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God sommer

Kan du svara meg no Bjarne Håkon,

søv du om natta godt?

No når du kuttar pensjonen,

som slitarar skulle fått.

Du reduserer pensjonen til desse,

som ville tatt AFP

Og alle partia på «tinget»

fekk du jaggu med deg på det!!

So vidt eg høyrer Bjarne Håkon,

har De berga eigen pensjon.

Men det er jo rimeleg viktig,

så då har du gjort din misjon???

Eg er rimeleg sint her eg sete,

eg sov ikkje godt i natt.

Den skatt eg i livet betalte,

den gjekk vel til «sjørøvarskatt»

Men det kjem vel ein dag etter dette,

då folk vil kreve sin rett.

Etter plikta dei vel utførte,

i kvardagen sliten og svett.

Eingong eg høyrde i talar,

eit ord som bar bod om vet.

Eg vil minna deg på det ordet,

det stavast SOLIDARITET !!!

Ha ein pensjonsrik dag.
Gustav Egil Rasmussen.

PENSJONSFORLIKET BLE ved-
tatt i stortinget i vår med stort 
flertall. 9. mai var det politisk 
streik. 2000 fagorganiserte 
samla seg til møte i strålende 
sol på Youngstorget til forsvar 
for avtalefestet pensjon.

I Trondheim var det 4 500 og i 
Stavanger over 1 000 som samla 
seg til forsvar av dagens AFP 
(avtalefestet pensjon). 

Dagens AFP kan ikke opprett-
holdes i det nye systemet. Man 
kan gå av når man er 62 år, men 
den framtidige pensjonen bli 
atskillig mindre enn hvis du 
jobber til du er 67 eller 70 år. 
Det går mest ut over dem som 
har slitsomme og tunge yrker 
og ikke klarer å jobbe til de er 
67 år. Kvinner som i tillegg har 

lav lønn, som ikke har full opp-
tjeningstid og jobber deltid, får 
dårlig pensjon.

Klassesvik
Kleiv Fiskvik, leder i LO i Oslo, 
var første taler ut og åpna med 
å si at pensjonsreformen er et 
klassesvik. Forslagene innebæ-
rer en overføring fra dem med 
tunge og harde yrker som le-
ver kortere til folk i yrker med 
høyere levealder. Fiskvik pekte 
også på at offentlige ordninger 
med bruttopensjoner vil bli satt 
under press, særlig statspensjo-
nene der Stortinget hvert år be-
vilger midlene over statsbud-
sjettet.

Terje Skog fra EL & IT Forbun-
det i Oslo / Akershus pekte på 
det samme og sa videre at det 

er blodig urettferdig at lavtlønte 
ikke får muligheten til å gå av 
med tidligpensjon og at refor-
men slik den er vedtatt nå vil 
føre til større forskjeller.

I følge LO i Trondheim deltok 
158 klubber, fagforeninger og 
LO-avdelinger fra hele landet 
i streiken.

Odd Magnar

Returadresse:
Møllergata 24, 

0179 Oslo

For en fortsatt verdig avgang fra arbeidslivet

Varig sikring 
av dagens AFP
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Oslo Bygningsarbeider
forening gir stipend for 
 deltagelse på ukeskurs 
med kr. 1500,.

Beløpet fratrekkes skatt.

Dette gjelder for med-
lemmer som er på fag-
lige ukeskurs, 2 ukers 
kurs og liknende.

Satsen er i tillegg til det 
ordinære kursstipendet.

Krav til utbetaling er 
dokumentasjon for tapt 
arbeidsfortjeneste og 
gjennomført kurs.

Medlemmer kan søke

støtte fra foreningen 
på inntil kr. 5 000,- per 
studieår. Det må være 
relevant utdanning 
innen eller nær 
beslektede områder, i 
forhold til foreningens 
fagområder.

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

Søknader og spørsmål 
rettes til Liv Johansen i 
foreningen.

Kursstipend Foreningens 
studiestøtte

Det er blitt mer og mer vanlig med bonuser 
som en del av lønnssystemet i norsk næ-
ringsliv. I byggebransjen er det riktignok 
ikke så alminnelig ennå, i hvert fall ikke 
blant arbeiderne, men vi hører om flere 
og flere som ymter frampå om ikke dette 
kunne være en god idé hos oss også. Vi vil 
advare mot en slik tankegang.

Selvsagt unner vi alle å ta del i et godt re-
sultat for bedriften eller på prosjektet, og 
ingen vil vel si nei til noen ekstra lapper til 
jul eller sommerferien, men man må tenke 
seg godt om før man går med på at dette 
skal bli et normalt avlønningssystem. Det 
finnes andre måter å ta del i overskuddet 
på som vil gi bedre langsiktige virkninger.

Taper penger
For det første er selvsagt bonus knytta opp 
mot overskudd. I gode tider vil det jo være 
grunnlag for premiering på denne måten, 
men skulle konjunkturene snu forsvinner 
bonusene også. Et eventuelt overskudd er 
jo dessuten knytta opp mot mange fakto-
rer, hvorav de fleste er utenfor de vanlige 
arbeidernes kontroll. Hva om salget ikke 
går som forventa? Hvis kalkylen er feil el-
ler det blir gjort dårlige innkjøp? Vi hører 
stadig om entreprenører og prosjekter 
som taper penger, selv i disse «gode» tider. 
Disse stedene er det ikke grunnlag for bo-
nus, selv om arbeidsfolket gjør en aldri så 
god jobb. Og hvordan skal man for resten 
kontrollere at grunnlaget for bonus er «rik-
tig»?

Bonusene regnes som regel heller ikke 
med i pensjonsgrunnlaget i private tje-
nestepensjoner, og de er heller ikke med 
i  sykepenge- eller feriepengegrunnlaget. 
Dermed blir de en kortvarig glede. Når du 
skal søke boliglån blir nok ikke banken 
særlig imponert over hvor stor bonus du 
har. Der i gården er det den faste inntek-
ten som gjelder.

Rettferdig fordeling
Vi ser også eksempler på at flere bonuser er 
knytta opp til tapsregler som slår direkte 

usosialt ut. Man 
kan f. eks. tape 
 bonus ved sjukefra-
vær eller sågar om 
man tar ut lovfesta 
ferie.

Den verste faren 
med bonuser er 
imidlertid at det 
er en tendens til 
at de erstatter den 
normale lønnsut-
viklinga. Dette er en reell fare. Bonusene 
går inn i lønnstatistikken og kan dermed 
vise en ganske «pen» lønnsstigning det 
ene året. Dermed har arbeidsgiverne gode 
forhandlingskort for å holde lønnstignin-
gen nede ved neste års lønnsforhandlin-
ger. Altså blir man straffet for gode resulta-
ter det ene året, mens arbeidsgiveren «tar 
tilbake» bonusen med den andre hånda. 
Når arbeidsgiverne kan gi lave lønnstil-
legg, men høye bonuser isteden oppnår 
de flere ting. For det første unndrar de seg 
fra det vanlige forhandlingssystemet og lar 
i stedet tilleggene bli prisgitt deres «gode 
vilje». Lønnsutviklinga vil på den måten 
bli mer og mer knytta opp mot overskudd 
og resultat alene, og mindre mot andre 
kriterier som produktivitet, lokalt lønns-
nivå og rettferdig fordeling.

Det finnes som sagt andre måter å «ta ut 
pengene» på. Akkordtariffene er en måte. 
Da er resultatet prisgitt lagets egen innsats 
direkte, og man har innflytelse på egen 
lønn. Det er også viktig at det føres reelle 
lønnsforhandlinger hvor den faste lønna 
er sentral. Skal man først gå inn på bonus-
ordninger må man gjøre det med åpne 
øyne og sørge for at de tildeles etter fast-
lagte, kontrollerbare kriterier, at de gjelder 
alle grupper og at de blir rettferdig fordelt. 
Gjør bonusordningene til et anliggende 
for de tillitsvalgte!

Petter Vellesen

Bonusordninger

Gir med den ene hånda…

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.

Sykepenger

Av: Petter Vellesen

LEDER

Oslo Bygningsarbeiderforening avholder medlemsmøte:
Tirsdag 4. september kl. 17.00 i Oslo Kongressenter/
Folkets Hus, Messaninen /Sal D

Dagsorden:  1) Kan vi leve av AFP i framtida?
 Innledninger ved Stein Stugu (De 

Facto) og Stein Reegård (LO)

 2) Valg av 7.delegater til Fellesforbun-
dets Landsmøte 6.-11.oktober 2007.

  3) Støtte til LO-IT Oslo & Akershus, 
i forbindelse med utgifter til den 
politiske streiken 9.mai.

Umiddelbart etter medlemsmøte:  
Ekstraordinært årsmøte:

Dagsorden:  1) Ansettelse av Kjell Skjærvø i Oslo 
Bygningsarbeiderforening.

Saksopplysninger:

Punktet om AFP blir avgjørende for foreningens forslag 
til tariffoppgjøret i 2008. 
De to innlederne er blant de fremste AFP-ekspertene 
fagbevegelsen har.
Punktet om ansettelse av Kjell dreier seg om å øke 
trøkket i kampen mot sosial dumping.
Møt opp – Bli med og bestem.
Matservering på samme sted fra kl. 16.00

Styret.

Møter
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Siden forrige gang har styret vedtatt og 
jobbet med følgende:

n	Forberedt og mobilisert til den 
politiske streiken 9. mai: «Nei til 
pensjonsranet – Forsvar AFP». I følge 
fintelling deltok 2100 på Youngstorget 
og PølseHansen ble overlevert en 
protest. Takk for innsatsen.

n	Trykket nye T-trøye med 125 års logo 
og påskriften «Forsvar AFP».

n	Bevilget en tusenlapp hver til Nei 
til Atomvåpen og Norsk Folkehjelps 
«Dugnad for Palestina».

n	Gjennomført kurs i akkordtariffene. 
20 deltok.

n	Avholdt i felles 1.mai- frokost og 
deltatt med fane i LO i Oslo 1.mai 
-arrangement.

n	Vedtatt foreningens forslag til 
Fellesforbundets landsmøte 6.-11. 
oktober.

n	Vedtatt forslag til avtale med 
Reinertsen AS i Trondheim angående 
målegebyr ved § 2-6-3 avtaler.

n	Forberet medlemsmøte om AFP og 
ekstraordinært årsmøte med forslag om 
å ansette Kjell Skjærvø i foreningen.

n	Iverksatt salg av feriehjemmene 
«Engstua « og «Holtop» i tråd med 
årsmøtevedtaket.

n	Etter avtale med Tømrer og 
Byggfagforeningen tatt over deres 
medlemshandtering: ajourføring, inn- 
og utmelding, overføring og stryking 
av medlemmer (Fane 2).

n	Vedtatt protestuttalelse mot 
forbundets handtering av Aker Yards-
avtalen, med overskriften «Forsterk 
Kampen mot sosial dumping».

n	Vedtatt å være tekniske utgiver 
for bygningsarbeiderforeningenes 
tariffavis.

n	Mottatt delegasjonsbesøk fra Aalborg 
som studerte fagopplæring.

n	Mottatt delegasjonsbesøk fra Litauen 
med besøk til byggeplasser.

n	Støttet uttalelse for 
Mapucheindianernes rettigheter i 
Chile.

n	Deltatt med fane i demonstrasjon 
13. juni for sikring av energi og 
rimelige kraftpriser til industrien.

n	Flyttet til nye kontorer i  
Møllergata 24.

