdsgiver. De erfarer pludselig, at de har
nogle basale rettigheder, som de ikke kan
forvente derhjemme: Betaling for overar-
bejde, sikkerhed mod uvarslet fyring og
ret til at stå i fagforening for eksempel.
Derfor er det måske nok de høje lønninger
i vest, der trækker, når letterne rejser ud.
Men det er i lige så høj grad arbejdsmiljøet
og levevilkårene, der får dem til at blive
ude,» sier Dace Akule til Ugebrevet A4.

Slikt skal vi notere oss. For det faktum
at bygningsarbeidere vandrer dit forholda
er best, behøver ikke bety at vi konkurrer

oss ned mot bånn: Det kan tvert imot bety
at vi utveksler erfaringer, tradisjoner og
kunnskap, og sammen kan løfte hveran-
dre oppover.

Men man skal altså heller ikke under-
vurdere konsekvensene massiv utvan-
dring kan få for et land. Stadig flere mel-
dinger fra de baltiske landene og Polen
tyder på det, for eksempel i form av for-
sømte, gjenblivende barn, eller i form av
senskader hos arbeiderne, grunnet eks-
tremt hardt arbeidspress i landene der de
jobber. Dette vil i mange tilfeller være ska-
der det påfaller hjemlandenes helsevesen
å ta seg av – mens profitten arbeidet deres
genererte, forblir i de norske lommene
der minstelønna deres kom fra. I et slikt
perspektiv blir NHOs ønsker om å kunne
bruke og kaste utenlandsk arbeidskraft
enda friere enn de gjør i dag, dypt umo-
ralsk. I sin rapport Yrkesdeltakelse,
 arbeidsinnvandring og økonomisk velferd
fra desember 2007 er det nettopp dette de
tar til orde for, i form av såkalt «tidsbe-
grenset tjenesteimport» – uten sosiale for-
pliktelser. Dette beviser nok en gang hva
bygningsarbeideren alltid har visst: At
dersom verden skal bli et noenlunde sivi-
lisert sted å oppholde seg, så er det opp til
organiserte arbeidsfolk å få det til.

Organisér!, krever
danskene

Mellom 5 og 10 prosent av de 20 000 byg-
ningsarbeiderne fra Øst-Europa som opp-
holder seg i Danmark er fagorganisert. Det
er for lite, mener danskene, i alle fall om
man skal tro en ny undersøkelse gjennom-
ført av Analyse Danmark for Fagligt Fælles

Forbund (3F) og det danske LO. Ifølge den
mener annenhver danske at fagbevegelsen
bør gjøre mer for å organisere utenlandske
arbeidere. 

(Ugebrevet A4 nr. 34-2007.)

Vi organiserer bygningsarbeidere i Norge, ikke bare norske bygningsarbeidere.

Adecco størst 
i Fellesforbundet

370 000 av  
3,4 millioner litauere
har forlatt landet de

siste par åra. Estland,
Latvia og Litauen har
mistet opp mot hver

10. i arbeidsstyrken til
nabolandene i vest, og

hovedparten vender
neppe hjem igjen,

 vurderer Dace Akule,
arbeidsmarkedsforsker

på Centre for Public
Policy i Latvia.

� Jonas Bals

Adecco er blitt den største enkeltar-
beidsgiveren innen Fellesforbundet.
Adecco har pr. februar 2008 1429 orga-
niserte arbeidere, mens f. eks. Skanska
har 1312. Også i Oslo Bygningsarbei-
derforening er Adecco størst. 193
Adecco-ansatte er medlemmer hos oss.

-Det er veldig bra at vi er blitt så
flinke til å organisere polakker, og at
dette er et resultat av et målretta verve-
arbeid, sier forbundssekretær Halvor
Langseth til Bygningsarbeideren.

-På den annen side er det trasig for
bransjen at den største bedriften er en

bemanningsbedrift som ikke driver
egenproduksjon og som heller ikke kan
drive med lærlinger blant annet.

Bygningsarbeideren vil for egen del
bemerke at Fellesforbundets bevisste
linje om å organisere medlemmer uan-
sett nasjonalitet har vært vellykka og
riktig, men at de tradisjonelle norske
entreprenørene kan bli flinkere, særlig
til å ansette folk.

