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Det ble sendt et påkrav på rundt 
600 000 kroner for sju av de an-
satte. Etter mye ståhei slo Maba 
Montasje seg konkurs. Og overlot 
lønnskravene for alle ansatte til 
Lønnsgarantiordningen. Karlsen & 
Nordseth Entreprenør var hoved-
entreprenør og overtok alle de an-
satte i Maba Montasje et par dager 
før Maba meldte oppbud. 

I et intervju med Østlandssen-
dingen uttalte prosjektleder An-
ders Karlsen i Karlsen & Nordseth 
at firmaet ville garantere de pol-
ske arbeiderne tarifflønn og trygge 
arbeidsforhold. I forkant av dette 
hadde Anders Karlsen et møte med 
Tømrer og Byggfagforeningen og 
Oslo Bygningsarbeiderforening for 
ikke å gjøre noe feil i forhold til ar-
beidskontraktene. Dumme som vi 
var trodde vi at han mente alvor. 

Uten dokumentasjon
I ettertid viste det seg at det bare 
var et spill for galleriet. Firmaet 
hadde ikke som hensikt å følge 
loven. I de arbeidskontraktene vi 
har sett nå i det siste viser det seg 
at folkene fra Maba er ansatt på 
prosjekt (ferdigstillelse prosjekt). 
I tillegg har de ikke oppsigelsestid 

i prøvetida. «Omgående» står det 
der. Etter at prøvetida er over er 
oppsigelsestida 14 dager. Så viser 
det seg etter hvert at jobben er slutt 
og gutta får beskjed om at de ikke 
trenger å møte på jobben. 

De etterlyser da en oppsigelse og 
de vil også ha lønn i oppsigelses-
tida. Svaret de får er at de er ansatt 
på prosjekt og derfor har de ikke 
krav på noen oppsigelse. Uten do-
kumentasjon fra Maba på hva de 
hadde tjent i det firmaet og uten 
oppsigelsespapirer fra Karlsen & 
Nordseth  så var det ikke mye å 
hente hos NAV når de skulle melde 
seg ledige. De sto fortsatt uten ret-
tigheter som arbeidsfolk i Norge i 

forhold til ledighetstrygd etter å 
ha jobba i kongeriket i både ett 
og to år.

Svarte firmaer
Karlsen & Nordseth kommer sik-
kert til å fortsette å hyre inn mer 
eller mindre svarte firmaer fram-
over også. Eller bruke lovstridige 
ansettelseskontrakter om de blir 
tvunget til å ansette folk. I hvert 
fall om de er fra Øst-Europa. 

Og det kommunale foretaket Un-
dervisningsbygg kommer sikkert 
til å holde en beskyttende hånd 
om dette firmaet som er så flinke 
til å framskaffe troverdig doku-
mentasjon på at alt er i sin skjøn-

neste orden. Dette lover godt for 
framtida. For ordens skyld skal vi 
ikke la være å nevne at Karlsen & 
Nordseth as, etter det vi har fått 
vite, har betalt 127 kroner i timen. 
Og ingen kan vel forlange både i 
pose og sekk. 

Det er flere som har kontaktet oss 
i det siste for de mener at lønns- 
og trekkoppgaven skulle vært til-
sendt i utløpet av januar. Og det 
er jo helt riktig.

Odd Magnar Solbakken

Husk 1.mai-frokost! se s.2

Fortsatt grums 
med offentlig beskyttelse
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I Bygningsarbeideren 
nr 3-2006 skrev vi 
noen ord om elendige 
forhold i offentlig regi. 
Maba Montasje hadde 
rundt 70 ansatte som 
fikk mellom 35 –55 
kroner timen. Kontant 
og uten lønnsslipper. 
Og det viste seg at 
firmaet hadde «glømt» 
å betale skatt og føre 
regnskap.
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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

Kongeriket Norge går så det suser, og du 
har kanskje skjønt det, men er vi egentlig 
godt nok forberedt? Etter mange gode år i 
norsk økonomi har byggeaktiviteten tatt 
sats og er nå på et historisk høyt nivå. 
Etterspørselen av nye bygg er i ferd med å 
sprenge tilbudet av råvarer og arbeidskraft 
– ikke bare i Norge men i hele Europa. 

Det vi frykter mest, og som kanskje 
blir konsekvensen er rådyre bygg med 
elendig kvalitet. Den kraftige veksten i 
byggebransjen gir både høyere priser og 
økt ventetid, noe aktørene i bransjen har 
fått merke. Entreprenørfirmaet Peab har 
nå skrinlagt trinn to i gigantprosjektet 
Kværnerbyen, der totalt 1800 boligenheter 
skulle bygges over flere år.

Det skal rett og slett ha blitt for dyrt! Nå 
må byggherre Obos utsette planene og 
se seg om etter andre partnere. Europa 
er i realiteten utsolgt for byggevarer som 
isolasjon, sement, gips, trelast, stål og 
aluminium. Samtidig er det skrikende 
mangel på fagfolk som kan bearbeide 
byggevarene, noe som igjen drar opp 
lønningene.

Tidligere har vi alltid hatt resurser i 
bakhånd når byggefeberen har herjet, men 
i dag er slike reserver vanskelige å finne. 
Gode tider også i nye EU land kan bety 
at det blir slutt på billige håndverkere fra 
blant annet Polen. De landene vi i dag 
importerer faglært arbeidskraft fra, vil 
trolig ha behov for arbeidskraften selv.
Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen 
(Ap) har tidligere uttrykt bekymring over 
mangel på arbeidskraft, og det er kanskje 
ikke så rart. Det er gjerne slik at med 
høykonjunktur, følger det et hopetall med 
useriøse aktører inn på markedet. 
Dette har arbeidsministeren skjønt, og 

er derfor godt i gang med å lage en ny 
strategi for arbeidsinnvandring knyttet til 
folk utenfor EØS-området.

Optimisme
Likevel.., optimismen, særlig blant de 
unge er nesten til å ta og føle på. Er 
det slik at vi ikke har noe å bekymre 
oss for, eller er det bare vi som ikke ser 
konsekvensene av en overopphetet 
økonomi. 
Det bør være av allmenn interesse at vi 
får den gode perioden vi er inne i til å 
vare lengst mulig, og da bør det offentlige 
ikke love for mye utbygging de nærmeste 
årene. Økt press i økonomien vil være 
inflasjonsdrivende, og kan føre til en 
rentegalopp vi bare har sett starten på. 

Nå er kapasiteten sprengt!

Vidar Lund
Leder, Nedre Romerike  

og Follo fagforening

Historisk byggeboom Felles 1. mai-frokost for 
medlemmer av Jern & 

Metall Oslo, Oslo Bygnings-
arbeiderforening, Tømrer og 
Byggfagforeningen og Rør-

leggernes Fagforening:

Arrangeres i Folkets Hus, Oslo, Sal B

Frokostoppstart er kl. 09.30 og varer  
utover formiddagen.

Arrangementet på Youngstorget  
begynner som vanlig kl 11.00

Delta lokalt dersom du ikke  
er i Oslo på 1.maidagen.

Delta 1. mai

Grunnbeløpet (1G) i 
Folketrygden er fra 1. 
mai 2005 kr. 62.892,-.

Maksimal utbetaling av 
sykepenger er 6G eller  
kr. 377.352,-.

Omregnet gir dette  
kr. 7256,77 per uke.

Beregnet etter 7,5 timers 
dag gir dette kr. 193,51  
per time.

Sykepenger

Vidar Lund

LEDER
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Siden forrige gang har 
årsmøtet og styret ved-
tatt og jobbet med føl-
gende:

■ Bevilget 1500 kroner 
til ungdomsarrange-
ment 1.mai.

■ Tatt initiativ over-
for Fellesforbundet for 
å diskutere en langsik-
tig strategi for bruk av 
akkordtariffene.

■ Vedtatt å utvide avisa 
til 16 sider hvis mulig, 
samt å utvikle en inter-
nettstrategi for forenin-
gen.

■ Vedtatt å avholde 
historieseminar 7. no-
vember, i anledning av 
at foreningen er 125 år 
den 4. november.

■ Vedtatt å skjerpe 
kampen både for økt 
egenbemanning i pro-
duksjonsbedriftene og 
at leiefirmaene kun har 
faste ansatte i tråd med 
Arbeidsmiljøloven.

■ Sluttet opp om aksjo-
nen «Stopp tjenestedi-
rektivet». Deltatt i fane-
markering 27.februar.

■ Vedtatt å tilslutte oss 
felles ungdomsutvalg 
i Fellesforbundet Oslo 
& Akershus med bud-
sjett på 15 kroner per 
yrkesaktiv medlem. En 
bevilgning på 22-24000 
kroner per år.

■ Bevilget 10.000 kro-
ner til aksjonen «Bevar 
AFP».

■ Mottatt rundt 100 yr-
kesaktive medlemmer i 
forbindelse med ned-
leggelse av Isolatørenes 
Fagforening. Tilmeldt 
oss Fellesforbundets 
Petroleumsforum.

■ Jobbet med parolefor-
slag til 1.mai samt felles 
1.mai-frokost.