Roy

Foreningsnytt
Tillitsvalgte er generelt utsatt 
for økt press under fri-flyt-ka-
pitalismen, spesielt i Europa der 
forskjellene mellom landene 
er store.

Sosial dumping foregår dag-
lig innen byggebransjen. Der-
for har kampen mot dette blitt 
hovedoppgave nummer en for 
tillitsvalgte, klubber og fagfo-
reninger.

Vi har hatt anledning til å 
gjennomgå den nå så omtalte 
Aker Yards avtalen.

Avtalepunktet om trekk i lønn 
på 50 kroner timen forstås av 
oss som et eksempel på sosial 
dumping, og har medført skarpe 
reaksjoner. 

Det vi i hovedsak reagerer på 
er at flertallet av forbundsledel-
sen, med støtte fra flertallet i for-
bundsstyret, ikke anser dette for 
sosial dumping. 

Fellesforbundet framstår nå 
som splittet i synet på hva som 
er sosial dumping. I tillegg har 
Kjell Skjærvø sagt opp jobben i 
protest.

Forbundsledelsens standpunkt 
åpner opp for at minstelønna 
ikke lengre anses som nedre 
grense for lønn. Skjer det settes 
arbeidsfolk opp mot hverandre 
og landsomfattende overens-
komster går i oppløsning.

Vi frykter en situasjon der all-
menngjøring av byggfagoverens-
komsten undergraves, ved at 
det inntrufne gir smitteeffekt 
til bygge bransjen. 

Det reises nå spørsmål hvor-
vidt forbundet virkelig mener al-
vor i kampen for å gjennomføre 
den vedtatte handlingsplanen 
mot sosial dumping.

Det aktualiserer også en de-
batt om Verkstedoverenskom-

stens styrke som frontfag i ta-
riffoppgjør.

Vi oppfordrer forbundsledel-
sen til å sette all tvil til side, ved 
å fornye trøkket i kampen mot 
sosial dumping:

Avvis eventuelle kreative for-
søk på å undergrave allmenn-
gjøringen av byggfagoverens-
komsten.

Ikke gi støtte til eventuelle nye 
lokale avtaler om sosial dum-
ping.

Forbered og krev at de rød/
grønne som et minimum, inn-
fører våre krav om autorisa-
sjonsordning for leiefirma og 
solidaransvar for lønn- og fe-
riepenger.

Vedtatt på styremøte i Oslo Bygnings-
arbeiderforening 22. mai 2007.

Vi flytter!
Oslo Bygningsarbeiderforening 
flytter 18. juni. Vår nye adresse 
er Møllergata 24, 0179 Oslo.

Telefonnumrene er som før.

Przeprowadzamy sie!
Oslo Bygningsarbeiderforening przeprowadza 
sie do nowej siedziby po drugiej stronie ulicy od 
18. czerwca 2007. 

Nowy adres: Møllergata 24. 
Numer telefonu ten sam.

Forsterk kampen 
mot sosial dumping

 
Lederlønninger

2006-tallene fra Ssb viser at le-
derlønningene nærmest eksplo-
derer. Ledere i bedrifter med over 
250 ansatte hadde en lønnsvekst 
i 2006 på 20,3 prosent, mens de 
i 2005 «bare» fikk 10,7 prosent. 
Selv ledere i små bedrifter hadde 
en lønnsvekst i fjor som var mer 
enn dobbelt så sterk som det de 
ga sine ansatte. Norsk nærings-
liv går så det suser. Vanlige ar-
beidstakere får derimot i liten 
grad glede av høyere produksjon 
og solide økonomiske resultater. 
Det er en internasjonal trend at 
de ansattes andel av den økte 
verdiskapningen synker. Norske 
ledere krever derimot sin del av 
den stadig større kaka. 

(frifagbevegelse.no, 19/3-07)

BA-næringen økte  
med 23 milliarder

Bedriftene innenfor bygge- 
og anleggsvirksomheten økte 
omsetningen med 23 milliar-
der kroner fra 2004 til 2005. 
Dette tilsvarer en vekst på 12,9 
prosent, melder SSB. 

(bygg.no, 8/5-07)

 
836 210 medlemmer 

LO har 836 210 medlemmer 
i 1. kvartal 2007, og er den 
eneste fagorganisasjon i Eu-
ropa som øker i medlemstal-
let. Dette sa nestleder Geir 

Mosti på LOs representant-
skapsmøte. 

Av Stig H. Christensen  
(LO-Aktuelt,05.06.07)

 
Rømte til skogs

Da skatteetaten, arbeidstilsynet 
og Nav hadde aksjon før pås-
ke i Arendal ble to byggeplas-
ser stengt og et sted rømte tre 
personer til skogs. Det ble også 
avdekket ti tilfeller av personer 
og firma som ikke var registrert 
i noen etater. Tre utenlandske 
personer hadde ikke skattekort 
og seks var ikke registrert i Fol-
ketrygdkontoret. 

(Byggmesteren nr 5-2007)

!
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-Vi er stolte av at vi ikke har 
hatt noe frafall i skoleåret, sier 
læreren, Hans Petter Paulsen. 
-fire av elevene kommer til å 
gjøre noe annet, men alle de 
ti øvrige har fått skriftlig eller 
muntlig tilsagn på lærlinge-
plass, seks i forskaling, tre i 

armering og en i betong- og 
grunnarbeid. Dette viser i at 
vi har lykkes med å fokusere 
på betongfagene.

Det er yrende aktivitet i 
verkstedhallen, men det er 
allikevel en rolig stemning 

til tross for at de er inne i sin 
tredje eksamensdag. Noen er 
nok litt nervøse, men de fles-
te gutta er i godt humør og 
virker trygge på seg selv. 

Tverrfaglig eksamen fore-
går på den måten at man 
trekker ut forskjellige lag på 
to eller tre som skal samar-
beide om forskjellige prøve-
stykker. Alle oppgavene er 
veggkonstruksjoner med et 
hjørne, men det er forskjel-
lige momenter innlagt, som 
pilastere, frittstående søyler, 
utsparinger og så videre. Ar-
beidene skal forskales og del-
vis armeres.

Fire dager
Gjennomføringen er ellers 
lagt opp omtrent på samme 
måte som for fagprøven, som 
mange kjenner til, med en 
planleggingsdel, en gjen-
nomføringsdel og en vurde-
ringsdel. Eksamen varer i fire 
dager. –Det gis individuell ka-
rakter, og til tross for at dette 
gjennomføres som et team-
work er det ikke vanskelig å 
se forskjell på de forskjellige 
prestasjonene, sier Paulsen. 
–Men det fordrer selvsagt at 
man er mye til stede og obser-
verer kandidatene i aksjon. 
En som er til stede og følger 

nøye med er ekstern sensor, 
Roy Ove Solberg fra Ole K. 
Karlsen. – Elevene svinger så 
klart i nivå, sier han, men det 
er mange flinke elever her. 
Det man legger vekt på foru-
ten kunnskap og ferdigheter 
er holdninger som orden og å 
ta vare på verktøyet og evnen 
til problemløsning. 

Samarbeid
Paulsen legger vekt på at sko-
len vil ha et godt samarbeid 
med bedriftene og mener at 
de har fått det til bra i dette 
skoleåret. – Alle elevene har 
vært på utplassering to til tre 

Hasse Boquist,  
jernbinder Selvaag. 

1  Vi har fellesferie her på 
denne byggeplassen, men 
visse grupper kommer til å 
jobbe. Det blir mer og mer 
fleksibelt, og det synes jeg er 
bra.

2  Jeg skal ha fellesferie,  
uke 28, 29 og 30.

Jarle Blunck,  
Forskalingssnekker, AF. 

1  Nei, fellesferien passer 
allright for meg, og de fleste 
plassene prøver å kjøre 
fellesferie så langt det går.

2  Her på plassen har vi 
forskjøvet ferien med en 
uke, så vi starter i uke 29.

Henning Färber,  
grunnarbeider, Veidekke. 

1  De siste årene har 
byggeplassene stort sett vært 
stengt, og det er greit, for 
ellers har det lett for å gå for 
halv maskin om sommeren. 
Men det er noen få som 
jobber i ferien.

2  Det blir fellesferien.

Har fellesferien 
utspilt sin rolle?

Når skal du ha ferie?

1

2

Grasrota 
om ferien

Eksamenstid
Hellerud videregående skole har dette 
skoleåret hatt egen betongklasse på VK1 
med 14 elever. Når «Bygningsarbeideren» 
besøker skolen en varm junidag er alle 
elevene i full gang med Tverrfaglig 
eksamen.
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Kraftig økning i arbeidsleie 

Til sammen leide norsk bedrif-
ter inn 9,7 millioner timer ar-
beidskraft i årets tre første må-
neder. Bygg og anlegg fordoblet 
inn- og utleie i 2006 i forhold 
til året før. 

På ett år har bruken av inn-
leid arbeidskraft økt med 37 
prosent. Fortsatt er det mest 
innleie til kontor- og adminis-
trasjonsoppgaver, men bygg og 
anlegg fordoblet inn- og utleie 
av arbeidskraft i 2006 i for-
hold til året før, og utviklingen 
i første kvartal viser at denne 
utviklingen fortsetter. Oslo, 

Akershus og Hordaland er de 
viktigste markedene for beman-
ningsbransjen med 4,7 millio-
ner timer. Det er vekst i inn-
leie i alle fylker med unntak av 
Sogn og Fjordane, viser tall som 
er offentliggjort i bemannings-
elskapet Proffice’ arbeidsmar-
kedsanalyse for mai 2007. 

(Torgny Hasås/ LO-Aktuelt.no, 21/5-07).