� Petter Vellesen



Den nordiske modellen:

fra statsinngrep til sjøldisiplinering
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Hundseids Bondeparti-regjering hadde
ikke bare lagt fram forslaget om en boi-
kottlov. Den hadde også satt ned en så-
kalt arbeidsfredskommisjon, som kom
med framlegg om å opprette et offentlig
regelverk for de fagorganisertes egne av-
stemninger i tariffspørsmål. Venstre-re-
gjeringa til Mowinckel, som avløste Bon-
departi-regjeringa, følgte i 1934 halvveis
opp også dette. Mowinckel satte ned en
ny «arbeidsfredskommisjon», med tidli-
gere sosialminister i Gunnar Knudsens
regjering og seinere høyesterettsjustitia-
rius og leder i Hjemmefrontens Ledelse,
Paal Berg, som formann. Denne kommi-
sjonen endte med å foreslå at for å bli
godkjent, måtte tariffavstemnningene i
fagbevegelsen ha så og så høy deltakel-
sesprosent og så og så stort flertall.   

I likhet med boikottloven møtte også
dette forslaget sterk og høylytt protest i
hele arbeiderbevegelsen. 

Men det høye støynivået overdøva det
faktum at i virkeligheten gikk motset-
ningene ikke på om organisasjonene
skulle samarbeide med hverandre og
med staten. De dreidde seg derimot om
dette skulle skje på grunnlag av lovbe-
stemte statlige tvangsinngrep eller frivil-
lig og ved egen justis i organisasjonene. 

I debatten i Stortinget slo Arbeider-
partiets ansvarlige parlamentariske le-
der og statsminister in spe, Johan Ny-

gaardsvold, fast at  i likhet med den tidli-
gere Bondeparti-regjeringa, gikk også
Mowinckels arbeidsfredskommisjon «i
helt fascistisk retning a la Hitler og Mus-
solini, for derved å få innrangert arbei-
dernes økonomiske organisasjoner
under sig, slik at de var uten nogen som
helst betydning for arbeiderne i deres
økonomiske kamp». Som flere ganger før
fyrte han løs på det forsøket som her på
ny blei gjort, på å gi det som – også den
gangen – blei kalt «fagforeningstyran-
niet», skylda for kapitalismens krise og
arbeidsledighet. 

Inne i stortingsbygningen sparte Ny-
gaardsvold altså ikke på kruttet mot den
endringa i Arbeidstvistloven som de nye
avstemningsreglene betydde. Han var
helt på linje med den uansvarlige repre-
sentanten for det utenomparlamenta-
riske Youngstorget, Arbeiderblad-redak-
tør Martin Tranmæl, som utafor den
samme bygningen dreiv stemninga i væ-
ret foran en rekordstor arbeiderdemon-
strasjon med 50 000 deltakere. 

Nygaardsvold og Tranmæl fyrte av
sine unisone kanonader på tross av at
Arbeiderpartiet  og LO hadde vært repre-
sentert i Arbeidsfredskommisjonen med
blant andre LO-formannen Halvard Ol-
sen, som med  tilslutning fra flertallet i
LO-sekretariatet hadde gått inn for de
nye offentlige avstemningsreglene. Og

de gjorde det samtidig som de visste at
LO-sekretariatet allerede, foran LO-kon-
gressen seinere i 1934, holdt på å lage
forslag til egne, minst like strenge regler
for godkjenning av tariffavstemninger.

I den videre behandlinga ba da også
Nygaardsvold pent Stortinget om å vente
med å endre Arbeidstvistloven til forsla-
get fra LO-sekretariatet blei kjent og der-
med kanskje ville gjøre lovendringa
unødvendig. Han oppfordra samtidig
Arbeidsfredskommisjonen til å spørre
arbeidsgiverne og LO-sekretariatet om
hvordan de to partene hadde tenkt å løse
avstemningsspørsmålet gjennom sine
organisasjoner. Med dette antyda han de
fortrulige samtalene som LO og N.A.F.
hadde starta etter storlockouten i 1931,
og som i 1935 skulle munne ut i den før-
ste Hovedavtalen mellom de to. Den
linja som Nygaardsvold og Tranmæl her
følgte, mot statsinngrep og for organisa-
sjonenes egenjustis – var altså ikke bare
Arbeiderpartiets, men også linja til le-
delsen i Arbeidsgiverforeninga, som så
lengre og klarere enn de borgerlige stor-
tingspolitikerne. 