■ Forberedt Fellesfor-
bundets Landsmøte 

6. – 11. oktober ved å 
delta i utarbeidelse av 
kladdeforslag.

■ Jobbet med å ansette 
et ombud for å jobbe 
med organisering av 
baltiske bygningsarbei-
dere. Prosjektet er en 
spleis mellom oss, tøm-
rerne og forbundet.

■ Ordnet fortsatt spleise-
lag mellom tømrerne, 
forbundet og oss, angå-
ende ombud som job-
ber med organisering av 
polske bygningsarbeide-
re. Forbundet har bevil-
get 150.000 kroner.

■ Deltatt på fellessemi-
nar mellom bedrifts-
klubber og tømrerne, 
2.- 4. februar.

■ Avholdt kurs i 
akkordtariffene  
16.-18. mars.

■ Medvirket til kurs 
i norsk for polske og 
tyske bygningsarbei-
dere.

■ Stilt garanti på 15.000 
kroner for oppføring av 
polsk teaterstykke.

■ Sammen med tøm-
rerne avholdt møte for 
polske bygningsarbei-
dere i ADECCO, der 50 
møtte for å diskutere ar-
beidstidsordninger.

■ Bevilget 5000 kroner 
til støtte for Nei til EUs 
faglige arbeid.

■ Forberedt årsberet-
ning, regnskap og bud-
sjett for 2006. Foren-
ingen gikk reelt med 
underskudd i 2006. 
Budsjettet for 2007 viser 
balanse. Foreningens 
økonomi er uansett 
solid.

■ Vedtatt støtte til LO i 
Oslos kommende kom-
munevalgkamp og be-
vilget 10.000 kroner.

Roy

Foreningsnytt

Høsten 2006 ble det bestemt 
at Bygningsarbeidernes Hus 
i Møllergata 37 skulle selges.  
Behovet for vedlikehold og 
oppgradering var gjennom 
årene blitt så stort at utgif-
tene ville gitt store husleie-
økninger. Økonomisk var 
det en bedre løsning å sel-
ge bygningen og etablere et 
fond hvor årlig avkastning 
skulle brukes til husleiestøtte 
for andelhaverne. På denne 
måten ville formålet om å 
skaffe kontorlokaler og mø-
telokaler for andelshaverne 
likevel være innfridd.

Bygningen ble solgt for 52 
mill. kroner til Onarheim Ei-
endom. De nye eierne over-
tok 4. desember, og før nyttår 
mottok vi som ventet opp-
sigelse av leiekontraktene, 
med utflytting innen 30. 
juni 2007.

Det var forhandlet om fort-
satt leie i bygget. Tanken var 
å samlokalisere forbundets 
avdelinger i nye lokaler i en 
eller to etasjer, men slik ble 
det ikke. Etter hvert ble det 
klart at de nye eierne av øko-
nomiske årsaker ville priori-
tere andre leietakere, som var 

villige til finansiere en total-
rehabilitering av huset. 

Vi måtte derfor finne  an-
dre lokaliteter. Etter å ha vur-
dert flere alternativer, valgte 
vi tilslutt lokaler i Møllergata 
24 som ligger tvers over gata.  
Her vil vi sammen med for-
bundets distriktskontor og 
rørleggerne leie en hel eta-
sje med felles møterom og 
spiserom.

Tømrerne vil flytte til lo-
kaler de har kjøpt på Grøn-
land.

Utleier ønsket en felleskon-
trakt på hele etasjen, så for-
melt sett er det Fellesforbun-
det som har tegnet kontrakt 
med ti års leietid. Vi skriver 
kontrakt med Fellesforbun-
det for samme periode. Vi vet 
enda ikke eksakt når vi flytter 
over, men er nok på plass i 
nye lokaler før ferien.  

Med en rimelig avkastning 
på fondet kan vi regne med at 
utgifter til husleie og møter er 
dekket de første årene.

Stein Måreng
 

Sterk vekst for 
bygg og anlegg

For bedriftene i bygge- og 
anleggsbransjen økte omset-
ningen med 22,4 milliarder 
kroner i perioden januar – ok-
tober i 2006 sammenlignet 
med samme periode i 2005. 
Dette tilsvarer en vekst på 
14,4 prosent. Den største næ-
ringshovedgruppen, «annen 
bygge- og anleggsvirksom-
het», omsatte for 109,6 mil-
liarder kroner i årets ti første 
måneder, en stigning på 14,7 
prosent sammenlignet med 
tilsvarende periode i 2005. I 
denne næringshovedgruppen 
finner vi i hovedsak bedrifter 
som driver med oppføring av 
bygninger og anleggsvirksom-
het.

Omsetningen for 5. termin 
(september og oktober) i 2006 
var 15,7 prosent høyere enn 
for tilsvarende termin året før. 
All omsetning i denne sam-
menheng er eksklusiv mer-
verdiavgift.

(Bygg.no / Bygge-
industrien, 23/1-07)

Søknad om leie på 
feriehjemmene
Vi har fått spørsmål om 
leie på feriehjemmene. 
Det er ikke lenger mulig 
å leie for kortere perio-
der. Alle nye kontrakter 
vil inngås for perioden 
1. mai 2007 til 30. april 
2011.

På årsmøtet vil vi be-
handle et forslag om salg 
av Holtop og Engstua.  
Hvis dette blir vedtatt vil 
alle kontrakter bli sagt 
opp på disse stedene, og 
disse medlemmene vil få 
prioritet på ledige hytter 
på andre feriehjem. Det 
er derfor vanskelig å gi en 
oversikt over ledige hytter 
i dag. 

Andre medlemmer som 
ønsker leiekontrakt for 
nevnte periode må søke 
innen 20. april 2007.  

Når vi får oversikt over 
ledige hytter vil ferie-
hjemstyret gå ut med til-
bud i forhold til gjeldende 
retningslinjer.  

Vi er på 
flyttefot!

Vi flytter fra Byg-
ningsarbeidernes 
Hus … over gata til 
Møllergata 24.
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I Skanska har det det siste 
året foregått en gjennom-
gripende omorganisering på 
mannskapssida. Dette har ikke 
akkurat gått uproblematisk 
hen. «Bygningsarbeideren» 
har tatt en prat med klub-
bleder Kåre Thorkildsen om 
hva som har skjedd.

-Klubben var i utgangspunktet 
positiv til omorganiseringa, 
ja, det var jo egentlig vi som 
gikk i spissen for å få det gjen-
nomført. Målet var å styrke 
egenproduksjonssida og få 
flere egne ansatte. F. eks. hå-
pet vi å øke andelen av plas-
støpt betong. Men etter at det 
trådte i kraft føler vi at vi er 
blitt motarbeida hele veien av 
enkeltpersoner og prosjekter 
som ikke vil satse på egenpro-
duksjon.

- Kan du si litt om  
hva omorganiseringa  
går ut på?

- For litt over et år siden ble 
det vedtatt at Skanska skulle 
organisere seg med egenpro-
duksjonsavdelinger i de fleste 
distrikter etter modell fra Sta-
vanger, hvor det har vært or-
ganisert på den måten noen 
år. I korthet går det ut på at 
arbeidskrafta blir organisert i 
en egen avdeling – Oslo Hånd-
verk – som skal regne på de 
enkelte jobbene og legge inn 
anbud. Det var mangeårig 
hovedtillitsvalgt i Skanska, 
Tollef Hovig, som fikk job-
ben som leder for denne av-
delinga. På mange måter blir 
vi en slags underentreprenør, 
og det var vi klar over risikoen 
med, men samtidig forventa 

vi også å bli behandla som an-
dre underentreprenører, ikke 
å bli motarbeida.

- Dette må du forklare 
nærmere.

- I og med at forslaget om den-
ne modellen kom fra ledelsen 
regna vi med at det ville bli 
lagt makt og tyngde bak, og 
vi forventa at strategien ville 
bli fulgt i alle ledd nedover. 
I stedet ble vi ofte møtt med 
motarbeidelse og ting ble ikke 
lagt til rette som det skulle. 
Kraner ble ikke montert til 
rett tid, mannskap ble satt 
på vent og så videre. Det var 
mye dårlig prosjektering og vi 
ble ikke alltid varsla om utset-
telser, omarbeidinger og slikt. 
Dette ville ikke alltid prosjek-
tene ta kostnadene for.

Enden på visa var at Oslo 
Håndverk viste dårlig resultat. 
Etter vår oppfatning skyldes 
dette til en stor grad at alt for 
mange kostnader er ført på 
Oslo Håndverk, selv om ikke 
vi kan lastes dem.

- Hvordan har dere 
reagert?

- Klubben så hvor dette bar 
hen allerede i sommer og 
prøvde å varsle om dette uten 
å få særlig respons. I oktober 
får avdelinga beskjed om ikke 
å regne på flere jobber, det 
kom også pålegg fra ledelsen 
om å si opp 30 mann. Det var 
vi ikke enige i og saken er nå 
hos Fellesforbundet. Det hø-
rer med til historien om at 
dagen etter at oppsigelsene 
trådte i kraft krevde prosjektet 

å leie inn folk. Prosjektet blir 
for øvrig ferdig et halvt år før 
tida, men ledelsen avviser at 
det har noe med vår forsering 
å gjøre.