 
Stadig nye høyder 

Omsetningen i bygge- og an-
leggsbransjen når stadig nye 
høyder. I perioden januar/fe-
bruar økte den med 6,3 milliar-
der kroner sammenlignet med 
samme tidsrom i fjor. En vekst 

på 22 prosent, melder Statistisk 
Sentralbyrå. 

Det ble totalt omsatt for 34,9 
milliarder kroner i 1. termin 
2007. Samme periode i fjor lå 
omsetning på 28,6 milliarder, 
viser tallene fra SSB. I løpet av 
2006 hadde bransjen en omset-
ning på nesten 231,3 milliarder 
kroner. Fortsetter trenden slik, 
vil fjorårets omsetning bli slått 
med god margin. 

(Av Hermann Möhring / magasinett.org 
04.06.2007)

dager i uka hvor de har vært med 
i f. eks forskaling og armering, 
og et firma som Ole K. Karlsen 
f.eks., har vært flinke til å ta med 
elever på store støpearbeider. –Vi 
har hatt elever utplassert hele 
tida, og kommer til å ta inn to av 
dem som lærlinger, skyter Solberg 
inn. I vårt firma vil vi prøve å re-
kruttere folk fra Oslo-området og 
har inngått en partnerskapsavtale 
med skolen.

Inne i hallen er det som sagt 
full aktivitet, men noen av elev-
ene har likevel tid til en liten prat. 
Bismar Trinidad og Scott William 
Adam er klare til å begynne å ar-
mere veggen sin. – Jeg har fått 
lærlingeplass i armeringsfaget 
hos Selvaagbygg, sier Scott. Jeg 
har vært utplassert der og trives 
kjempebra. Til å begynne med 
valgte jeg vel denne linja for pen-
gas skyld, men etter hvert har 
jeg fått mer og mer interesse for 
faget. Bismar liker også faget og 
har fått lærlingeplass hos PEAB i 
forskalingsfaget.

«Kunnskapsløftet»
Dette er siste gang Hellerud har 
egen betongklasse på VG1. Nå er 
«Kunnskapsløftet» i full gang, og 
elevene skal ha mer felles opplæ-
ring også i andre klasse, men de 
skal velge seg fag til fordypning. 
– Det er et par- tre her fra skolen 
som velger seg betong som for-
dypningsfag, og så får vi noen fra 
andre skoler, men det er så klart 
for lite, sier Bengt Englund, som 
er lærer og rådgiver. Det er en 
skjev fordeling mellom tømrerfa-
get og betong. Her på skolen er vi 
veldig klar over dette og fokuserer 
så mye vi kan på betongfaget. Vi 
skal gjøre så mye vi kan for å få 
faget så interessant som mulig.

Ingen til betongfag
For egen del ser også «Bygnings-
arbeideren» med bekymring på 
rekrutteringssituasjonen. At det 
er en ujevn fordeling ser vi av 
tallene for godkjente lærekon-
trakter som viser at det i Oslo i 
2006 ble inngått 147 lærekon-
trakter i tømrefaget, mens det 

var 34 i forskalingsfaget, 3 i ar-
meringsfaget og ingen i betong 
og grunnarbeid. Også bransjen 
ser utfordringer når det gjeldet 
betongfaget og kunnskapsløftet. – 
Det er viktig at elevene skal fylle 
et reellt behov her ute, og hele 
byggestrukturen forteller at det 
behovet er å styrke rekrutteringen 
til betongfagene og ikke motsatt, 
sier Asle Hermansen i Veidekke. 
–Men hvis enda færre fordyper 
seg i betongfag enn de som var 
elever på VK1 tidligere har vi en 
stor utfordring!

Petter Vellesen

Nyttige sitater

«I 1990 var lønnskostnadene på 85 
prosent, i dag er den nede i 73 pro-
sent».

(Aftenposten 21.03.07)

«Fagbevegelsen har latt seg forlede 
til å tro at lønnsveksten må hol-
des nede også i perioder med store 
overskudd i bedriftene».

(Forbundsleder i Transportarbeider-
forbundet Per Østvold til Aftenpos-

ten 20.04.07)

«En økning i arbeidsledigheten på 
rundt 25000 personer er nødvendig 
for å få lønnsveksten på plass slik 
at prisveksten om noen år faller på 
plass rundt målet.»

(Sentralbanksjef Gjedrems rapport i 
følge Aftenposten 15.05.07)

«Lønnsforskjellene i norske bedrif-
ter øker, men forskerne kan ikke 
finne tegn til at dette øker bedrif-
tens lønnsomhet.

(Forsker Arnfinn Hunnes til Aften-
posten 15.04.07)

«Vi er ikkje einige med LO på det 
punktet»

(Robert Eriksson Frp om AFP til Klas-
sekampen 11.04.07)

«Reformen vil føre til økende for-
skjeller, og den vil føre til at en 
økende andel av kapitalen blir for-
valtet av banker og forsikringssel-
skaper».

(AP-veteran Reiulf Steen om pen-
sjonsreformen til Klassekampen 

19.04.07)

«Oslo Kemnerkontor avdekket mis-
ligheter knyttet til betaling av skat-
ter og avgifter i 100 prosent av bok-
ettersynene som ble gjennomført i 
bygg- og anleggsbransjen i fjor».

(Dagens Næringsliv 24.04.07)

«I en meningsmåling i Financial 
Times svarer 44 prosent at de me-
ner livene deres har blitt forverret 
siden de ble med i EU».

(Klassekampen 24-25.03.07)

Roy Ove Solberg er ekstern sensor.



BYGNINGSARBEIDEREN 2 - 20076

Firma Org.nr

Tømmer og Snekkermontasje (nuf) 987 219 300

Service Produksjon Handel Jurand 983 798 373

Puss-Opp.No Nosherwan Afzal 988 290 386

Lars A Lie Bad og Basseng 975 909 085

SR Bygg & Betong Svein Rotstigen 977 162 351

Proconstruct as 987 433 582

Rosenvinge Malerservice as 986 342 168

Maler Team Nor (nuf) 987 479 175

TT Entreprenør as 982 830 796

L.P. Urmet Leo Mikael Patrikainen 982 324 106

Euro Multitech as 981 043 278

Be/Li Rørservice as 986 893 563

Aktiv Rørleggerservice (nuf) 987 109 300

Bygg Expressen (nuf) 887 077 282

Even Sætre Murerforretning 970 130 241

Ålveis Gulv Johansen 982 249 864

Villa Service as 978 693 695

Mara Bemanning (utleie) 989 669 036

DTK Bygg as 986 897 712

Lunar as 980 060 314

Lasse Seterhagen 981 420 403

Atlas Rørleggerservice as 982 029 910

Svein Harkestad Malerservice 978 621 090

Østfold Maling og Rehab (nuf) 888 083 162

Oslo Fagservice  (nuf / utleie).  989 889 818

Rent A Man Tom Brian Hansen 986 579 788

Storbråten & Skau as 983 063 446

Svendsen Anlegg as 965 657 312

Viken Vikar as (utleie) 987 106 980

Jan Wolter 948 621 398

Akershus Bygg og Vedlikehold as 888 367 802

Atlas Bygg  (nuf) 985 451 532

Briskeby Entreprenør as 888 435 212

Dano Entreprenør Service  (nuf) 888 722 262

GTB Norge as (utleie) 988 914 746

Byggfornyelse as 967 342 971

Frangu Bygg Avni Frangu 888 117 822

Stål - Montasje as 989 992 457

Milewski Maro Byggservice 989 453 882

Grønlund Bygg Roger Grønlund 988 514 233

Ole Sandklev 971 001 577

Teknisk Personal Service as (utleie) 968 014 048

TB Entreprenør as 982 813 735

Tide as 984 624 247

Antonsens Snekkerservice as 979 483 562

K.A. Bygg ltd (nuf) 988 208 698

Kråkerøy Bygg Magnus Skovrand 987 044 306

Hauge Per Arne 971 005 289

Vestbygg as 982 582 938

Naslund Johan Malerservice 879 303 192

Facelift Rosenqvist 989 590 219

Holter Sigurd as 912 781 550

Werner Ockernahl Ocker Bygg 976 531 841

Ha – Co Anlegg (nuf) 987 411 864

Majorstuen VVS Bad as 987 520 620

Preli Eftf as 986 465 138

Rent a Man  (nuf / utleie) 989 633 961

Østlie Bygg (nuf) 987 660 740

Maling og Vedlikeholdsservice as 984 156 065

Wang Per Malermester 871 008 582

Rivningskompaniet as 986 135 693

Sande Isolering og Brannsikring as 961 660 017

Nålen Himlingssystemer Ellingstad 985 211 965

Gregory Byggservice Rudnicki 988 299 316

Martco Nordic (nuf) 987 156 678

Yosca Bygg Naryniecki Marek 988 149 241

Varmt & Kaldt as 986 981 853

Larsen Mur & Flis 984 898 983

Aktiv Bygg Service as 984 980 825

Østlandske Hus as 886 212 542

Royal Bygg as 979 361 041

Scandinavian Technikal Service (nuf) 985 031 673

Kvitfjell Byggconsult as 966 011 459

Kapital & Finans as (tidligere Rent as) 987 015 314

Christiania Taksenter (nuf) 987 113 618

Elit Support (nuf) 986 564 667

Tak og Handverkssenteret (nuf) 987 113 529

Volbikaite Byggservice (nuf) 988 970 859

Byggtjenester Wojdyga Dariusz Sefan 987 809 981

Snekker Spesialisten Kai Tallerud 884 760 992

Malerakutten (nuf) 988 395 692

TP Malerentreprenører as 986 972 978

T.B. Bygg as 981 986 393

Baltic Group (nuf) 988 113 352

Ing. Hollerud as 986 820 787

NOR Oppussing Noor A Farkhari 981 446 860

Engebretsen Maling og Tapet 959 798 230

Brødrene Ludvigsen as 886 999 852

J.P. Bygg Jacek Pawel Trzaaskoma 987 122 250

Gullberg Bygg as 989 331 299

Dal Kobber & Blikk as 979 281 765

Byggpartner as 980 946 541

Pol – Team Inc (nuf) 986 818 820

Flemming Kastrup 879 440 122

Morten Strøm Malerfi rma 980 276 724

Tømrer Eliassen og Kristiansen Da 985 446 431

Brevik Entreprenør as 888 934 502

Sverre Gundersen 957 253 237

Christoffer Stein Tømrer 987 073 268

Norsk Bygg & Vedlikehold as 986 864 695

Oslo Fagservice Limited (nuf) 989 889 818

Din Maler (nuf) 988 661 872

Klemmetsen Bygg og Anlegg as 985 283 311

Legg Et Gulv (nuf) 987 029 455

Norsk Membranservice as 880 402 692

Wojcikiewicz Przemyslav Marek 988 226 122

Nor-Garant ltd (nuf) 988 391 247

CM Bygg og Flis Christian Mathisen 985 300 585

NB Bygg as 876 292 912

Jonnys Malerservice Jonny Kaursland 986 664 459

Jobbsentralen as 990 016 100

Swe Nor Malerentreprenør (nuf) 987 251 182

F&E Maler´n ltd (nuf) 888 321 152

Malerfi rmaet Reidar Edstrøm 981 092 961

Lycke Bygg (nuf) 989 953 028

Zagrodzki Rafal Jozef 988 390 070

Konkurser 
siden sist 

(6/3 – 8/6 2007)
Østlandsområdet.