Stortinget vedtok likevel de nye of-
fentlige avstemningsreglene. Men deler
av flertallet tok forbehold om å komme
tilbake til saka når LO’s egne avstem-
ningsregler var klare, og ba LO direkte
om å late som om de nye reglene ikke var

vedtatt. På LO-kongressen nytta Tran-
mæl høvet til å få gjennom at ingen i se-
kretariatet som hadde gått inn for de of-
fentlige avstemningsreglene, skulle
gjenvelges. Dermed oppnådde han også
endelig å få kasta sin tidligere menings-
felle fra fagopposisjonen, Halvard Olsen,
fra formannsvervet.

Samtidig vedtok LO-kongressen sine
egne og strengere avstemningsregler,
ved sida av ei ytterligere sentralisering av
den bestemmende myndigheten i LO.
Dette opplegget blei fullført med den
nye Hovedavtalen som LO og N.A.F. inn-
gikk etter at Nygaardsvold hadde danna
regjering i 1935. Hovedavtalen stadfesta
de avstemningsreglene som LO-kon-
gressen hadde vedtatt, og førte til at stor-
tingsflertallets offentlige lovregler falt
bort.

Slik fikk den såkalte nordiske model-
len – med nært økonomisk-politisk sam-
arbeid mellom sentraliserte arbeidslivs-
organisasjoner og staten – starten sin i
Norge. Den var uttrykk for et kompro-
miss mellom arbeiderklassen og kapita-
listklassen som fikk en enda sterkere ba-
sis i etterkrigstida, med langvarig
økonomisk oppgang og full sysselset-
ting, men som dagens arbeidsgivere for
lengst i praksis har sagt opp, under de
nye vilkåra som er skapt siden midten av
1970-tallet. 

Forrige utgave av denne spalta tok for seg hvordan Bondeparti-re-
gjeringa Hundseid i 1933 prøvde å stanse LO’s organisatoriske of-
fensiv i bransjer som Skog og land og Hotell og restaurant med å
legge fram forslag om lovforbud mot bruk av boikott eller blokade av
bedrifter som ikke ville inngå tariffavtale med organiserte arbeidere.
Som nevnt endte det med at den nye Venstre-regjeringa Mowinckel

seinere i 1933 gjennomførte en modifiserte utgave av dette. Boikott-
forbudet blei bare gjort gjeldende for bedrifter der bare et mindretall
av arbeiderne krevde tariffavtale, og for bedrifter med mindre enn ti
ansatte. Men dette var nettopp en type bedrifter det var mange av i
akkurat de bransjene som LO nå forsøkte å organisere for første
gang.

Harald Berntsen er
historiker. Han har skrevet
en rekke  bøker, bl. a. Norsk
Bygningsindustriarbeider-
forbunds historie. I 2007
har han utgitt en biografi
om tidligere statsminister
Per Borten, samt «Tilbake
til start?», en pamflett om
arbeiderbevegelsens 
historie de siste hundre åra.
Harald er i tillegg en ivrig 
debattant.

Protestdemonstrasjon mot de arbeiderfiendtlige lover utenfor Stortinget 8.juni 1934, under behandlingen av forslaget om lovfestete regler for tariff -
avstemninger. Demonstrasjonen var en av de største som hadde vært i Oslo til da, med ca. 50 000 deltakere. (Foto:Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek)

Harald Berntsen

I historiens lys



Jan Erik er for tida bas på Veidekkes bygge-
plass i Gladengveien, men han har også i
vært leder i Basforum Betong snart 15 år.
–Vi har drevet mye med prislister for utar-
iffert arbeid, bemanningsproblematikk,
faste lag/ lagsammensetning med mer i
basforum, men i mange år har jeg sett be-
hovet for å ivareta teknisk gode løsninger.
Firmaet har ikke kommet opp med gode
ordninger, så jeg tok opp saken med Bas-
forum og i klubben, og rett før jul fikk vi
sparka i gang arbeidet med en database
med tanke på erfaringsoverføring basene
imellom.
– Hvordan har dere tenkt at denne idè-
banken skal fungere?
– Det skal være en database som ligger