-Men det hele har jo 
tilspisset seg ennå mer?

-Ja, jeg må si at Klubben fø-
ler seg lurt. Vi hadde et møte 
i november hvor vi satte fo-
ten ned og krevde mer sam-
arbeidsvillighet. Vi ble lovet 
et oppklaringsmøte om dette, 
men det ble trenert og det ble 
aldri noe møte. I stedet fikk vi 
2. januar beskjed om at av-
delingsleder Tollef Hovig var 
fjernet fra sin stilling. Klub-
ben har hele tida stilt seg bak 
Tollef, og dette vakte sterke 
reaksjoner blant gutta som har 
vanskelig for å tro det er sant. 
Klubben tror denne beslut-
ningen er lite gjennomtenkt 

og at det ikke vil løse samar-
beidsproblemene.

- Hvordan ser du på 
utsiktene framover?

- Skanska er helt klar på at vi 
skal fortsette med egenpro-
duksjon, men jeg tror det står 
og faller på om man vil sam-
arbeide med Oslo Håndverk 
på den måten det var tenkt. 
Gløden og stå-på-viljen er 
ikke den samme og tilliten 
er sterkt redusert. Det kan ta 
tid å bygge opp tilliten til oss 
som ble rasert med en eneste 
setning. Skjer ikke dette vil 
nok egenproduksjon være en 
saga blott.

Etter vår mening har vi fått 
for liten tid til å prøve oss. Må-
let var som sagt blant annet 
å øke volumet på plasstøpt 
betong, men vi har ikke helt 
klart det. Vi skal selvsagt fort-

satt samarbeide om å få det 
til, men engasjementet er ikke 
like glødende som for et år 
siden.

 
Når det er sagt vil vi fremde-

les jobbe for at vi skal ta inn 
like mange lærlinger som før, 
og vi vil fortsatt rekruttere. 
Vi har f. eks. gode erfaringer 
med å ansette polske hånd-
verkere. Så Skanska vil fortsatt 
ha håndverkere, men måten 
denne saken ble håndtert på 
var for dårlig. Vi forholder oss 
selvsagt til avgjørelsen som 
ble tatt og vil gjøre vår del av 
jobben, men vil aldri aksep-
tere den måten Tollef ble be-
handlet på.

Petter Vellesen

Omorganisering i Skanska / Oslo Håndverk:

Vi ble 
LURT!

Det hører med til historien om 
at dagen etter at oppsigelsene 
trådte i kraft krevde prosjektet å 
leie inn folk.
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Jeg lar meg ofte imponere av 
driftige personer med mange 
jern i ilden. Og som klarer å 
spre seg over flere bransjer. 
Og likevel holde oversikt og 
aktivt bidra til verdiskapnin-
gen i landet. Den som holder 
hjulene i gang i det norskre-
gistrerte utenlandske foreta-
ket Baltic Work Power er 
en Thomas Jacobsen. Han er 
også styreleder og deltaker i 
firmaet Varg Consulting 
DA. Dette firmaet driver 
med callsentervirksomhet. 
Han er deltaker og kontakt-
person i firmaet Jacobsen 
DA innen bransjen vedlike-
hold og reparasjon av motor-
vogner, unntatt motorsykler. 
Han var i tillegg daglig leder 
i Kringstad & Jacobsen 
as. Formålet her var å utfø-
re bilpleie, billagring og un-
derstellsbehandling av biler, 
samt andre relaterte tjenes-
ter. Dette firmaet er slettet i 
Brønnøysund den 19/2-07 
og er under konkursbehand-
ling. 18/1-07 ble det stiftet 
et firma som heter Sundby 
Jacobsen ltd med formål 
å drive med vedlikehold og 
reparasjon av motorvogner, 
unntatt motorsykler. 

Han har ingen formelle 
posisjoner i firmaet, kun pro-
kura. Men det mest spenstige 
er nok firmaet Baltic Work 
Power. Det skal, i følge hjem-
mesiden, være et profesjo-
nelt bemanningsbyrå basert i 
Latvia (Riga) og er spesialisert 
innenfor utleie av midlerti-

dig arbeidskraft. Dette skulle 
tyde på at morselskapet var 
et baltisk selskap, men i føl-
ge Brønnøysund er firmaet 
registrert i London og ble 
oppretta 1/12-05. De som 
ønsker å lese mer om dette 
og spesialiteten EU-vasken 
finner mer på denne nettsi-
da (anbefales): http://www.
balticworkpower.no

La på røret
Vi var så heldige å bli kjent 
med dette firmaet i fjor høst. 
Da ble org.arbeider Boye Ull-
mann oppsøkt av to gutter 
fra Litauen som hadde jobbet 
i firmaet. «No money from 
boss».  De hadde ikke mer 
jobb i firmaet og lønna de 
hadde fått utbetalt sto ikke 
i stil med norsk lov. Boye 
tok en telefon til Jacobsen 
men han forsto ikke så mye 
av dette så han måtte få det 
skriftlig. Han kunne ikke ta 
det på sparket. Egentlig forsto 
han ikke hva Boye prata om 
i det hele tatt.

Grunnet språkproblemer 
og manglende papirer var 
det ikke helt enkelt å finne ut 
av kravet, men det gikk seg 
til og vi oversendte et lønns- 
og feriepengekrav på mellom 
50 000 og 60 000 kroner for 
hver av de. Brevet ble sendt 
rekommandert men firmaet 
henta det ikke. Vi sendte en 
e-post til firmaet med det 
samme kravet og ba om et 
møte. Det ble heller ikke 
besvart. På nyåret tok vi en 

telefon til Jacobsen. Tenkte 
vi kunne høre om han had-
de lest e-posten og hvorfor 
han ikke viste noen synlig 
interesse i å ta kontakt med 
oss. Det var svar i den an-
dre enden, vi presenterte oss 
og forklarte på en sømmelig 
måte hvorfor vi ringte. Her 
fikk vi en kjapp forklaring: 
«disse gutta var det bare tull 
med. Egentlig hadde de ikke 
vært ansatt i det hele tatt. 
Bare trøbbel. Stjålet hadde 
de også». 

Vi forklarte at om han ikke 
ville diskutere dette på en 
ordentlig måte så kom vi til 
å skrive litt i avisa vår om 
dette. Svaret var: «du får gjø-
re akkurat pokker hva du vil 
med dette. Jeg er ferdig med 
denne saken og gidder ikke 
prate med deg». Klikk….

I forhold til hvor seriøst 
dette høres ut kan våre lesere 
sjøl gi poeng på en skala fra 
1 til 10. 10 er veldig seriøst. 
Det er kanskje ikke oppnå-
elig for noen i bransjen for 
tida. I hvert fall ikke i utlei-
ebransjen.

Vi er uansett helt sikre på 
at Snarøens kondisjonerte fa-
milier setter pris på EU-vas-
ken.

Odd Magnar

P.S. Våre venner fra Litau-
en har vi ikke hørt noe mer 
fra. De fant det kanskje best å 
rømme denne villmarka.

Ronny Løkkevik, isolatør,  
Kaefer

1  Ja absolutt! Det er mer enn 
nok å gjøre, Helt enormt, 

egentlig.

2  Bedriften prøver å ansette 
folk, men det er ikke fagfolk 

å oppdrive. Derfor leies det inn 
en del polakker for å ta toppene.

3  Jeg tror dette kommer til 
å vare minst et par år til. 

Rentenivået kommer til å være 
avgjørende.

Eric Laurendz, forskalingssnekker, 
Selvaagbygg

1  Ja. Vi har nesten litt for mye 
å gjøre nå. Det blir en del 

overtid.

2  Det brukes mye innleide, 
og som sagt så er det mye 

overtid. Det virker som om 
bedriften unngår å ansette folk 
fordi de er redde for å måtte 
permittere seinere.

3  Nei, jeg tror for så vidt ikke 
det i første omgang i hvert 

fall. Selvaag har nok å gjøre i 5-6 
år framover.

Jan Arvid Olsen, maler, O. E. 
Samuelsen

1  Vi har masse å gjøre.

2  Vi er bare tre i firmaet og 
klarer oss stort sett med det. 

Vi får hjelp av selvstendige til å 
ta toppene.

3  Tror vi har jobb i mange år 
framover. Det ser lyst ut for 

oss i hvertfall.

Merker du noe til 
byggeboomen?

Hvordan håndterer 
bedriften dette?

Blir det noen 
nedgang?

1

2

Grasrota 
om bygge-
boomen

3

Baltic Work Power: 

Rølp i mange år
Omorganisering i Skanska / Oslo Håndverk:
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Fra 1. mars har Oslo Bygnings-
arbeiderforening fått et hun-
dretalls nye medlemmer. Disse 
kommer fra Isolatørenes Fag-
forening, som har nedlagt sin 
virksomhet.