Kilde: Brønnøysundregistrene
(NUF = norskregistrert 

utenlandsk foretak)

334 norske bedrifter gikk kon-
kurs i mars. Ikke siden novem-
ber 2004 har så mange bedrif-
ter vært nødt til å sette kroken 
på døra, viser tall fra Credit-
Inform. 

Marstallene viser en avskalling av 
bedrifter i en rekke bransjer, spe-
sielt innen bygg- og anleggsvirk-
somhet, eiendomsdrift og post og 
telekommunikasjon.

Vi ser at det er spesielt mange 
enkeltpersonforetak som går kon-

kurs for øyeblikket. Og det er man-
ge norske avdelinger av utenland-
ske foretak (NUF) som forsvinner. 

(Bygg.no, 12.04.07)

Konkursrush i mars
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W sobote i w niedziele 29. 
i 30. wrzesnia o godzinach 
14.00 i 18.30, odbedzie sie 
spektakl monodramowy - 
przedstawienie komediowe 
przygotowane przez Teatr 
77 z Lodzi na podstawie 
opowiadan A.Buergera o 
legendarnym klamcy – 
Baronie Muenchhausenie. 
Spektakl wykonuje znany 
z wielu fi lmowych rol i 
lubiany przez polska pub-
licz nosc Sławomir Sulej. 

Zapraszamy.

Adres:

Langakaia, Bjørvika, obok 
budowy nowej opery - na 
lodce teatralnej Teaterbåten 
Innvik  

Telefon

22 41 95 00 / 959 07 969

Teater

Alle skal ha et generelt tillegg på kr. 2,50 fra 1. 
april for overenskomstene Asfalt, Byggfag og 
Byggeindustri.

Endringer av satser i Byggfagoverenskomsten:

Fra 1. april: § 2-2 fagarbeidere, minimum 
kr. 134,75

 § 2-3 ufaglærte sats nr. 1, 
minimum kr. 120,50

  
 § 2-3 ufaglærte sats nr. 2, 

minimum kr. 125,50

 § 2-4 unge arbeidstakere under 
18 år, minimum kr.81,00

Fra 25. april: § 2-8 overtidssats kr.177,00
 § 2-9 velferdspermisjon 

kr.177,00

 § 7-2 reise/gangtid ved egen 
transport

 7,5 - 15 km kr.  65,90

 15  - 30  km  kr.109,30

 30  -  45 km  kr.128,10

 45  -  60 km    kr.146,60 

Fra 1. august: Påslag/kronefaktor 
akkordtariffene

 Betongfagene minimum 
kr.172,92

 Isolatørfaget kr.148,23

 Malerfaget 2,7 %

 Murerfaget er revidert og 
påslaget er lagt inn i den nye 
tariffen.

 Mellom 1. april og 1. august 
tillegges kr.2,50 per time på 
alle akkorder

Roy

DEMENTI OM 
JOBZONE
I forrige nummer av avisa fi kk 
leiefi rma Jobzone skryt for 
at de ville gå over til faste 

ansettelser. Her har vi både 
tatt feil og blitt lurt. Etter at 
avisa gikk i trykken fi kk vi en 
E-post fra fi rma der dette ble 
lovt innført gradvis, og med 
oppstart for utleide bygnings-

arbeidere til Selvaagbygg og 
NCC. Etter at vi har under-
søkt saken er dette så langt 
ikke tilfelle.

Av dette trekkes følgende 
konklusjoner:

Ledelsen i Jobzone er 
(foreløpig?) ikke til å stole 
på.

Tillitsvalgte, spesielt i Sel-
vaagbygg og NCC, oppfor-

dres til ikke å inngå videre 
avtaler om innleie før faste 
ansettelser dokumenteres.

Roy

Arbeidskontrakter
Arbeidsavtale
Navn: NN

Ansatt som: Vikar på prosjekt

Lønn: 125NOK inkl. feriepenger i 
timeprisen. Den ansatte har også fri bolig og 
reise til og fra jobb.

Annet: Den ansatte har ikke noen form for 
krav økonomisk om feriepenger 
eller annet hos Maling og 
Vedlikeholdsservice AS.

Den ansatte har heller ingen krav 
økonomisk etter sluttdato om feriepenger 
eller andre ting. Feriepengene er fast i 
timeprisen pga vikariat.

Lest og forstått: 

NN 

Maling og Vedlikeholdsservice as

Ved et enkelt tastetrykk kan 
du laste ned en standard ar-
beidsavtale fra blant annet 
Arbeidstilsynets nettside. Til 
og med på fl ere språk. 

Men mange fi rmaer bruker 
mye bortkasta tid og kreativi-
tet på å lage mer eller mindre 
lovstridige arbeidskontrakter. 
Under er et eksempel av den 
mer kuriøse sorten. De ansat-

te hadde til gode feriepenger 
på rundt 210 000 kroner og 
nå går vel dette i orden. Sta-
ten må betale, for fi rmaet er 
konkurs og får sletta gammel 
gjeld, mens de samme folka 
har starta to nye fi rmaer og 
hadde penger til 200 000 i ny 
aksjekapital.

Odd Magnar Solbakken

Mellomoppgjøret 2007
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Bygningsarbeiderforbundet sat-
te i årene etter krigen søkelyset 
på de elendige brakkeforholde-
ne som ble tilbudt arbeiderne 
på mange av byggeplassene i 

Oslo. Brakkene var trekkfulle 
og kalde, med dårlig renhold 
og uten mulighet for å få tør-
ket våte arbeidsklær og gjen-
nombløtt fottøy.

Ved overenskomsten i 1952 
fikk forbundet igjennom kravet 
om bestemmelser for hvordan 
oppholdsrom og brakker på ar-
beidsplassene skulle være.

Bildene er utlånt fra Arbeider-
bevegelsens Arkiv og Bibliotek og 
billedserien kan du også se på  
www.arbark.no

Oslo Bygningsarbeiderforening 125 år
Murernes Union ble stiftet 
4/11 1882, og Oslo Bygnings-
arbeiderforening regner 
denne datoen som sin stif-
telsesdato. Under denne vig-
netten vil vi i tida framover 
bringe en serie med artikler 
med tilknytning fra de orga-
niserte bygningsarbeidernes 
første år.

MATPAuSE
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Bygningsarbeiderforbundet sat-
te i årene etter krigen søkelyset 
på de elendige brakkeforholde-
ne som ble tilbudt arbeiderne 
på mange av byggeplassene i 

Oslo. Brakkene var trekkfulle 
og kalde, med dårlig renhold 
og uten mulighet for å få tør-
ket våte arbeidsklær og gjen-
nombløtt fottøy.

Ved overenskomsten i 1952 
fikk forbundet igjennom kravet 
om bestemmelser for hvordan 
oppholdsrom og brakker på ar-
beidsplassene skulle være.

Bildene er utlånt fra Arbeider-
bevegelsens Arkiv og Bibliotek og 
billedserien kan du også se på  
www.arbark.no

Oslo Bygningsarbeiderforening 125 år

«Det gjelder å skape velferdslokaler som folk trives i», sa Harry Fett, ildsjelen bak stiftelsen av Kunst 
på arbeidsplassen. Vandreutstillinger bidro til å spre kunsten ut til folk flest.

Jakob Weidemann dekorerte veggene i spisesalen ved Grues renseri i 1957.

(Over) Fra arbeidernes spisesal 
ved bedriften Wisbech AS i 1952. 
Veggmaleriet er laget av Fredrik 

Matheson.

(Til høyre) En kunstsamling ble 
kjøpt inn og hengt opp i spisesalene 
ved Vinmonopolets anlegg på Hasle 

i 1949.

MATPAuSE
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Systemy emerytalne w Nor-
wegii sa w fazie przeobra-
zen, podobnie jak w wielu 
innych krajach. Kilka partii 
politycznych zawarlo poro-
zumienie w sprawie emery-
tur. Na tej podstawie nowe 
systemy emerytalne maja 
zostac wprowadzone od 1. 
stycznia 2010.

Chociaz zmiany sa w drod-
ze, to nadal norweska Pows-
zechna Kasa Ubezpieczen 
(Folketrygden) jest gwaran-
tem systemu emerytalnego. 
Folketrygden dziala wedlug 
zasady, ze poprzez placen-
ie podatku wypracowuje sie 
wlasna emeryture. Im wieks-
zy roczny dochod i im wiecej 
lat pracy – tym wyzsza eme-
rytura. 67 lat to wiek emery-
talny w Norwegii.

Przedstawiamy tutaj proste 
wytlumaczenie dzisiejszych 
systemow emerytalnych:

Pracownikow z innych 
krajow Unii Europejskiej 
dotycza nastepujace war
unki:

Emerytura z Powszechnej 
Kasy ubezpieczen
Emeryture oblicza sie od ca-
lego dochodu rocznego po 
odliczeniu podstawowej kwo-
ty ubezpieczenia (grunnbe-
løp). Ta kwota zmieniana jest 
zazwyczaj 1. maja kazdego 
roku i na dzien dzisiejszy 
wynosi kr 62 892,-. Poza tym 
nalezy byc czlonkiem kasy 
rent i zapomog (trygdekas-
se) przez co najmniej jeden 
rok. Folketrygden obliczany 
jest w przyszlosci, to znaczy 
w dniu kiedy przechodzi sie 
na emeryture, i wynosi okolo 
50% pensji.

Emerytura pracownicza 
(Tjenestepensjon)
Dodatkowo od 1. stycznia 
2006 zostala wprowadzona 

dla wszystkich obowiazkowa 
emerytura pracownicza. Jest 
to prawo, ktore zobowiazuje 
wszystkie zaklady pracy do 
wplacania minimum 2% od 
indywidualnej pensji na indi-
widualne konto oszczednos-
ciowe emerytury pracownic-
zej. Ten procent oblicza sie 
od rocznego dochodu brutto 
po odliczeniu podstawowej 
kwoty ubezpieczenia (grunn-
beløp).