på en webside som basforum betong ad-
ministrerer via klubbleder. Databasen
skal være beskytta, men basene får tilgang
via passord. Her vil vi altså legge ut alle
slags gode idéer som vi vil videreformidle
og dele med andre. Det er selvsagt først og
fremst hensiktsmessige løsninger vi vil
spre, men det er jo også på sin plass å ad-
vare mot dårlige metoder eller produkter.
Det kan være noe så enkelt som at vi en-
gang brukte en forskalingsolje som ikke
funka, men som ga mye porer og sånn.
Den ble brukt på flere prosjekter før den
ble stoppa, rett og slett fordi ingen advarte
mot den.
– Kan du gi noen eksempler på gode for-
slag?
– Det kan være alt fra råd og vink om

hvordan man utfører et midlertidig dekke-

steng til riktig lengde på vibratoren. Det
kan også være tips om gode og hensikts-
messige produkter og verktøy. Vi har aller-
ede fått inn noen sånne innspill selv om
arbeidet bare er i startgropa.
– Hvem er det som sender inn forslag?
– Hvem som helst kan komme med inn-

spill, baser, håndverkere og lærlinger. De
kan sende inn forslaga pr epost til hoved-
tillitsmann Morten Rønningen på et eget
skjema. Basgruppa ser på løsningene og
vurderer om det skal legges ut, og Morten
redigerer stoffet og legger det inn i databa-
sen.
Vi vil helst ha forslagene dokumentert

med både tekst og bilder, og hvis det er
henvist til spesielle produkter eller utstyr
vil vi ha med kontaktopplysninger til leve-
randøren.
– Hvordan fungerer denne databasen?
– Som sagt skal den ligge ute på nettet.

De som har tilgang til sida skal da kunne
klikke seg fram på stikkord i en innholds-
fortegnelse, og så skal de løsningene vi har
komme opp i en standardisert mal. Dette
er jo ment å være et oppslagsverk først og
fremst  for baser og lag, men også for for-
menn og den øvrige byggeplassledelsen
kan jo ha nytte av det. Allikevel er det viktig
å presisere at det er basforum betong og
hovedtillitsvalgt som står 100% bak og står
for både gjennomføring og administra-
sjon.
Som sagt har behovet vært til stede i

mange år. Blant basene har interessen
også vært der og nå tror jeg vi har funnet

fram til en ordning som vil fungere.
Bygningsarbeideren ønsker lykke til

med et godt initiativ og sprer gjerne idéen
videre!

Basforum med idébank
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Målestatistikken for 2007 er
ferdig og vedlagt
Betongfagene er nå blitt det største ak-
kordfaget i oppmålt sum, men siden time-
lønna er vel 17 kroner timen lavere i snitt
for tømrerne, er tømrerne fortsatt størst
målt i timer. Begge fagene øker i volum og
har en god lønnsutvikling på rundt 7 %. 
Taktekkerne har størst økning, 33,6 % i
oppmålt sum, men beskjedne 4,9 % i
lønnsøkning. Rørleggerne har hatt den
beste lønnsutviklingen, 10,1 %, men tje-

ner fortsatt mindre enn både betongar-
beidere, taktekkere, murere og tømrere.
Malerne har dårligst lønnsutvikling (2,9%)
og har  lavest fortjeneste. De er nå eneste
faget med et gjennomsnitt for året på
under 200 kr timen.

LOOK TO TRONDHEIM
Med en vekst på 38,1 % befester Trond-
heim seg som akkordhovedstaden. Mer en

hver fjerde krone eller time måles opp av
oppmålerne her. Målekontoret til ma-
lerne i Trondheim måler aleine mer enn
resten av landet, men det er tømrerne som
gir det store forspranget i volum. 

Kan vi få anbefale en studietur til trøn-
dernes rike? 

Jan Erik Frogner tok initiativet til idébanken.
(Foto: Bygningsarbeideren)

� Petter Vellesen

– Det burde ikke være nødvendig å finne opp kruttet hver gang. Derfor har vi satt i gang arbeidet med
en idébank for gode løsninger, sier lederen for Basforum  Betong i Veidekke, Jan Erik Frogner. –Tan-
ken er å få en oversikt over gode standardiserte løsninger med overskriften «slik gjør vi det i Veidekke».