- Isolatørenes Fagforening er 
en tradisjonsrik forening, sier 
Torgeir Fure. Den ble stiftet i 
1915 som en klubb utgått av 
rørleggerne i Oslo. Egen fag-
forening ble vi i 1926. Først 
var det et reint Oslo-fenomen, 
men i 1956 ble vi landsomfat-
tende, i hvert fall offisielt. I 
realiteten hadde foreningen 
«snikinnført» medlemmer fra 
hele landet allerede fra før kri-
gen.

Torgeir er klubbformann 
i Kaefer Isolering, en av de 
største klubbene. Samtidig 
var han valgt styreleder i fag-
foreningen ved nedleggel-
sen. Sammen med Øystein 
Myrvold, forretningsfører og 
daglig leder i foreningen, og 

Tove Myrvold, organisasjons-
sekretær har han tatt en prat 
med oss for å redegjøre for 
omstendighetene rundt for-
eningsnedleggelsen.

- Foreningen ble landsom-
fattende fordi det ikke var 
medlemsgrunnlag for en-
keltstående, lokale forenin-
ger innen isolatørfaget, sier 
Tove. På det meste var vi 700 
– 800 medlemmer. Det var på 
90-tallet. Ved nedleggelsen var 
vi ca 450 yrkesaktive.

- Hovedgrunnen til at vi 
måtte legge ned var selvsagt 
medlemssvikt, fastslår Øy-
stein. Det har vært dårlig ny-
rekruttering og få lærlinger. 
Dessuten har utenlandske 
firmaer kommet inn på mar-
kedet. Dette er mye reine ut-
leiebedrifter, men mange har 
også kommet inn som under-
leverandører, og det har vært 
veldig typisk at de mellom-
store jobbene har gått til slike 
bedrifter.

- I tillegg har firmastruktu-
ren endra seg, skyter Torgeir 
inn. Vi har fått mange så-
kalte «multidisiplinfirmaer» 
som driver med f. eks. stil-
lasbygging og korrosjonsbe-
handling ved siden av iso-
lasjon. Det fins knapt noen 
bedrifter igjen med mer enn 
20 reine isolatører. På den 
måten har de store klubb-
miljøene våre forsvunnet.

- Som landsomfattende for-
ening var vi dessuten tidlige-
re organisert i lokale grupper, 
sier Tove, Bergensgruppa, Øst-
foldgruppa og så videre. Disse 
slutta dessverre å fungere på 
2000-tallet.

- Det sier seg selv at 450 be-
talende medlemmer blir for 
lite for å drive en slik fagfore-
ning, legger Øystein til. Det 
er store kostnader forbundet 
med landsomfattende virk-
somhet, f. eks. reise- og møte-
kostnader. Da blir det for lite 
igjen til å drive medlemsretta 

aktivitet. Til sist så vi ingen 
annen råd enn å legge ned 
Isolatørenes Fagforening. Det 
ble formelt gjort på et ekstra-
ordinært årsmøte hvor alle 
medlemmene var invitert. 
Vedtaket var enstemmig, men 
dessverre var det bare 11 med-
lemmer som møtte. Det sier 
vel litt om at de fleste innså at 
det ikke var noen vei utenom. 
Formell nedleggelsesdato er 
altså 28/2.

Tove forklarer: - Medlemme-
ne fordeles på fire lokale fag-
foreninger etter hvor bedrif-
tene geografisk holder til. Oslo 
Bygningsarbeiderforening får 
som sagt ca. 100 medlemmer 
fordelt på om lag åtte firmaer. 
De andre medlemmene går til 
Grenland Bygning, Unionen 
Fagforening i Bergen og Avd. 
730 i Stavanger.

- Kan dere si litt om våre 
nye medlemmer, spør vi.

-Det er jo selvsagt isolatører, 
svarer Øystein. De fleste driver 

tradisjonell isolering på bygg 
og anlegg, foruten industri og 
offshore. Noen driver altså rei-
sevirksomhet, men egentlig 
ikke så mange av dem som 
blir medlem i Oslo. Dessu-
ten er det noen nisjebedrif-
ter, som f. eks. Firesafe, som 
driver brannsikring og Huurre 
som installerer kjøle- og fryse-
rom. Ellers er firmaene ganske 
forskjellige, både i størrelse og 
organisasjonsgrad.

-Isolasjonsfaget er jo et ak-
kordfag. Kan dere si litt om 
det?

- Ja, sier Øystein. Vi har en 
akkordtariff som ble nyrevi-
dert i 2004. Det er en oppegå-
ende tariff som jeg er sikker på 
gir god fortjeneste ved riktig 
bruk. Dessverre har det ikke 
vært så mye måling de siste 2 
– 3 årene. Vi har hatt et eget 
målekontor, men nå blir må-
leretten overført til de avdelin-
gene som får medlemmer, og 
målerne ved disse kontorene 

Velkommen til isolatørene
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Som kjent praktiserer EU 
prinsippet om at det skal 
være fri flyt av varer, tjenes-
ter, kapital og arbeidskraft 
innad mellom EU-landa. 
Dette er EUs raison d’être, 
EUs «hellige» eksistensbe-
rettigelse. Alle tiltak som 
virker hindrende på denne 
frie flyt, i et fritt marked, er 
av det onde. Et omfattende 
lovverk er rigga opp for å 
påse dette.

For arbeiderklassen har 
dette prinsippet vært langt 
fra hellig. Riktig nok er det 
sånn at arbeidskrafta er en 
vare som selges på et mar-
ked. Prisen på arbeidskrafta, 
lønna, bestemmes av mar-
kedet. I dårlige tider med 
overskudd av arbeidskraft 
(arbeidsløshet) kan kapita-
listen kjøpe arbeidskrafta 
for en billig penge og tvinge 
lønna kraftig ned.

Allerede Karl Marx påpek-
te at for å hindre at arbei-
derne slåss seg i mellom for 
å fallby seg til en kapitalist 
for ei luselønn, så slutta de 
seg sammen i fagforeninger 
for å minske, ja helst elimi-

nere denne konkurransen 
arbeiderne i mellom. Det-
te er fagforeningenes raison 
d’être. En uregulert fri flyt av 
arbeidskraft i et fritt arbeids-
marked, med alles kamp mot 
alle, er rett og slett en fagfo-
reningsfiendtlig tanke.

Boikott
Det er mot denne bakgrunn 
vi må vurdere den såkalte 
Vaxholmsaken i Sverige. Den 
er i korthet sånn: Et latvisk 
bygningsfirma fikk i oppdrag 
å renovere en skole i Vax-
holm . De latviske bygnings-
arbeiderne gikk på ei lønn 
på 80 svenske kroner timen. 
Svensk Byggnads krevde ta-
riffavtale, noe firmaet nekta å 
gå med på. Dette resulterte i 
at forbundet, på vanlig måte, 
gikk til boikott av firmaet.

Det er lovligheten av den-
ne boikotten som firmaet vil 
prøve for EU-domstolen. Et-
ter deres oppfatning er Bygg-
nads kampmidler i strid med 
EUs regler om fri flyt av ar-
beidskraft.

Det latviske firmaet har 
fått støtte av den latviske 

staten, den svenske arbeids-
giverforeninga og EU-kom-
misjonen. Det er ingen tvil 
om at dette er en krigserklæ-
ring mot europeiske fagbe-
vegelse.

Hvis Byggnads blir dømt i 
EU-domstolen, hva gjør våre 
hjemlige EU-tilhengere i LO-
systemet da?

Tor Moestue

får opplæring i Isolasjonstarif-
fen. Vi håper selvsagt at må-
lingen tar seg opp.

- Jeg tror det vil virke posi-
tivt at målekontorene kom-
mer nærmere medlemmene, 
tilføyer Torgeir. Som klubbfor-
mann i Kaefer ser jeg dessuten 
veldig positivt på å komme 
til Oslo Bygningsarbeiderfo-
rening.

- Ja, bifaller Øystein. Hele 
avviklingsstyret står nå i OBF, 
og vi som har «slitt med» iso-
latørene i mer enn 20 år hå-
per våre gamle medlemmer 
slutter helhjerta opp om for-
eningen. 

Tove avslutter: - For å opp-
rettholde et faglig miljø er det 
nå viktig at medlemmene våre 
står i de lokale foreningene og 
ikke sprer seg mer.

Vi i Oslo Bygningsarbeider-
forening ønsker alle isolatører 
velkommen til foreningen.

Petter Vellesen

Torgeir Fure, Øystein Myrvold 
og Tove Myrvold var sentrale i 

Isolatørenes Fagforening

����

Viktig prinsippsak i EU

De rikeste eier halve 
verden 

Halvparten av verdens ver-
dier eies av kun to prosent 
av befolkningen. 