Firmy ADECCO i Jobzone 
wprowadzily tjenestepen-
sjon. Tutaj takze obowiazuje 
zasada, ze im wyzsza pensja, 
tym wyzsza kwota wplaca-
na na konto emerytalne. Ta 

wypracowana indiwidualna 
emerytura jest dodatkiem 
do emerytury z Powszechnej 
Kasy Ubezpieczen (Folketryg-
den) i jest wyplacana przez 
10 lat od 67 do 77 ukonczo-
nych lat.

Wczesniejsza emerytura - 
AFP (Avtalefestet pensjon)
Tylko i wylacznie w zakla-
dach pracy gdzie obowiazuje 
umowa ogolnokrajowa (ta-
riffavtale), mozna przejsc na 
wczesniejsza emeryture po 
ukonczeniu 62 lat. Mozliwe 
jest to pod warunkiem, ze po 
ukonczeniu 50 lat pracowalo 
sie i placilo podatek przez co 
najmniej 10 lat. Jednoczesnie 

trzeba bylo byc zatrudnio-
nym w tym samym zakladzie 
pracy przez ostatnie 3 lata 
przed przejsciem na wczes-
niejsza emeryture.

Prywatne ubezpieczenie 
emerytalne
Niezaleznie od tego kazdy 
na wlasna reke moze zawr-
zec z bankiem albo zakladem 
ubezpieczeniowym dodat-
kowa umowe o prywatnym 
ubezpieczeniu emerytalnym. 
Wyplacana suma wynikajaca 
z takiej umowy bedzie dodat-
kiem do pozostalych emery-
tur, do ktorych jest sie upraw-
nionym. 

Arbeidsgiver be-
holdt passene til 
bygningsarbeidere
Tre av byggeplassene i Vest-
fold som ble kontrollert i 
forrige uke, ble stengt av Ar-

beidstilsynet. På en av byg-
geplassene beholdt arbeidsgi-
veren de ansattes pass. 

Totalt ble 16 byggeplas-
ser i Vestfold kontrollert av 
Skatteetaten og Arbeidstilsy-
net. Tre av byggeplassene ble 

stengt umiddelbart på grunn 
av manglende sikkerhet. 

Skatteetaten avslørte dess-
uten at flere av firmaene 
skyldte både skatt og avgif-
ter, skriver Tønsbergs Blad. På 
en av byggeplassene fortalte 

de ansatte at arbeidsgiveren 
beslagla nøklene til de an-
sattes boliger på dagtid. Ar-
beidsgiveren oppbevarte også 
passene til de utenlandske 
arbeiderne. Det er også mis-
tanke om underbetaling på 

en av arbeidsplassene, opp-
lyser Skatteetaten i Vestfold 
i en pressemelding. (www.
bygg.no, den 25/4-07).

Har ikke kontroll 
på bemannings-
firma

Siden 2004 har 20 nye be-
manningsfirma dukket opp 
i Trøndelag. Arbeidstilsynet 
mangler kontroll over bran-
sjen. Selskapene formidler 

arbeidskraft fra hele verden. 
Hovedtyngden ligger i øst-
blokklandene, Tyskland og 
Sverige, men flere selskaper 
henter inn fra land uten-

for Europa. Arbeidstilsynet 
mangler kontroll over hvor 
mange selskaper som faktisk 
formidler utenlandsk arbeids-
kraft i Midt-Norge.

Porady telefon-
iczne po polsku
Arbeidstilsynet (Inspek-
torat pracy) poleca uslugi 
telefoniczne po polsku. 
Dzwoniac na numer 815 
48 222 zarowno polscy 
pracownicy jak i praco-
dawcy moga uzyskac in-
formacje dotyczace praw i 
obowiazkow zwiazanych z 
prawem pracy i przepisami 
BHP w Norwegii.

Dzwon 815 48 222 
(nacisnij 1). Podaj haslo 
POLSKI kiedy odbiora tele-
fon. Usluga jest dostepna 
w kazdy piatek  od godz. 
09.00 do 14.00.

Arbeidstilsynet proponu-
je uslugi telefoniczne gdzie 
fachowcy odpowiadaja na 
pytania dotyczace zdrowia, 
warunkow i bezpieczen-
stwa pracy, urlopu, czasu 
pracy, wypowiedzenia 
pracy, chemicznego zagro-
zenia zdrowia, ergonomii, 
dzwigow, maszyn, slozb 
BHP i.t.p.

W pozostale dni mozna 
pozostawic wiadomosc na 
sekretarce lub wyslac e-
mail pod adres svartjenes-
ten@arbeidstilsynet.no .

Strona internet-
owa po polsku
Arbeidstilsynet lansuje 
wlasnie strone internetowa 
dla polskich pracownikow 
i pracodawcow informuja-
ca o prawie pracy i BHP w 
Norwegii.

Na naszych stronach 
internetowych po polsku 
svartjenesten@arbeidstil-
synet.no/pl znajdziesz 
miedzy innymi: standardo-
wa umowe o prace, strone 
faktow dotyczacych mi-
nimalnych stawek plac w 
branzy budowlanej, krotka 
informacje o prawie pracy 
i prawie urlopowym, infor-
macje o dzialalnosci i uslu-
gach Arbeidstilsynet.

Na tej stronie znajda 
pracownicy i pracodawcy 
linki do innych urzedow 
badz organizacji, ktorych 
dzialalnosc ma znaczenie 
dla Polakow w Norwegii 
– na przyklad skattee-
taten.no i udi.no. Poza 
tym linki do stron europej-
skich organow pracy i pla-
cy po polsku

Prawo pracy oraz inne 
przepisy i prawa, w pelnej 
wersji, sa dostepne w jezy-
ku angielskim.

Co warto wiedziec o 
emeryturze
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I både Sverige og Danmark 
vil denne våren være preget 
av sentrale lønnsoppgjør, 
som på forhånd er blitt be-
skrevet som ‘vanskelige.’ På 
nåværende tidspunkt er det 
umulig å spå noe sikkert, 
men konfliktpotensialet er 
begge steder stort – ikke 
minst i Sverige, hvor en ny-
valgt borgerlig regjering al-
lerede har rukket å angripe 
arbeiderklassen i almenhet, 
og fagbevegelsen i særde-
leshet, på en rekke sentrale 
områder.

Det økonomiske utgangs-
punktet er i begge land be-
dre enn de har vært på lenge. 
Den økonomiske veksten er 
relativt stor, og den kommu-
nale og statlige økonomien 
går stort sett så det griner. 
Likevel har både dansk og 
svensk LO vært tilbakehold-
ne med å mobilisere med-
lemmene. Fjorårets kjempe-
demonstrasjoner i Danmark 
var dominert av ungdom-
men, etter at LO med viten 
og vilje unnlot å mobilisere 
sine egne, til tross for utbredt 
streikevilje. Og i Sverige kom 
syndikalistene i Sveriges Ar-
betares Centralforbund, en 
uavhengig landsorganisasjon 
utenfor LO, til å stå alene i 
fjorhøstens streikekamp mot 
regjeringens nedskjæringer i 
‘a-kassan,’ til tross for at det 
også blant LOs medlemmer 
var bred støtte for en gene-
ralstreik.

Grunnplansorganisering
Med andre ord er det på 
grunnplanet at det er inter-
essante ting på gang i LO. I 
Sverige er noe av det mest 
spennende en ny form for ko-
alisjon på klubb- og forenings-
nivå, på tvers av offentlig og 
privat sektor, ‘mannefag’ og 
‘kvinnefag’: Verkstedklubben 
IF Metall Volvo Lastvagnar AB 
i Umeå, og forbundet Kom-
munals seksjon 26 i Stock-
holm, har gått ut med et felles 
opprop der de ikke bare sier 
at LOs avtalekrav er ufravi-
kelige, men at de på lengre 
sikt skal ha som mål å min-
ske lønnsgapet mellom menn 
og kvinner.

–Jag har varit fackligt ak
tiv i 28 år och jag kan inte 
påminna mig att utgångs

läget inför en avtalsrörelse 
någonsin varit bättre. Om 
vi inte kommer ur den här 
avtalsrörelsen och har fått 
igenom våra krav, hur ska 
det då se ut i en lågkon
junktur?, sa JanOlov Carls
son, tillitsvalgt i IF Metall
Volvo Umeå, i februar til 
avisa Arbetaren. Barneha
gearbeideren Gun Walldén 
fra Kommunal, som også 
sto bak oppropet, utdypet: 
–Den lägsta lönen för våra 
medlemmar ligger på 13800 
kronor, eller 15000 kronor 
för den som har en avslu
tad gymnasieutbildning 

och minst ett års erfaren
het. Ska det kallas lön – el
ler allmosor?

Jan-Olov Carlsson mener 
samarbeidet på tvers av ‘gut-
tefag’ og lavbetalte ‘kvinne-
fag’ er viktig også for den in-
terne balansen i LO, og for 
en styrking av fellesskapet 
fagbevegelsen baserer seg på: 
–Metalledningen flirtar för 
mycket med tjänstemännen. 
Till skillnad från ledningen 
tycker vi att vi måste sam-
arbeta mer med de andra 
LO-förbunden än inom in-
dustribranschen, sa han til 
Arbetaren.

Ny politikk
Både Carlsson og Walldén 
mener at det gamle tabuet 
om industriens lønnsledende 
rolle, som vi også kjenner i 
Norge, derfor må erstattes av 
nye politiske dagsordener. Av 
den grunn er de blitt enige 
om følgende krav til vårens 
lønnsoppgjør:

n	 LO-kravene skal innfris 
uten pruting.

n	 Reell fokus på lavlønns-
krav. Lønnen innen de 
kvinnedominerte yrkene 
skal opp.

n	 Arbeidstidsregler og ar-
beidsvilkår skal forbe-
dres – ikke omvendt.

n	 Informasjonen om for-
handlingenes gang skal 
ut til medlemmene, som 
gjennom møter og akti-
viteter på alle nivåer skal 
trekkes inn i lønnsopp-
gjøret.

Mer info: http://www.vol-
voklubben.se/

Jonas Bals

Avdekker 
rystende 
arbeidsforhold 
Moderne slavearbeid, ka-
rakteriserer forhold som er 

avdekket i England. En ny 
rapport forteller om arbei-
dere som utnyttes økono-
misk, trusler om vold og 
men neskerettigheter som 
brytes. Det er forskere ved 
Hull University som i en ny-

lig publisert rapport fortel-
ler om slike forhold i Eng-
land. 

De mener å ha avdekket 
at deler av engelsk økonomi 
finansieres av tvangsarbeid. 
Rapporten kartlegger illegalt 

arbeid i flere sektorer, fra bar-
nepass til fabrikkarbeid.