Databasen skal ligge på en web-
side som klubben administrerer.

OSLO ØKNING LANDET ØKNING

Betongfag ........................................................... 236,78 kr/t 7,2% 227,83 kr/t 6,8%

Murerfaget.......................................................... 217,74 kr/t 5,0% 219,67 kr/t 9,2%

Malerfaget .......................................................... 225,49 kr/t 11,1% 194,82 kr/t 2,9%

Alle byggfag ........................................................ 231,34 kr/t 7,3% 216,51 kr/t 6,9%

� Halvor Langseth

Framgangen fortsetter
Framgangen vi regis-

trerte i 1. halvår fortset-
ter, totalt for året med en
økning i innmålt sum på

12,1 %, og en pen
lønnsutvikling på 6,9 %.
Målt i antall timer totalt

er imidlertid fremgangen
ikke så stor, bare 3,9 %. 



Oslo Bygningsarbeideforening har inngått
avtale med Reinertsen A/S, Divisjon Entre-
prenør og klubben i Reinertsen A/S, Divisjon
entreprenør om bistand og oppfølging av
 akkorder som utføres etter §2-6.3 i Felles-
overenskomsten for byggfag (Lokalt avtalt
lønnsystem uten organisasjonsmessig god-
kjenning.) 
Utgangspunktet for avtalen er en tidligere

inngått avtale mellom bedriften og klubben
om lokalt lønnsystem uten organisasjons-
messig godkjenning. En slik avtale skal ta ut-
gangspunkt i §4 i  Fellesoverenskomsten og
det skal fremgå hvilke punkter i § 4 som er fra-
veket. 
Målegebyret er et av disse punktene, og skal

således avtales mellom bedriften, de tillit-

svalgte og målekontoret. Det er denne avta-
len vi nå er blitt enige om.
Vi er godt fornøyde med resultatet og

mener det vil åpne for en nærmere kontakt
mellom akkordlag og målekontor. Vi  tror av-
talen øker muligheten for å påvirke akkordla-
gene til å bruke hovedlønnsystemet som er
tariffert akkord. Foreløpig har dette ført til at
flere fra Reinertsen har meldt sin interesse for
våre akkordtariffkurs.
Reinertsen har gjort en likelydende avtale

med målekontoret i Trondheim.
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Avtale om lokalt
lønnsystem uten 
organisasjonsmessig
godkjenning

Revidert akkordtariff for murerfaget, 

Grunnlaget for arbeidet med revisjon av ak-
kordtariffen ble vedtatt på Landskonferan-
sen for Murerfaget i Trondheim, 22.-24.sep-
tember 2006. Konferansen talte 19 deltagere
fra hele landet hvorav 4 deltagere var fra Oslo
Bygningsarbeiderforening. Dette var Halvard
Skogen, Terje Larsen, Odd Magnar Solbakken
og Børre Hagen.
Etter gruppediskusjoner og oppsummering i
plenum fikk forhandlingsutvalget enstem-
mig fullmakt til å forhandle fram en «forenk-
let» akkordtariff med en priskolonne. I dette
lå det at forsamlingen ønsket en akkordtariff
som er mer tilgjengelig og enklere å forstå og
forholde seg til for begge parter. Det var også
viktig for forsamlingen at omleggingen av ak-
kordtariffen ble ivaretatt i de generelle be-
stemmelsene. 

Ved revidering ble akkordtariffens priser
nullstilt(alle % - påslag ble innjustert i pri-
sene) og det ble gjennomført forhandlinger i
henhold til overenskomstens § 4-18, Regule-
ringsbestemmelser for akkordtariffene. Tegl,
blokk og puss ble forfordelt økonomisk.
Nå har akkordtariffen vært i bruk i et halvt års
tid, og jeg mener vi langt på vei har oppnådd
de målsetningene vi hadde før revisjonen
startet. Revidering av akkordtariffen er en
fortløpende prosess og vi er allerede i gang
med diskusjoner om endringer i transportbe-
stemmelsene.