Motpolen til de rikeste 
to prosentene som vasser i 
verdier er at de 50 prosent 
fattigste av oss sitter med 
samlede verdier tilsvarende 
kun én prosent av verdens 
samlede verdier, ifølge BBC. 
Nordamerikanerne er de fei-
teste kattene med hele 34 
prosent av verdens penge-
binge, selv om de kun utgjør 
seks prosent av verdens be-
folkning. (tv2/nettavisen/na 
24, 05.12.06)

Ulovlige forhold på 
annenhver byggeplass

Arbeidstilsynet har avdek-
ket ulovlige forhold på an-
nenhver av 700 byggeplas-
ser, som er blitt kontrollert 
i år. Vi har avdekket noen 
ganske groteske forhold i dis-
se kontrollene, forteller In-
grid Finboe Svendsen, leder 

i Direktoratet for Arbeidstil-
synet. Lønn og manglende 
sikkerhet er én ting, men vi 
har også sett uholdbar inn-
kvartering. Vi har sett uten-
landske bygningsarbeidere 
som er blitt henvist til å bo 
i fabrikklokaler, uten innlagt 
vann, eller varme. 

Der det er svært dårlig 
lønn, er det også farlige sik-
kerhetsforhold og elendig 
innkvartering for arbeiderne, 
sier direktøren for Arbeids-
tilsynet. Hun sier videre at 
useriøse arbeidsgivere med 
utenlandske arbeidstagere 
gjerne opererer med tre ver-
sjoner av arbeidskontrakter. 
(Adressa.no. 23/11-06)

Massedemonstrasjoner 
mot ny arbeidslov i 
Australia

Over 260 000 mennesker i 
flere titalls byer i Australia 
protesterer i dag mot den 
nye arbeidsloven. - Millio-
ner av australske arbeidere 
har mistet sine rettigheter 
med denne loven, sier Greg 
Combet, generalsekretær i 
australsk LO. Kravene fra 
demonstrantene i dag var 

entydig: Rett til å være med-
lem av en fagforening, rett 
til å velge egne tillitsvalgte, 
rett til kollektive avtaler, rett 
til å streike, sikkerhet mot 
oppsigelser, bedre arbeids-
miljø og en lønn å leve av. 
(frifagbevegelse / LO Aktuelt, 
1/12-06)

Bøtelagt for 
underbetaling av 
polakker

To firmaer i byggebran-
sjen i Fredrikstad har fått 
40.000 kroner hver i bot 
for å ha underbetalt polske 
arbeidere. Foreleggene fra 
politiet kommer etter at Ar-
beidstilsynet har gått til an-
meldelse. Det unike nå er at 
politiet også inndrar 80.000 
kroner som det ene firmaet 
har hatt i fortjeneste på å gi 
polakkene for dårlige vilkår, 
sier regiondirektør i Arbeids-
tilsynet, Hanne Luthen. I de 
to aktuelle sakene som nå er 
avgjort, har vi foretatt avhør 
og innhentet dokumenta-
sjon. De involverte skylder 
på at de har misforstått re-
gelverket, men det holder 
ikke, sier politiadvokat Aaby 

til NRK Østfold. (Fredrikstad 
Blad, F-b.no, 20/12-06)

Innleide behandles som 
slaver 

Klarer vi ikke dagsnormen, 
eller er kritiske, risikerer 
vi å miste jobben. Dette er 
slaveri, mener ansatte i be-
manningsfirmaet Kelly som 
jobber hos Ringnes på Gjel-
leråsen. Nå vil de organisere 
seg. Vi føler oss fullstendig 
skviset mellom vikarbyrået 
og kunden, forteller Kelly-
ansatte. Ingen av dem tør 
stå fram med navn og bilde 
av frykt for represalier. Da 
Ringnes-arbeideren (interna-
visa for Fellesklubben Ring-
nes) skrev kritisk om bruken 
av midlertidig arbeidskraft 
tidligere i år, ble et par av 
de Kelly-ansatte fjernet fra 
plukklageret. De fikk heller 
ingen nye jobber hos Kelly. 
Kelly-ansatte er overbevist 
om at de fikk sparken, fordi 
de etter ledelsens mening 
var kilden til Ringnes-arbei-
derens oppslag. (Av: Jo Hest-
nes/NNN-arbeideren)
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Allerede høsten 2004 fi kk vi kon-
takt med de første polske bygnings-
arbeiderne. Fra høsten 2005 ble 
den første polske medarbeider an-
satt i foreningen, i samarbeid med 
tømrerne.

Fra da av har begge foreningene 
opplevd en jevn strøm av polske 
bygningsarbeidere som har organi-
sert seg. Vi har ingen eksakt oversikt 
over hvor mange, men leiefi rma 
ADECCO er størst i foreningen med 
rundt 120 medlemmer. Ukentlig 
kommer nye som organiseres av 
polakkene selv.

Sommeren 2006 ble det under-
tegnet tariffavtale i nevnte fi rma. 
Dette takket være aktiv innsats 

og organisering fra fl ere fagfore-
ninger rundt omkring i landet. 
Avtalen omfatter rundt 1300 byg-
ningsarbeidere hvorav de fl este 
er polske. Bedriftsklubben har 
begynt å virke.

Ukentlig får foreningen kon-
takt med polakker som er lurt på 
lønn- og feriepenger av useriøse 
leiefi rma. At vi blir oppsøkt kan 
skyldes to ting. Det ene at stadig 
fl ere lures. Det andre at ryktet om 
foreningen(e) sprer seg: Det er det 
eneste stedet man kan gå for å få 
hjelp.

Allmenngjøring av byggfago-
verenskomsten, er avgjørende for 
å kunne bistå.

Uansett hvor i landet det jobbes, 
kan ingen fra 1. januar i år lovlig 
lønnes under 118 kroner timen. 
Altfor lavt, men likevel over de 50-
70 kronene i timen som fremdeles 
mange må nøye seg med. 

Krav om allmenngjøring ble det 
noe av fordi aktive fagforeninger 
dokumenterte sosial dumping, 
samt sto fram å fortalte om det.  
NHO strittet imot og Fellesforbun-
det var på toppen i lang tid svært 
så lunkne til kravet. 

Lov er en ting, praksis noe annet, 
slik alle kan se og høre via media. 
Mye gjenstår å gjøre. 

Regjeringa har så langt ikke på-
lagt innleiebedrifter et solidaran-
svar for lønn- og feriepenger. Har 
ikke pålagt kommuner og fylker å 
sørge for at bedrifter må følge nor-
ske lønns- og arbeidsvilkår for å få 
oppdrag. Har ikke strammet inn på 
den useriøse leievirksomheten. 

Jens & co sjeler litt for mye til 
NHO og EØS-avtalen. I bakgrunnen 
lurer EUs tjenestedirektiv.

Arbeidsinnvandring vil bare 
fortsette. Den norske ambassaden 
i Warszawa spår i 20 år til. Hvem 
vet, kanskje lengre.

Foreningen er bare i oppstarten 
med hensyn til organisering av 
utenlandsk arbeidskraft.

Roy

Innlemmelsen av sentral og østeuropa i et felles arbeidsmarked fra 1.mai 2004, innebar starten på ei 
ny tid i foreningen. I dag er det kanskje 15-20000 polske bygningsarbeidere i Norge pluss tusener fra 
Estland, Latvia og Litauen. Altfor mange på luselønn, ubetalt overtid og prosjektansettelser. Leiefi rma 
har grodd fra som paddehatter. Mye av dette er kriminell virksomhet.

Organisering av 
utenlandske kamerater

Etter tre år med «åpne grenser»  - hva har vi oppnådd?

KONKURS 
under boomen

Konkurser siden sist 
(1/1-5/3 2007)

Kilde: Brønnøysundregistrene
(NUF = norskregistrert 

utenlandsk foretak)

Firma Org.nr

Euro Work Norway  (nuf / utleie) 987 474 017
B A Ventilasjon (nuf) 987 538 910
Entreprenørpartner as 980 442 853
Eiker Malerforretning as 976 734 171
NorgeBygg as 988 131 571
Romerike Entreprenør as 983 618 200
P&P Bygg & Vedlikehold (nuf) 988 131 571
Langen Byggeriet as 982 122 031
Norsk Trelaminat as 980 253 090

Nordisk Malerservice as 886 722 672
Intermont as (utleie) 985 449 740
3 – Mal as 888 783 962
Norsk Boligentreprenør as 882 520 242
Husbygg Norden as 975 786 633
Betab as (utleie) 988 042 692
Wojcik Wojciech Tomasz 987 261 943
Sandefjord Snekkertjenester 884 170 362
J.H Bygg Jari Tapani Hokkanen 986 405 151
Level Construction as (utleie) 989 576 844
Grant Teknik Maling Services 988 417 246

Legionærbygg as 983 175 449
Fredrikstad Maling & Mur as 985 551 332
Leth & Luchow ans (utleie) 986 272 070
Fasade & Bomiljø as 884 749 352
Sam-Bygg as 988 334 871
Stenskrog Bygg  (nuf) 988 429 198
Oslo Membran og Gulvlegging (nuf) 988 621 854
Håndverkssentralen as 982 290 309
SDH Bygg AS 987 157 143
Buen Prosjekt as 988 546 860
Viking Bygg as 983 650 279

ABC Handverk Sentralen (nuf/utleie) 987 390 832
Euro Malerservice (nuf / utleie) 988 094 854
Celco Bygg & Anlegg as 987 162 643
Grønlund Ventilasjon as 977 067 200
Bygg og Prosjektering as 984 649 436
Bærum Bygg & Anlegg as 989 800 353
Ha-Co Anlegg as 988 323 748
LN Rørleggerbedrift as 987 906 634
Prostaff Selection (nuf / utleie) 986 494 662
A-Team (NUF, Seychellene) 987 494 662
Hvalstad Tømrerservice (nuf) 986 784 829

Malerfi rma Espen Hansen 988 289 396
Solli Entreprenør as 961 978 602
Oslo Vaktmestersentral as (utleie) 918 893 695
Landskapsservice as 986 870 342
Orions Malerentreprenør Atle L Olsen 984 309 368
Laftekultur as 988 630 543
Tricolor Malerservice as 984 583 427
Snekker Service Horten as 958 313 721
Tages Mur og Flis Service as 986 850 589
HHV. Aut. Ing. Rørleggerbedrift (nuf) 987 380 357

Allmenngjøring av bygg-
fagoverenskomsten, er av-
gjørende for å kunne bistå.