Den viser også at mange 
arbeidere fra f.eks Vietnam 
og Øst-Europa kommer le-
galt til England gjennom bri-
tiske agenter, men at de det 

blir frastjålet pass og satt til 
tvangsarbeid når de kommer 
til England. 

(LO Aktuelt, 21.03.07)

Lønnsoppgjør i våre naboland
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Det skjedde ved at 
M e -

kaniske Verksteders Landsforbund, 
avdeling av Norsk Arbeidsgiverfo-
rening (N.A.F.), i 1907 gikk med 
på den såkalla jernovereinskom-
sten med Norsk Jern- og Metallar-
beiderforbund, del av Arbeidernes 
faglige landsorganisasjon, som LO 
(Landsorganisasjonen) den gongen 
heitte.

I dag, hundre år etter, seier arvtaka-
ren etter N.A.F., NHO – med politisk 
særleg sterk tilslutning frå Framsteg-
spartiet og Solberg-Høgre – at fag-
organisasjonen og kollektivavtalar, 
særleg landsomfattande avtalar, er 
ei ulempe i den internasjonale kon-
kurransen. Dei har derfor allereie i 
ei årrekke arbeidd strategisk for å 
erstatte desse med lokale og helst 
individualiserte lønnsavtalar.

Fram til 1905 hadde 
dei demo-

kratiske spørsmåla om allmenn stem-
merett (innført for menn i 1898) og 
om nasjonal sjølvråderett (innfridd 
med folkeavstemninga om unionen 
med Sverige i 1905) tatt mye merk-

semd og tilslørt den nye og veksande 
motsetninga mellom lønsarbeidarar 
og kapitalistar i Norge. Men 1905 
var ikkje bare året for unionsopp-
løysinga. Det markerte også starten 
for alvor på den valdsame utviklinga 
som bare to år etter førte fram til 
jernovereinskomsten.

Det dreia seg om 
den nye 

industrialiseringa som følgde av tek-
niske nyvinningar som gjorde det 
mulig å gjøre vasskraft om til elek-
trisitet og å nytte elektrisiteten in-
dustrielt. Norge hadde vasskrafta, 
men ikkje dei enorme kapitalane som 
skulle til. Men desse fanst i rikt monn 
i tidlegare utvikla kapitalistiske land 
– som akkumulerte overskottskapi-
talar som, på line med det norske 
olje- eller «pensjons»fondet i dag, 
ikkje kunne bli reinvestert der dei 
var skapt, men bare i utlandet. Elles 
ville dei føre til ein alt for stram ar-
beidsmarknad og ei alt for stor makt 
hos arbeidarane på heimebane. Dei 
var med andre ord på jakt etter nye 
investeringsområde, og eitt område 
dei fann, var Norge med all vass-
krafta.

Dermed var det duka 
for dei nye, 

særleg elektrokjemiske og -metallur-
giske industristadene som i dag blir 
kalla einsidige og er under avvikling 
– Notodden, Rjukan, Odda, Eyde-
havn, Sauda og så vidare. Industria-
liseringa fi kk ringverknader i form 
av forsert utbygging av vegar, jern-
bane og andre kommunikasjonar, 
forutan av sterk vekst i eldre industri 
som jern- og metallindustrien. Kor 
raskt og revolusjonerande det nye 
sjølvstendige Norge utvikla seg, kjem 
fram i følgjande tal: I 1900 hadde 
eitt år gamle LO 5000 medlemmar. 
I 1905 var dei dobla til 10 000. Men 
så, i løpet av bare to år fram til 1907, 
var desse blitt fi re gongar så mange, 
40 000. Under den stigande høg-
konjunkturen som stort sett følgde 
heilt fram til slutten av 1920, blei 
dette talet fi redobla på ny, til nært 
160 000 medlemmar. 

Dette var bakgrunnen for at Norsk 
Jern- og Metallarbeiderforbund i 
1907 kjente seg sterke nok til å seie 

I år er det hundre år 
sia arbeidsgivarane her 
i landet for første gong 

bøygde seg for kravet 
frå dei fagorganiserte 

arbeidarane om 
landsomfattande 

tariffavtalar. 

Av: Harald Berntsen

Harald Berntsen er historiker. Han har 
skrevet en rekke bøker, bl.a. Norsk Byg-
ningsindustriarbeiderforbunds historie. 
Han jobber nå med en biografi  om tidli-
gere statsminister Per Borten. Harald er 
i tillegg en ivrig debattant.

Tilbake til fortida?
FOTO: Arbeidsstokken ved Rodeløkkens 
Maskinverksted, ca 1905.
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6.-11. oktober avholdes lands-
møte i Fellesforbundet – i Oslo. 
Et landsmøte regnes for å være 
de tillitsvalgtes sak. Kanskje er 
det naturlig. Uansett blir vedta-
kene forbundets profil og linje 
de kommende fire åra. 

Foreningens landsmøteforslag 
dreier seg om fire hovedsaker: 
tariffpolitikk, kampen mot sosial 
dumping, forsvar av AFP og in-
ternasjonale saker som EUs tje-
nestedirektiv og solidaritet med 
Palestina.

Hovedproblemet er stadig mer 
aggressive arbeidsgivere. «Vår» 
arbeidsgiverorganisasjon BNL 
kniper igjen i tariff-forhandlin-
gene, trenerer så godt de kan og 
håper på at riksmeklingsmannen 
drar det hele i land.

Vårt forslag er at mekling 
først skal benyttes etter at en 

eventuell streik er et faktum. 
Videre at krav om tariffavtale 
automatisk skal gi trekkavtale, 
slik at ikke arbeidsgiver aktivt 
kan drive uthaling slik at det 
aldri blir noe tariffavtale. 

Forbundet er i den nye situa-
sjonen altfor passive og for lite 
opptatt av å være en interesse-
organisasjon for medlemmene. 

Satt på spissen er tarifflinja å få 
til akkurat nok til at oppgjøret 
blir vedtatt. Vi har heller ikke 
glemt at forbundets ledelse i for-
rige tariffoppgjør hindret oss i 
å slåss for tariffkrav mot sosial 
dumping.

Vårt forslag er at tariffopp
gjør skal baseres på kompen
sasjon for prisstigning, sikre 
at arbeidsfolk får sin andel av 
produktivitetsøkningen, samt 
tar hensyn til rettferdig forde
ling og velferdskrav. Dessuten 
at frontfagene ikke må nek
te andre å fremme rettferdige 
krav som har brei støtte blant 
medlemmene. Vi har også fore
slått å høyne streikestøtten – 
forbundskassa er stinn. 

Sosial dumping foregår i fullt 
monn sjøl der tariffavtalen er 
allmenngjort. NHO ser gjerne at 
arbeidsfolk settes opp mot hver-

andre via økt lønnskonkurranse 
og regjeringa lar det skje. 

Så langt har vi vært enig i for-
bundets linje. Nå har flertallet av 
forbundsledelsen sagt at fratrekk 
i minstelønn på 50 kroner ti-
men for rumenske verftsarbeide-
re, ikke er sosial dumping. Kjell 
Skjærvø har sagt opp i protest. 
Dette må landsmøtet avklare.

Vi har tre krav: Autorisa
sjonsordning for leiefirma 
med blant annet krav til faste 
ansettelser.  Allmenngjøring 
må også omfatte kontraktører. 
Innføring av solidaransvar for 
lønn og feriepenger, slik at 
for eksempel norske bedrifter 
gjøres ansvarlig for at riktig 
lønn og feriepenger utbeta
les hvis leiefirma med polske 
ansatte benyttes.

Vi er redd EUs tjenestedirek
tiv vil stanse viktige krav om 
sosial dumping. Derfor et krav 
om norsk veto mot direktivet, 
slik at det ikke gjelder for Nor
ge og oss. 

Foreningen har ett hovedkrav: 
Forsvar AFP. Skam over landsmø-
tet hvis det ikke fattes vedtak om 
at sliterne fortsatt kan gå av ved 
fylte 62 år, uten tap og med en 
pensjon til å leve av.

Vi har vårt og stri med. Søstre 
og brødre i Palestina har det flere 
hakk verre. Derfor har vi støttet 
et forslag om å bevilge en mil-
lion til Norsk Folkehjelp samt at 
forbundet tilslutter seg Fellesut-
valget for Palestina.

Roy

klart ifrå at dei ville gå til streik der-
som dei ikkje fikk ein landsomfattande 
avtale, og at motparten hos arbeidsgi-
varane skjønte at det ikkje lenger var 
noe håp om å kvele fagorganisasjonen 
i fødselen. Det var tvert om på tide å 
komme dei organiserte arbeidarane i 
møte og innleie eit samarbeid innan 
rammene for det etablerte kapitalis-
tiske samfunnet.

Slik kom j e r n o v e r -
einskomsten 

av 1907 til som det alle tariffavtaler all-
tid er og vil vere, eit kompromiss mel-
lom lønnsarbeid og kapital, det første 
store klassekompromisset i norsk his-
torie. I og med overeinskomsten gikk 
arbeidsgivarane ikkje bare for første 
gong med på ein landsomfattande kol-
lektivavtale, men anerkjente fagorgani-
sasjonen som motpart og ei tillitsvalte 
i organisasjonen som representative 
for arbeidarane. Jern- og metallarbei-
darane gikk på si side med på, etter 
krav frå arbeidsgivarane, å skrive inn 
i overeinskomsten at arbeidsgivarane 
hadde styringsretten i produksjonen, 
med andre ord på den private eige-
domsretten til produksjonsmidla som 
heile kapitalismen og lønnsarbeidet 
kvilte og kviler på. Den andre viktige 
motytinga frå arbeidarane var at av-
talen skulle vere bindande for begge 
partar, at arbeidarane forplikta seg til å 
oppretthalde arbeidsfred i avtaleperio-
dane, og at tariffperioden skulle vere 
så lang som fire år. 

Desse motytingane blei som kjent 
meir og mer omstridde etter kvart som 
høgkonjunkturen med stram arbeids-
marknad og prisvekst heldt fram, og 
blei ein viktig grunn til den seinare 
danninga av fagopposisjonen under 
leiing av Martin Tranmæl. At arbeids-
givarane godtok prinsippet om lands-
omfattande kollektivavtalar, var i seg 
sjølv uansett ein stor siger for fagor-
ganisasjonen.