� Børre Hagen

Leder av forhandlingsutvalget

� Jan Peter Lyngstad
Avtalen er inngått i tråd med retningslinjene i veiledningsheftet.)

gjeldende fra
1.8.2007
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En som sikkert er uenig i dette
utsagnet er arkitekten Sverre
Fehn – etter manges mening
Norges fremste utøver av arki-
tektyrket. En modernist uten
sans for påhengt «dekor». Han
står bl.a. bak bremuseet i Fjær-
land, Aukrust-museet i Alvdal
og ombyggingen av, og tilbygget
til, Norges Bank opprinnelige
bygg på Bankplassen som skal
bli nytt arkitektmuseum. Sjøl
har jeg jobba på to av prosjek-
tene hans: Døveskolen i Skåda-
len og en villa i Lommedalen.

Sjøl må jeg innrømme at jeg
ikke er av Fehns største beun-
drere. En bonde i Alvdal blei i lo-
kalavisa spurt om hva han syn-
tes om det nye museet i bygda
(det ligger forøvrig på et padde-
flatt jorde rett ved Glomma).

Bonden svarte at det så ut som
noen hadde forsøkt å demme
opp Glomma, men bomma
med 70 meter. Etter min oppfat-
ning en ganske presis beskri-
velse. Og når det gjelder villaen i
Lommedalen minner den mest
om en krysning mellom en
moské og en hangar for krigsfly.

Men nok om arkitektur for
denne gangen. På prosjektet i
Lommedalen jobba jeg en gang
på slutten av 80-tallet. I laget
jobba også en ung murarbeider
fra Odalen. Han var ukependler
og bodde i brakke på plassen
skaffa til veie av Norsk Leca,
som var prosjektets byggherre.
Formannen på plassen kom
også fra Leca. Det var en bister
og humørløs type ved navn
Lunde.

Underveis i byggeprosessen
skaffa odølingen seg en kjæ-
reste bosatt et eller annet stad i
Oslo-området. Og naturlig nok
overnatta han av og til hos
henne i hennes leilighet. Det
kunne derfor gå noen dager i
slengen som brakka sto tom om
natta. 

I en slik fraværperiode, da
odølingen kom på jobben, fant
han brakka okkupert av en helt
fremmed person. Låsen i brakka
var bytta ut, og odølingens eien-
deler var fjerna og plassert i red-
skapsbua. Dette var gjort uten
forvarsel av noe slag, Naturlig
nok gjorde dette odølingen og
resten av laget ganske forbanna,
og det brøyt ut et ganske kraftig
munnhuggeri. Men Lunde stod
på sitt: Siden odølingen hadde

vært borte 3 netter i strekk, så
betydde dette at han hadde sagt
fra seg brakka!

Men hevnen kom. En dag
skulle det være byggemøte med
etterfølgende befaring på byg-
geplassen. Her var det mye fint
folk: Ledelsen i Leca, ingeniører,
Sverre Fehn og Lunde. Hele
gjengen av frakkegubber entra
byggeplassen med Lunde i spis-
sen. Da de runda et hjørne
møtte de ødølingen. Han hang i
en overdekning med den ene
armen, buksa hang og slang
rundt ankla. Med den andre
handa vrengte han rasshølet.
Lunde oppdaga ikke odølingen
før nese og anus var centimetre
fra hverandre. Da ropte odø-
lingen: «Nå blei du visst kåt
Lunde!»

På jobb i Lommedalen
En arkitekt jeg traff en gang sa følgende: «Det finnes tre skjønne kunster. Det er musikken, litte -
raturen og dekor av kaker. Arkitekturen er en underavdeling av det siste».
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VENTELØNN I PEAB POLSKA
Et polsk medlem ble ikke tilvist arbeid i
14 dager og fikk heller ikke lønn for
denne perioden. Etter et brev til fir-
maet med krav om lønn for disse da-
gene er nå pengene utbetalt. 
(kr 13 138,00)

NEDSATT LØNN I FLISPARTNER AS
To tyske medlemmer hadde blitt satt
ned i lønn et par måneder. Firmaet
mente de ikke hadde gode nok kvalifi-
kasjoner. Etter et brev til firmaet ble
differansen, pluss feriepenger etterbe-
talt. (kr 3 500)

TOMAS BYGG TOMASZ INDYKA
Et polsk medlem hadde til gode ferie-
penger på kr 6 447 for 2006. Arbeidsgi-
ver mente at vårt medlem hadde fante-
gått sjøl om arbeidsgiver hadde skrevet
under på at han kunne slutte. Men han
var ikke enig i sin egen underskrift.
Pengene er utbetalt.