Uansett hvor i landet det 
jobbes, kan ingen fra 1. ja-
nuar i år lovlig lønnes under 
118 kroner timen. Altfor 
lavt, men likevel over de 
50-70 kronene i timen som 
fremdeles mange må nøye 
seg med.

Polske kamerater på kurs.
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Alle typer fi rma 
underbetaler

I polske fi rma hadde 35 prosent 
av polakkene under 70 kroner ti-
men. Men også i norske fi rma og 
norske leiefi rma underbetales det 
i stort monn. Nesten halvparten i 
slike fi rma tjente mindre enn 90 
kroner timen netto. 30 prosent av 
polakkene i norske fi rma har mer 
enn 110 kroner timen netto.

Illegalt arbeid og mye 
sosial dumping
Fafo presenterte i slutten av fe-
bruar en undersøkelse om arbeids 
og levekår blant polske arbeidere i 
Oslo. I fjor høst ble totalt 510 pol-
ske arbeidere intervjuet. Og tallene 
overrasker kanskje mange av oss. 
Sjøl ble vi ikke veldig forundret 
over resultatet som ble presentert. 
Vi har ikke gjort noe forsøk på å 
systematisere og tallfeste de opp-
lysninger og forhold vi hører om 
men magefølelsen vår  tilsa at de 
tallene Fafo presenterte ikke kom 
som noen bombe. Det eneste som 

overrasket noe var det omfattende 
illegale arbeidsmarkedet for po-
lakkene. 25 prosent jobber i det 
illegale markedet og ytterligere 18 
prosent er i en gråsone. De som 
jobber i dette markedet taper ret-
tigheter som ferie, helsetjenester, 
lønn under sjukdom og andre tryg-
derettigheter.

Sosial dumping

Fafoforskerne har brukt netto time-
lønn når de har sett på lønnsforhol-
dene for de polske arbeiderne. De 
regner med at når folk tjener under 
90 kroner timen netto så ligger ti-
melønna under det som er lovlig 
lønn. Over 50 prosent av polske 
bygningsarbeidere i Oslo-området 
hadde en lønn som kan karakteri-
seres som sosial dumping.

Kjønnsdelt 
arbeidsmarked
94 prosent av de polske mennene 
jobber i byggebransjen mens tre av 
fi re kvinner jobber opp mot det pri-

vate husholdsmarkedet. 70 prosent 
av bygningsarbeiderne er faglærte. 
Bygningsarbeiderne jobber meget 
lange dager og de utstasjonerte job-
ber mest av alle. (60% over 50 ti-
mer og 32% over 60 timer i uka). 
Flertallet av kvinnene i renhold er 
undersysselsatt.

Mange blir lenge

Omtrent halvparten har jobbet mer 
enn 12 måneder i Norge og under 
30 prosent planlegger å reise hjem 
innen ett år. En av fem vil ikke reise 
hjem. Flertallet regner med å fl ytte 
tilbake til Polen men tidsperspek-
tivet er som regel år – ikke måne-
der. Halvparten mener at norske 
arbeidsgivere forskjellsbehandler 
polakkene og de som har jobbet 
lengst og har planer om å bli føler 
seg mest diskriminert.

Arbeidsgiverne og 
tjenestekjøperne 
skummer fl øten

Bygningsarbeiderne i det legale 
markedet tjener 13 prosent mer 

enn de i det illegale markedet. De 
som jobber i det illegale markedet 
ønsker seg over i det legale mar-
kedet med de rettigheter det med-
fører.

Lurt og utnytta

33 prosent av polakkene i Oslo har 
blitt lurt for lønn. 14 prosent har 
hatt falsk kontrakt og 7 prosent har 
opplevd at arbeidsgiveren har gått 
konkurs i 2006. Under halvparten 
av disse fi kk den lønna de hadde 
krav på.

Odd Magnar Solbakken

P.S. Du kan lese hele 
rapporten her: http://www.
fafo.no/oest forum/260207/

fafo_260207.pdf

Etter tre år med «åpne grenser»  - hva har vi oppnådd?

Fafo rapport om 
arbeidsvilkår EN AV TRE LURT

Firma Org.nr

Euro Work Norway  (nuf / utleie) 987 474 017
B A Ventilasjon (nuf) 987 538 910
Entreprenørpartner as 980 442 853
Eiker Malerforretning as 976 734 171
NorgeBygg as 988 131 571
Romerike Entreprenør as 983 618 200
P&P Bygg & Vedlikehold (nuf) 988 131 571
Langen Byggeriet as 982 122 031
Norsk Trelaminat as 980 253 090

Nordisk Malerservice as 886 722 672
Intermont as (utleie) 985 449 740
3 – Mal as 888 783 962
Norsk Boligentreprenør as 882 520 242
Husbygg Norden as 975 786 633
Betab as (utleie) 988 042 692
Wojcik Wojciech Tomasz 987 261 943
Sandefjord Snekkertjenester 884 170 362
J.H Bygg Jari Tapani Hokkanen 986 405 151
Level Construction as (utleie) 989 576 844
Grant Teknik Maling Services 988 417 246

Legionærbygg as 983 175 449
Fredrikstad Maling & Mur as 985 551 332
Leth & Luchow ans (utleie) 986 272 070
Fasade & Bomiljø as 884 749 352
Sam-Bygg as 988 334 871
Stenskrog Bygg  (nuf) 988 429 198
Oslo Membran og Gulvlegging (nuf) 988 621 854
Håndverkssentralen as 982 290 309
SDH Bygg AS 987 157 143
Buen Prosjekt as 988 546 860
Viking Bygg as 983 650 279

ABC Handverk Sentralen (nuf/utleie) 987 390 832
Euro Malerservice (nuf / utleie) 988 094 854
Celco Bygg & Anlegg as 987 162 643
Grønlund Ventilasjon as 977 067 200
Bygg og Prosjektering as 984 649 436
Bærum Bygg & Anlegg as 989 800 353
Ha-Co Anlegg as 988 323 748
LN Rørleggerbedrift as 987 906 634
Prostaff Selection (nuf / utleie) 986 494 662
A-Team (NUF, Seychellene) 987 494 662
Hvalstad Tømrerservice (nuf) 986 784 829

Malerfi rma Espen Hansen 988 289 396
Solli Entreprenør as 961 978 602
Oslo Vaktmestersentral as (utleie) 918 893 695
Landskapsservice as 986 870 342
Orions Malerentreprenør Atle L Olsen 984 309 368
Laftekultur as 988 630 543
Tricolor Malerservice as 984 583 427
Snekker Service Horten as 958 313 721
Tages Mur og Flis Service as 986 850 589
HHV. Aut. Ing. Rørleggerbedrift (nuf) 987 380 357



BYGNINGSARBEIDEREN 1 - 200710

Oslo er bygd av utlendinger! 
Nåvel, dette er vel ikke helt 
sant, men om man ser seg 
litt tilbake i historien er det 
ingen tvil om at innslaget av 
utenlandske bygningsarbei-
dere i byen til tider har vært 
formidabelt. Dette er i og for 
seg ikke så merkverdig. Alle 
byer og steder i vekst har måt-
tet benytte seg av fremmed 
arbeidskraft for å reise sine 
bygninger. 

Slik var det i Christiania på 
1830-tallet og et par tiår fram-
over. Byen vokste voldsomt 
og det ble satt i gang en rek-
ke prestisjeprosjekter, både i 
offentlig og privat regi. Den 
dag i dag står Slottet, Univer-
sitetet og Botsfengselet der 

som eksempler på solid og 
kyndig håndverk. Men byen 
manglet nettopp håndverkere 
med den erfaring og kunnskap 
som trengtes for å reise slike 
byggverk. De måtte man til 
utlandet for å finne, og derfor 
kan man trygt si at byen på 
denne tida ble bygd av dan-
ske, svenske og tyske murere 
og tømmermenn.