Til grunn låg eit kvart 
hundreår 

med kamp for å få anerkjent det kol-
lektive avtaleprinsippet. I denne kam-
pen hadde arbeidarane ikkje gitt etter 
for argumenta frå dei enkelte arbeids-
givarane om at dersom dei gikk med på 
arbeidarkravet om tariffavtale, ville dei 
bli slått ut i konkurransen med andre 
arbeidsgivarar som ikkje var bundi av 
slike avtalar. På denne måten hadde 
kampen ført fram til ein landsomfat-
tande avtale som i praksis gjorde dette 
argumentet dødt og makteslaust i jern- 
og metallbransjen, for nå hadde alle 
arbeidarar i denne bransjen i Norge av-
tale om same lønn og arbeidsvilkår. Det 
neste argumentet mot kollektivavtalar 
måtte bli å vise til den internasjonale 
konkurranseevna.

Det er dette arbeidsgivarane i dag – 
akkompagnert av Siv Jensen og Erna 
Solberg – bruker  for i realiteten å bli 
kvitt fagorganisasjonen. Det er opp til 
arbeidarane sjølv å bestemme kva dei 
skal svare. Med å gi avkall på kravet om 
kollektive tariffavtalar? Eller … ? 

Harald Berntsen   

Flere norske 
arbeidstakere 
velger å organisere 
seg, viser ferske 
tall fra Statistisk 
sentralbyrå
Tallet på medlemmer i landsom-
fattende arbeidstakerorganisasjo-
ner har økt med rundt 30.000 

siden 2005. Ved utgangen av 
2006 var litt over 1,5 millioner 
personer i Norge organisert. 

Landsorganisasjonen (LO) er 
fortsatt den største fagorgani-
sasjonen i Norge med 834.000 
medlemmer. Hovedorganisasjo-
nen for universitets- og høysko-
leutdannede (Unio) hadde den 
største økningen i medlemstal-
let på 8,7 prosent. Unio hadde 
dermed 268.000 medlemmer ved 

utgangen av 2006. Akademiker-
ne har derimot mistet 12.000 
medlemmer siden 2005, og har 
et medlemstall på 131.000. Også 
flere arbeidsgivere har valgt å or-
ganisere seg. NHO fikk i under-
kant av 600 nye bedrifter som 
medlemmer i fjor. Handels- og 
servicenæringens hovedorgani-
sasjon hadde en økning på 800 
bedrifter.(www.bygg.no, den 
3/5-07)

“ Foreningen har ett hovedkrav: Forsvar AFP. Skam over 
landsmøtet hvis det ikke fattes vedtak om at sliterne 
fortsatt kan gå av ved fylte 62 år, uten tap og med en 
pensjon til å leve av.

Fellesforbundets 
landsmøte er i farta
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«Alle» kjenner til de vanli-
ge fordelene med LO-med-
lemsskap, som f. eks. kol-
lektiv hjemforsikring, men 
det er ikke sikkert at alle er 
kjent med de andre fordelene 
som ligger i medlemsskapet 
og som du som vanlig for-
bruker kan ha nytte av. Et-
ter hvert er det blitt en god 
del av dem, og de er samlet i 
et fordelsprogram som heter 
LOFavør. Vi vil her kort gjen-
nomgå noen av dem.

Bil

Som bileier kan du dra nytte 
av LOFavørs tilbud gjennom 
Snap Drive. Her får du f. 
eks. EU-kontroll for 250,- kr, 
30% rabatt på kjøp av dekk 
og 5% rabatt på arbeid og 
deler. Dessuten får du gra-
tis oljeskift (du betaler kun 
for olje og fi lter). Det er også 
gode avslag på leiebil gjen-
nom Herz. I Norge får du 
20% rabatt og 15% i utlan-
det. Dessuten kan du ta del 
Herzs øvrige fordelsprogram. 
På drivstoff får du 25 øre per 
liter i bonus hos Shell. Du 
kan også få gunstige billån 
gjennom Sparebank1.

Reise

Skal du ut og reise kan det 
lønne seg å sjekke ut tilbu-
dene LOFavør har gjennom 
sitt samarbeid med Folkefe-
rie. Reisebyrået har 5% av-
slag på reisemål fra de beste 
og mest kjente charterope-
ratørene, båtselskapene og 
reiseleverandørene. Skal du 
leie hytte i Danmark kan 
du få 10% avslag, og du får 
spesialpris på overnattinger 
på alle Rica Hotels. Også 
Choice Hotels har gunstige 
overnattingstilbud for LO-
medlemmer.

Strøm og telefoni

Gjennom samarbeid med 
NorgesEnergi gir LOFavør 
deg gunstige tilbud på strøm. 
Du kan velge mellom fastpris 
eller den såkalte Topp 5-ga-

ranti, hvor du til enhver tid 
vil være sikret at din kraft-
pris vil være blant Norges 5 
rimeligste. LOFavør har også 
en avtale med Telenor, som 
gir deg tilbud på fasttelefoni, 
mobiltelefon, ADSL og bred-
bånd.

Varekjøp

Vil du handle på nettet er det 
en rekke tilbud gjennom LO-
Favør. Du kan få rabatter på 
det meste, fra blekkpatroner 
til bøker. Her lønner det seg 
å sjekke ut tilbudene på LO-
Favørs egen nettbutikk.

Bank og forsikring

Som medlem av Fellesfor-
bundet har du jo automa-
tisk Kollektiv hjemforsikring, 
Grunnforsikring og LOs fri-
tidsulykkesforsikring, men 
LOFavør tilbyr også en rek-
ke andre forsikringer som 
du kan kjøpe individuelt i 
tillegg. Som LOmedlem kan 
du også få gunstige banktje-
nester gjennom Sparebank1. 
LOFavør tilbyr også Master-
card uten etableringskostna-
der eller gebyrer.

Hvordan benytte seg av 
tilbudene?

Dette er bare noen av til-
budene gjennom LOFavør. 
For å få full oversikt, og for 
å fi nne ut av hvordan man 
kan benytte seg av dem løn-
ner det seg å gå inn på nett-
stedet www.lofavor.no, eller 
å ringe MedlemsTelefonen, 
815 32 600. Alle medlemmer 
skal ha fått et LOFavørkort. 
Dette kan det lønne seg å ha 
klart.

Petter Vellesen

Tvist om lønn i oppsigelse 
hos Viking Entreprenør as
Et medlem hadde kommet i skikkelig 
krangel der en rettsrunde var gjennom-
ført før vi ble koblet inn. Firma hevdet 
at vårt medlem hadde arbeidet i oppsi-
gelsesperioden og dermed ikke hadde 
krav på lønn. De var i tillegg sure for 
dette med jusrunden. Etter mye tålmo-
dig snakk ble det enighet om et forlik.

Tvist om lønn hos 
 Murpartnern as
Saken dreide seg om lønn i arbeidsgi-
vers sykelønnsperiode, for lite utbetalt 
lønn i forhold til arbeidskontrakt og 
manglende overtidsbetaling. Etter et 
lengre møte ble det til slutt enighet om 
et forlik.

Tvist om lønn i Jobzone as
Et medlem ble plutselig satt ned i lønn 
fra 170 til 165 kroner i timen. Etter litt 
fram og tilbake ble lønna oppjustert og 
etterbetaling ordnet.

Manglende feriepenge-
utbetaling i Mur-Puss & 
Flisekspert as
Et medlem hadde feriepenger for rundt 
18.000 kroner til gode. Etter et høfl ig, 
men bestemt brev til arbeidsgiver, fi kk 
vi via telefon beskjed at pengene er ut-
betalt.

Tvist om akkordoppgjør i 
Celco Bygg og Anlegg as
Uenigheten dreide seg om akkordopp-
gjør for en fl isleggingsjobb. Firma dri-
ves av en ikke ukjent danske ved navn 
Otto Villumsen. Firma har adresse ca. 
Trondheim. Kravet var 64.000 kroner 
inkludert feriepenger på beløpet.
I forliksrådet fi kk vi medhold. Villum-
sen uteble da fi rma er slått konkurs. 
Kravet blir å handtere via lønnsgaranti-
fondet og våre skattekroner.

Oppsigelsessak i leiefi rma 
Mesterjobb as
Et medlem var ønsket oppsagt i prøve-
perioden. Etter to forhandlingsmøter 
ble det enighet om å protokollere en 
advarsel i forhold til ureglementert fra-
vær og vedkommende er tilbake i job-
ben.

Tvist om trekk i ferie-
penger med mer i Askim 
Entreprenør as
Tre tidligere ansatte hadde fått en fak-
tura fra fi rmaet på mangelfullt utført 
arbeid, manglende vask ved utfl ytting 
med mer. Etter et meget ryddig for-
handlingsmøte ble det inngått et forlik 
hvor det betales for vask ved utfl ytting 
og skyldig husleie. Feriepenger for øvrig 
utbetales.

Oppsigelse i AF 
Skandinavia as
Et medlem ble oppsagt med begrunnel-
se at sykefraværet hadde vart over 12 
måneder.
Mellom første og andre forhandlings-
møte var vedkommende tilbake i jobb. 
Det var dermed ikke formelt grunnlag 
for oppsigelsen og denne ble trukket 
tilbake.

Tvist om betaling/over-
tidsbetaling i Håndverks-
ekspressen as
Et medlem mente han hadde fått for 
lite lønn og at det manglet overtidsbe-
taling for nesten et år. Den opprinne-
lige lønna var avtalt til 132,25 forutsatt 
dokumentasjon på fagbrev, men ble 
deretter reforhandlet og satt ned til 123 
kroner grunnet mangel på denne doku-
mentasjon. Etter noen ryddige runder 
med brevveksling blir det utbetalt over-
tid for 20 timer. 

Oslo Fagservice Limited
Som nevnt  i forrige nummer av avisa 
ble fi rmaet slettet i Brønnøysund uten 
forutgående avviklingsstyre. LOs juri-
diske overtok saken og fi rmaet ble slått 
konkurs. Lønnsgarantien må betale.

Olsson Malerservice
Her er det et feriepengekrav på rundt 
200 000 kroner. I utgangspunktet skulle 
dette være en grei sak, men den gang 
ei. Olsson tok over Team Optimal, en-
dret navn og fl ytta fi rmaet til Vadsø. 
Men her var det ingen Olsson å fi nne. 
Saken er oversendt LOs juridiske som 
heller ikke foreløpig fi nner ut av dette. 
Han har gått konkurs med fl ere fi rmaer 
men ingen bostyrer eller politi har klart 
å oppspore Bengt Erik Olsson sjøl et-
ter spaning på aktuelle adresser. Er det 
noen som vet hvor denne personen be-
fi nner seg?? 