JOBZ AS
I et forhandlingsmøte for et polsk med-
lem angående overtid og ventelønn
fikk medlemmet avskjed. Det ble der-
etter avholdt 2 nye runder med for-
handlinger. Det ble enighet om nytt til-
bud om ansettelse med ny prøvetid. I
tillegg ble det enighet om overtidsbeta-
ling og halvparten av kravet om vente-
lønn. Bra.(kr 12 510,00)

JENBRO AS
Ganske uoversiktlige greier. Men det
dreier seg om manglende feriepenger
og lønn som ikke er utbetalt til våre
tyske medlemmer. Firmaets postkasse
skal være tatt ned og kontaktperso-
nene i firmaet har dansk adresse og
nekter å ta i mot rekommanderte brev.
Den personen som de facto driver eller
drev firmaet i Norge har ingen formelle
posisjoner i firmaet. Saken oversendt
Distriktskontoret for juridisk vurde-
ring.

NORGESVED AS
3 medlemmer hadde til gode lønn og
feriepenger i Norgesved as. Denne
saken ble oversendt Distriktskontoret
og konkursbegjæring sendt tingretten.
Det ble ikke åpnet konkurs men  avtalt
nytt rettsmøte på grunn av at firmaet
nektet for å være insolvent og at det
ville få inn penger i romjula og dermed
klare å gjøre opp gjelda.  Av ulike årsa-
ker var det bare to av våre medlemmer
som formelt var part i konkursbegjæ-
ringen men i rettsboka innrømmer fir-
maet også gjelda til den siste. Men når
utbetalinga kommer første uka i januar
er det bare for de to som konkursbe-
gjæringa formelt gjaldt. Firmaet inn-
rømmer kravet men hevder at det ikke
hadde sagt seg villig til å betale!?? Det er
nå gjort avtale om en nedbetalingsplan
for det siste kravet også. Så da får vi
bare håpe at avtalen blir holdt. Første

avdrag er i hvert fall innbetalt. For de
tre til sammen dreier det seg om kroner
89 193,-.

GIPSBYGGER´N AS
Tvisten her dreide seg blant annet om
det var levert sjukemelding, om ar-
beidsforholdet var korrekt avsluttet
pluss litt til. Det første forhandlings-
møtet på A-Hus ble et telefonmøte pga
at arbeidsgiver var på verksted med
bilen. Vi trodde imidlertid at vi var
enige om de faktiske forhold. Det vi
hadde krevd var identisk med det ar-
beidsgiver sendte over av papirer til
oss. Etter diverse e-post og telefon-
samtaler ble det til slutt utbetalt i over-
kant av 8 000 kroner. Et kompromiss
midt på treet, i overkant av to måneder
etter første møtet.

DISKUSJON OM FASTE 
ANSETTELSER I ADECCO
Rundt årsskifte dukket det opp tre
saker knyttet til både polske og tyske
ansatte. Alle manglet faste ansettelser.
Etter to forhandlingsrunder ble alle sa-
kene løst. En påminnelse om at også i
ADECCO skjerpes debatten om ordi-
nære ansettelser med garantilønn.

TILGODEHAVENDE LØNN OG 
VENTELØNN I DB-PARTNER
Et tysk medlem hadde ventelønn til
gode i firma. I prosessen sa han opp
jobben, slik at tilgodehavende ferie-

penger kom opp som tema. I et ryddig
forhandlingsmøte ble det inngått en
minnelig ordning som vårt medlem sa
seg rimelig fornøyd med.

UTESTÅENDE LØNN OG 
FERIEPENGER JOBBETAT
AS/BYGGEGRUPPEN NUF
Siden november i fjor har vi løst 6 ulike
tvistesaker for latviske og polske med-
lemmer i JobbEtat og Byggegruppen.
Lønn og /eller feriepenger på mellom
3800 og 10 600 kr. er blitt krevd inn.
Fremdeles to verserende tvistesaker i
JobbEtat, angående påstått fantegåing.

� Roy, Liv, Jonas, 

Julia, Odd Magnar.