Vandring
På denne tida var det for-
holdsvis lett å flytte på seg. 
Det å «vandre på faget» var 
en del av håndverksutdannel-
sen. Etter endt læretid skulle 
man ut noen år. Laugene var 
internasjonale brorskap som 
var forpliktet til å ta imot en 
vandrende svenn. Fantes det 

ikke arbeid, måtte man betale 
svennen reisepenger så han 
kunne komme seg videre. På 
den måten fungerte vandre-
systemet effektivt for å regu-
lere arbeidskrafta, samtidig 
som det var en ypperlig måte 
å formidle kunnskap og im-
pulser på. Og på den måten 
kom altså tyskere og dansker 
i snesevis til Christiania, hvor 
det var nok av arbeid og stort 
behov for den profesjonelle 
innsikten deres. 

Nå var nok mye av vand-
ringa til Christiania sesongbe-
tont. Det var ikke lett å vandre 
i Norge om vinteren, men på 
den annen side ble det ikke 
bygd mye da heller, så de fleste 
utlendingene forlot nok lan-
det før den første snøen kom. 

Men mange ble værende, og 
mange slo seg opp. I 1865 var 
hele 63 prosent av tømmer-
mesterne av dansk eller tysk 
opprinnelse, og i murerfaget 
utgjorde de samme nasjonene 
53 prosent.  Disse mestrene 
var altså ikke bare represen-
tanter for en vandrekultur, 
men sto i like stor grad  for 
karrierevandring. Gresset var 
grønnere her.

Smeltedigel
Men de fleste utlendingene 
var nok vanlige svenner, og 
mange av dem hadde nok helt 
andre ambisjoner enn rikdom 
og status. Europa var på denne 
tida i opprør og en politisk 
smeltedigel. Noen av vand-
resvennene var rett og slett 

politiske flyktninger og fle-
re hadde vært i kontakt med 
opposisjonelle miljøer. Disse 
brakte med seg impulser uten-
fra om en ny faglig og politisk 
organisering. Det er liten tvil 
om at de vandrende håndver-
kerne var sterkt delaktige i at 
det var nettopp i håndverksfa-
gene de første fagforeningene 
ble danna.

Byggeboomen på 1890-tal-
let førte med seg en ny «ar-
beidsinnvandring» og svenske 
og danske murere har nok satt 
spor etter seg i denne tidas 
leiegårdsbebyggelse, men fag-
lig og politisk var nok innfly-
telsen langt svakere enn den 
hadde vært 30 – 40 år tidli-
gere.

Opposisjon
Også på anleggene gjorde ut-
lendingene seg gjeldende. Det 
var gjort forsøk med «grup-
peimport», bl.a. av italienske 
tunnelarbeidere, men det var 
nok litt for stor kulturforskjell 
mellom «disse Sydens barn», 

Fremmedfolk
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med «sin makaroni, ris og rød-
vin» og norske bondesønner, 
og det endte med at de ble 
sendt hjem igjen. Svenskene, 
derimot, kom i stort antall 
og hadde stor innflytelse på 
anleggsarbeidernes politiske 
og faglige bevissthet. Selv om 
mange av disse rallarene selv-
sagt var vanlig landsens ung-
dom på jakt etter arbeid var det 
også et sterk islett av faglige og 
politiske aktivister blant dem, 
særlig etter at storstreiken i 
1909 hadde lidt nederlag og 
ført mange fagforeningsfolk i 
landflyktighet. Disse svenske-
ne medvirket nok sterkt til at 
anleggsfolka ble betrakta som 
fagopposisjonens kjernetrop-
per.

Erfaringer
I dag, med et såkalt «fritt» ar-
beidsmarked, opplever vi nok 
en gang tilstrømning av ar-
beidskraft, ikke bare fra våre 
naboland, men fra hele Euro-
pa. Så lenge arbeidsfolk jobber 
i lag vil det nok foregå utveks-

ling av fagmessige erfaringer, 
men hvilke politiske impul-
ser vi kan motta fra områder 
hvor fagbevegelsen ligger med 
brukket rygg er det vanskelig 
å se. Hvis vi møter den nye 
arbeidskrafta med en redelig 
og ærlig fagforeningsholdning 
som innebærer at ingen skal 
jobbe på dårligere vilkår enn 
andre, kan det kanskje bli dem 
som tar med seg positive erfa-
ringer hjem.

Petter Vellesen

(Artikkelen er tidligere 
publisert i Fagbladet Bygning 

nr 4-2002)

I følge opplysninger Byg-
ningsarbeideren sitter på 
har utleiefirmaet Rent as 
hatt kort levetid på Ope-
raen. En underentreprenør 
til Siemens trengte elek-
trikere og Rent as hadde 
folkene. Men det ble med 
en meget kort gjestevisitt 
før adgangskortene ble 
sperret for firmaet.

Oslo Bygningsarbeiderfo-
rening fant litt tilfeldig ut 
at Rent as trengte elektri-
kere til arbeid på Operaen 
og Nye A-Hus. LO-koordi-
nator, Knut Farholm, ble 
kontaktet og informert om 
dette og fikk videreformid-
let det vi trodde og visste. 
Farholm ble raskt enig med 
seg sjøl om at her var det 
nødvendig med handling. 
Han informere øyeblikkelig 
Siemens og Statsbygg. Etter 
nærmere undersøkelser ble 
det raskt konkludert med 
at firmaet ikke tilfredsstilte 
de kravene som byggherren 
eller Siemens stiller til sine 
underentreprenører. Og da 
ble det kroken på døra på 
Operaen. Det samme på Nye 
A-Hus. 

Vi kjenner ikke detaljene 
i denne avgjørelsen, men vi 
har prøvd å finne litt bak-
grunnsstoff som kanskje 
forklarer litt. I følge Ravn-
info er firmaet 100 prosent 
eid av en Arnt Vidar Vågen. 
Eller Vidar Vågen som det 
står der. Men han har ellers 
ingen formelle posisjoner i 
firmaet. Vi har funnet fram 
til Magasinet for fagorga-
niserte og Bergens Tidende 
fra 2001 for en liten oppda-
tering. Denne vinteren sto 
han i følge disse kildene for 
retten for å ha unnlatt å be-
tale omkring en million i 
skatt og et tilsvarende be-

løp i moms, pluss en rekke 
bedragerier. 

Av ti firma han har dre-
vet siden begynnelsen av 
nittitallet har like mange 
gått konkurs.

Bergens Tidende av 25/3-
2001 skriver at mannen ble 
dømt til 18 måneders ube-
tinget fengsel og at han ble 
dømt til å betale sine kredi-
torer 1,9 millioner kroner. I 
tillegg ble han fradømt ret-
ten til å drive selvstendig 
virksomhet i fem år. Etter 
dette har foreningen ikke 
visst så mye om hva han 
bedrev tiden med. Men vi 
hadde lenge lurt på om han 
hadde en finger med i Pe-
dersen Gruppen (Pedersen 
Gruppen, Pedersen Service 
Personell, Pedersen Personal 
Service. Alle disse er konkurs 
nå). Det likna så veldig på 
det vi kjente fra før. Og det 
stemte nok det. 

Høsten 2005 gjenoppfris-
ket vi kontakten med Vå-
gen/Våge. En svensk leiear-
beider fikk problemer. Vi tok 
kontakt med arbeidsformid-
lingen i Sverige (nytt jobb i 
utland) og fortalte om dette. 
Etter dette fikk ikke Rent as 
annonsere der en kort pe-
riode. Dette resulterte i at 
vi nesten daglig hadde flere 
telefonsamtaler med Arnt 
Vidar. Vi hadde nok klart 
oss med et par samtaler om 
dagen, men han la stadig 
vekk på røret. Rett skal være 
rett. Den ene telefonsamta-
len var riktig så hyggelig og 
han innrømte at det var mye 
han angret på i sitt liv som 
forretningsdrivende. Men 
nå var det slutt på dette og 
heretter var det «lov og or-
den» som skulle gjelde. Vi 
ble også fortalt at han hadde 
vært ansatt i Pedersen Grup-

pen som salgssjef. Men han 
hadde ellers ingen formelle 
roller i dette firmaet. Nei, 
det er jo ikke mulig så lenge 
man har konkurskarantene. 
Det ble videre formidlet at 
han ikke lenger kunne stå 
inne for den måten dette 
firmaet holdt på og at han 
sluttet der på grunn av dette. 
Vi kunne til og med få se 
oppsigelsespapirene hans.

Etter hvert fikk vi fle-
re telefoner fra frustrerte 
svensker som hadde pro-
blemer. I fjor høst var det 
slik vi forstår det en sak 
oppe for forliksrådet i Flo-
rø på grunn av manglende 
lønn for et medlem i Fel-
lesforbundet. Men firmaet 
møtte ikke opp. Sjøl fikk vi 
besøk av en polsk elektri-
ker før jul som fortalte at 
rundt 40 polske elektrikere 
ansatt i firmaet og leid ut 
til Aker Yards hadde blitt 
lurt for lønn.

Etter det vi erfarer har det 
blitt holdt tilbake oppgjør til 
Rent as for å finne nærmere 
ut av dette. Hva som er den 
egentlige årsaken til at Rent 
as ble kastet ut fra Operaen 
kjenner vi som sagt ikke til. 
Av lang erfaring med slike 
firmaer kan det være god 
grunn til å tro at forholdet 
til skattemyndighetene ikke 
er slik som skattemyndighe-
tene skulle ønske det var. 
Ikke vet vi. Men det er ingen 
grunn til å tro at Statsbygg 
eller Siemens har handlet 
overilt.