Tvist om ansettelsesfor-
holdet hos malermester 
Thorendal as
Et medlem avsluttet jobben og kontak-
tet fi rma for å bli tilvist en ny. Firma 
oppfattet det hele som at vedkom-
mende bare uteble. Etter fl ere telefon-
henvendelser fra vårt medlem ble det 
opprettet kontakt og et forhandlings-
møte ble senere avholdt. En minnelig 
løsning ble funnet der vedkommende 
fi kk en del av «ventelønna» samt utbe-
talt tilgodehavende lønn- og feriepen-
ger. Vedkommende ønsket å avslutte 
arbeidsforholdet på stedet noe som ble 
imøtekommet.

«Tvister»

LOFavør – gunstige tilbud 
til deg som er medlem
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22. mars avholdt Oslo Byg-
ningsarbeiderforening sitt års-
møte. Det ble avholdt i møte-
lokalene «Kvisten» og med et 
ganske hyggelig frammøte på 
44 medlemmer. Av vedtakene 
bør kanskje først og fremst nev-
nes at det ble gitt klarsignal for 
å sette i gang en salgsprossess 
av to av våre feriehjem, nemlig 
«Engstua» og «Holtop». Det var 
nok denne saken som avsted-
kom mest debatt, men styrets 
innstilling ble vedtatt mot 5 
stemmer.

Ellers ble det blant annet 
vedtatt å ansette en egen om-
budsmann for organisering av 
baltiske bygningsarbeidere, samt 
fortsatt å ha polsktalende med-
arbeider på timebasis. Årsmøtet 
vedtok også uttalelser som gikk 
på «Tiltak mot sosial dumping 
nå!», «Forsvar AFP» og «EUs tje-
nestedirektiv må stoppes!», i tråd 
med vår egen handlingsplan. 

Det ble bevilget 5000,- til Be-
driftsklubben Aker Verdals ak-
sjon for å bevare dagens nivå i 
AFP-ordningen (styret har fra 

før bevilget 5000,-), 10000,- til 
LO i Oslos valgkamp, samt 15,- 
kr pr yrkesaktiv medlem til ung-
domsarbeid. Dessuten ble det 
stilt en økonomisk garanti på 
15000,- til en polsk teatergrup-
pe. Foreningens økonomi er for 
øvrig god.

Etter årsmøtet har foreningen 
dette styret:

Roy Pedersen, leder, Børre 
Hagen, nestleder/studieleder, 
Stein Måreng, sekretær, Morten 
Andre Rønningen, ungdoms-
representant, Magne Solfjeld, 

Kåre Thorkildsen, Terje Lar
sen, Arne Sveen, Arne Bernt
sen, Petter Vellesen og Harald 
Braathen, styremedlemmer, 
Finn Moe, Ronny Løkkevik, 
Hans Boquist og Anders Melin, 
vararepresentanter.

Petter Vellesen

Folkets Hus Lillestrøm var en 
gang en perle som strålte i all 
sin prakt, men etter gjentatte 
ombygninger gjennom årene 
har det mistet sin opprinne-
lige sjarm. 

Med rundt 1400 mennes-
ker til stede ble Folkets Hus 
innviet 29. april 1915, og var 
blant de nordligste husene 
i Storgata. Den gang hadde 
huset ny trepanel og et flott 
takutspring før kledningen 
omsider ble byttet ut med 
eternitt, og til slutt stålplate 
bekledning slik det fremstår i 
dag. Huset har hatt stor histo-
risk betydning. Her fikk Par-
tilag og foreninger sitt eget 
møtested, og søknader om 
lokalleie strømmet inn fra 
første stund. I dag fortoner 
situasjonen seg noe anner-
ledes. 

Huset har forfalt, og det 
er ikke lenger like attraktivt 
å leie. Samtidig er det store 
utfordringer knyttet til det 
å kunne drive huset videre. 
Økonomien er dårlig, og vi 
klarer bare av de mest nød-
vendige vedlikeholdstilta-
kene. Nå er tiden inne for å 
tenke nytt.

Folkets Hus ligger i dag 
midt i hjerte av Lillestrøm 
og har en meget sentral be-
liggenhet. 

Dette i seg selv skulle til-
si at det vil være attraktivt 
som et mulig utbyggingspro-
sjekt. 

Restaurering
Foreløpig ønsker vi å stå mest 
mulig fritt med tanke på al-
ternativer og samarbeidspart-
nere. 

Huset har i alt åtte eiere, 
hvor de har satt ned en fel-
les arbeidsgruppe som skal se 
nærmere på de ulike løsnin-
gene. Aller helst ønsker man 
å restaurere det til fordums 
prakt. Problemet er likevel 
at en rehabilitering av hu-
set fort kan koste flere titalls 
millioner. Et nybygg basert 
på å rive Folkets Hus kan da 
vise seg å være en god løs-
ning sett fra ett økonomisk 
perspektiv. 

Et nytt og moderne bygg 
tar sikte på å utnytte tomta 
fullt ut. Vi kan lage en kombi-
nasjon av en næringsdel som 
kan leies ut til kommersiell 
drift, og en passe stor del til 
sosiale formål. Det er denne 

delen som da vil viderefører 
nåværende Folkets Hus. Re-
sten av bygget vil kunne set-
tes av til leiligheter og danne 
et boligsameie.

Viktigste av alt er uansett 
å sikre Folkets Hus sin posi-
sjon i fremtiden.

Nå ønsker vi at flere bi-
drar med innspill. Gode ideer 
mottas med takk!

 
Huset eies av Skedsmo ar-

beiderparti, Lillestrøm arbei-
derlag, Lillestrøm Jernbane-
lag, Lillestrøm Damekor, 
Lillestrøm Mannskor, Strøm-
men og Lillestrøm Kjemiske 
arbeiderforening, Kjeller Jern 
og Metall, og til sist Nedre 
Romerike og Follo Fagfore-
ning.

Vidar Lund, 

Leder Nedre Romerike og  
Follo Fagforening

Folkets Hus Lillestrøm

En sterk rot i historien, og 
et nytt håp for fremtiden

Årsmøtet 2007

Slik så det ut anno 1915.

Slik det fremstår i dag.
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Tradisjonen tro var det stort opp
møte på 1. maifrokosten i Folkets 
Hus. Flott vårvær lagde en hygge
lig ramme rundt årets feiring. 8 
600 deltok i årets tog i Oslo. Det 
største på mange år. Den faglige 

seksjonen var stor, med protester 
mot nedlegging av Tiedemanns 
Tobakksfabrikk, mot rasering av 
lønnsavtaler på Theatercafeen og 
paroler mot sosial dumping og for 
økt egenbemanning. 

Hovedtalerne la stor vekt på 
at det sittende byrådet har stått 
for et vanstyre i Oslo gjennom 
mange år og bygd opp et byrå
krati for enda mer privatisering. 
Knut Even Lindsjørn utrykte det 

slik: «Byrådet har gjort organise
ringa av kommunale tjenester til 
et shoppingsenter».

Odd Magnar

Gomba, Gomba!
En gang jobba jeg sammen med en 
murer ved navn Terje Larsen, bedre 
kjent som Afrika-Larsen. Navnet had-
de han pådratt seg etter tallrike be-
søk i Afrika, et kontinent han snakka 
entusiastisk, ja nærmest drømmende 
om. Særlig var han begeistret for Bots-
wana, der han hadde jobba for freds-
korpset på et veianlegg, europeere og 
afrikanere om hverandre.

Han fortalte at plutselig, det kunne 
være en hvilken som helst dag, et 
hvilket som helst klokkeslett, uten 
forvarsel så lød lyden av kraftige 
trommerytmer. Samtidig blei det ropt 
Gomba, Gomba! Alle la øyeblikkelig 
ned arbeidet og en stor fest med rike-
lig med mat og drikke begynte. Festen 
kunne vare noen timer, en dag eller 
gjerne tre. Like plutselig som festen 
starta, så var det slutt.

Slike fester var det fl ere av. Men 
Larsen blei aldri klok på hva som 
fi kk festene til å starte eller hva som 
gjorde at de blei avslutta. Arbeidska-

meratene på anlegget kunne heller 
ikke gi noe skikkelig svar. For Larsen 
forblei det et mysterium.

Denne historien blei fort kjent 
blant andre murere og murarbeide-
re. Jeg hadde inntrykk av alle syntes 
det var en sympatisk skikk. På en 
måte blei uttrykket Gomba, Gomba! 
i murervokabularet nesten like vanlig 
som kopp, petring, sett og karniss. 
Gomba, Gomba blei betegnelsen på 
en fest av bygningsarbeidere.

Ei tid jobba jeg for en murmester 
som hette Nils Hornbø AS. Firmaet 
var bl.a. kjent for god rigging. Vin-
terstid blei det alltid oppført et kæl-
keverksted, godt isolert og med god 
varme. I fi rmaet var det også en for-
mann som jeg har glemt hva hette. 
Men jeg husker at han var ganske 
spissborgerlig og humørløs. Han gikk 
under klengenavnet Kålhue. ( En an-
nen formann gikk under klengenav-
net Kålhue ll).

Rett før jul, en helt vanlig dag hørte 
vi plutselig lyden av en spekkepinne 
som rytmisk slo på en tom kælke-

dunk av stål, akkopagnert av 
ropet Gomba, Gomba! Det var 
kælkeverkstedet som kalte på 
oss! Hele laget forlot stillasen 
og vi samla oss i verkstedet. Der 
hadde en av murera rigga til en 
grill av teglstein. Der var pøl-
ser, ferskt kjøtt, øl og dram. Festen 
varte til langt ut på kvelden bare 
avbrutt av at Kålhue viste ansiktet 
sitt i døra, men bare for et kort se-
kund. Han trudde antakeligvis ikke 
sine egne øyne!

Så gikk det et par måneder. Og 
plutselig en dag blei det igjen slått 
på dunker fulgt av kallesignalet – 
Gomba, Gomba! På døra til kælkebua 
hadde noe hengt opp en plakat der 
det stod «Kunstnernes Hus» (forkla-
ringa var at en murer i laget mente 
at murerfaget var «kunst»). Og som 
forrige gang: grill, pølser, ferskt kjøtt, 
øl og dram. I tillegg hadde en eller 
annen plassert en pappfi gur av Lenin 
i helfi gur i sandhaugen.

Festen blei minst like livlig som 
sist. Også denne gangen viste åsy-
net til Kålhue seg i døra. Men som 

sist blei det fort trukket tilbake. Men 
omtrent halvminuttet etter viste det 
seg på nytt. En murarbeider av den 
mer beskjedne og stille typen heva 
glasset mot formannen og ropte en-
tusiastisk: «Skål’a Kålhue! Gomba, 
Gomba!”

Tor Mostue

Det største 1. mai-toget i Oslo siden 1991