Odd Magnar

Murernes Union ble stif-
tet 4/11 1882, og Oslo 
Bygningsarbeiderforening 
regner denne datoen som 
sin stiftelsesdato. Under 
denne vignetten vil vi i 
tida framover bringe en 
serie med artikler med 
tilknytning fra de organi-
serte bygningsarbeidernes 
første år.

������

Rent = Urent

Arbeidslag på Herkules Konfek-
sjonsfabrikk i Thv. Meyersgt, 1917. 
Flere av arbeiderne på bildet er 
svenske. (Foto: Arbeiderbevegel-
sens Arkiv og Bibliotek.)

Oslo Bygningsarbeiderforening 125 år
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Historia gir talrike 
eksempel på at små 

tuer kan velte – eller bli 
brukt til å velte – store 

lass. Eitt eksempel er 
da statsminister Per 

Borten blei tvinga til å 
gå av med regjeringa si 

i 1971.

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.

Lita tue ...
Etter 16 år med 

stor-
tingsfleirtal for Arbeidarpartiet aleine 
etter andre verdskrigen, resulterte 
valet i 1961 i like mange stortingsre-
presentantar (74) for dei fire borgar-
lege partia som for Arbeidarpartiet. 
Dei to siste mandata gikk til det nye 
Sosialistisk Folkeparti, som var stifta 
same året av utbrytarar frå Arbeidar-
partiet, men som blei med på å danne 
parlamentarisk grunnlag for ei ny 
Arbeidarparti-regjering leia av Einar 
Gerhardsen. Gerhardsen heldt såleis 
fram med å regjere fram til 1965, 
bare avbroti av noen få veker med 
ei borgarleg regjering under leiing 
av Høgre-politikaren John Lyng som 
følge av Kings Bay-saka i 1963. 

Ved det neste valet i 1965 erobra 
dei borgarlege partia fleirtalet, og det 
var endeleg slutt på «eittpartistaten» 
etter krigen. Einar Gerhardsen blei av-
løyst av Senterparti-leiaren Per Borten 
i spissen for ei koalisjonsregjering av 
Høgre, Venstre, Kristeleg Folkeparti 
og hans eige parti. Den gongen var 
det verkeleg slik som Einar Førde sei-
nare sa, at alle var sosialdemokratar. 
Borten-regjeringa førte ein politikk 
som på mange vis var enda meir so-
sialdemokratisk enn den Gerhardsen 
hadde stått for, og bygde ut velferds-
staten og offentleg sektor i akselere-
rande tempo. Sjølv ikkje den mest 
liberalistiske Høgre-statsråden, den 
unge handelsministeren Kåre Wil-
loch, torde den gongen å bryte ut av 
regjeringssamarbeidet med grunngi-
ving i dette.

Det spørsmålet som derimot låg un-
der Borten-regjeringa som ei udetonert 
bombe, var spørsmålet om norsk med-
lemskap i EEC, nå EU. Allereie første 
gongen dette spørsmålet blei aktuelt, i 
1961-62, kom det fram at Senterpartiet 
så godt som einstemmig var motstan-
darar av norsk EEC-medlemskap, Ven-
stre og Kristeleg Folkeparti var meir 
eller mindre splitta, medan Høgre var 
nesten hundre prosent tilhengarar. I 
Arbeidarpartiet var det eit mindre klart 
fleirtal for medlemskap.

Spørsmålet 
blei den gongen ikkje avgjort i Nor-
ge, men av den franske presidenten 
Charles de Gaulle, som ikkje ville ha 
Storbritannia inn i EEC og dermed 
heller ikkje Norge, som følgde brita-
ne. Dette førte til at EEC-spørsmålet 
i det heile tatt ikkje blei tema i val-
kampen i 1965 eller da Borten danna 
firepartiregjeringa etter valet. 

Men mot slutten av 1966 opna EEC 
på ny døra på gløtt for britisk med-
lemskap, og Borten berga førebels 
samhaldet i regjeringa ved å be om 
forhandlingar med EEC om norsk 
medlemskap med sikte på å få klar-
lagt kva vilkår Norge kunne oppnå. På 
denne måten tilfredsstilte han med-
lemskapstilhengarane i Høgre, sam-
tidig som han sette håpet til at for-
handlingane ikkje ville tilfredsstille 
norske interesser. På lang sikt kunne 
denne dobbelte lina ikkje la seg føre 
vidare. Men nok ein gong blei Borten 
og det borgarlege samhaldet redda av 
president de Gaulle, som seint i 1967 
igjen sette foten ned for britane. 

Først etter at de Gaulle 
hadde trekt seg som 

president sommaren 1969, opna EEC-
døra seg på vid gap for Storbritannia. 
Etter eit mellomspel med forhandlin-
gar mellom dei nordiske landa om å 
opprette eit NORDØK, som stranda 
på motsetningen mellom eit EEC-
orientert Danmark og eit nøytralt 
Finland, var det ikkje lenger noen 
veg utanom EEC-striden i Norge. Alle 
som ville sjå realiteten i auga, skjønte 
at spørsmålet før eller seinare ville 
sprengje regjeringa. Det som dei fire 
koalisjonspartia nå kvar for seg blei 
mest opptatt av, var å unngå å bli 
ståande som ansvarleg for regjerings-
samanbrotet. Sjølv om Borten og Sen-
terpartiet gikk med på å fornye den 
norske medlemskapssøknaden frå 
1967, gav statsministeren oftare og 
oftare uttrykk for skepsis særleg til 
mangelen på demokrati i EEC. Mot 

slutten av 1970 kravde fleire og fleire 
EEC-tilhengarar innan koalisjonen at 
Borten måtte gå av.

Mellom motstandarane, som nå 
hadde organisert seg i Folkerørsla 
mot EEC, var det derimot aukande 
frykt for at Borten med den tvety-
dige lina si ville kunne føre Norge 
inn i EEC.

I denne situasjonen 
lét Borten, 

om bord på eit fly til møte i Nordisk 
Råd i København, Nei til EEC-leiaren 
Arne Haugestad få titte på eit fortru-
leg notat der den norske ambassa-
døren i Brussel fortalde at ein fransk 
medlem av EEC-kommisjonen, Fran-
cois Deniau, hadde gitt uttrykk for at 
dei norske landbrukskrava var uan-
takelege for EEC.

Bare få dagar etter bringa Dagbla-
det ein artikkel om det same notatet. 
Kjelda var ikkje Haugestad og dermed 
statsministeren, men som det mange 
år seinare kom fram, presseråden på 
Statsministerens kontor. Men dels 
som resultat av at Haugestad fortalde 
journalistar og andre om episoden på 
København-flyet, kom det offentleg 
fram meir og meir opne mistankar 
om at Borten var kjelda. Haugestad 
hadde til formål å velte regjeringa og 

TILSTEDE I DET FRAMTIDIGE BRYLLUPET I 
BRUSSEL: Willy Brandt (D), Per Borten (N), 
Trygve Bratteli (N), Georges Pompidou (F), 
Edward Heath (GB), Hilmar Baunsgaard 
(DK) og en representant fra den fattige del 
av verden. Maleri av Rolf Groven, 1971.
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Ungdomskonferansen 2007 ble av-
holdt på Thorbjørnrud, Fellesforbun-
dets eget hotell på Jevnaker. 

Årets konferanse var den største no-
ensinne, og det møtte fylkesdelega-
ter og ungdom fra hele landet, samt 
gjester fra Svenske Byggnads og Dansk 
metall.

Ungdom og ungdomsarbeid i fokus 
Kjell Bjørndalen åpnet konferansen og 
var til stor inspirasjon. Forbundet tren-
ger de unge organiserte, og ungdom 
trenger forbundet, sa forbundslederen 
i det han ønsket oss velkommen. Un-
der innledningen var det duket for fag-
ligpolitisk debatt. Det var opprinnelig 
nærings- og handelsministeren, Dag 
Terje Andersen som var først ut, men i 
stedet kom en strålende fornøyd stats-
sekretær, Frode Berge. – det er jobben 
min å være en vandrende nedtur, smilte 
statssekretæren. – Ministeren kunne 
ikke komme, og da sendte han meg. 
Det skulle snart vise seg at dette ikke 
var noen dårlig erstatter. Frode Berge 
tok utfordringen med stil, og fortalte 
oss ståa i landet. Noe mer engstelig ble 
vi da paneldebatten med de politiske 
ungdomsparti lederne måtte avlyses 
grunnet forfall fra flere debattanter. Hel-
ler ikke dette skapte noe stort problem. 
Ungdommen tok debatten selv! 

Ungdom generelt er nok mer opp-
tatt av politikk enn det folk flest er klar 
over. Diskusjonen berørte alt fra bolig-
politikk og partipolitisk tilknytning til 
internasjonal solidaritet. 

Sentralt ungdomsutvalg
Det viktigste med konferansen i tillegg 
til å velge et nytt sentralt ungdoms-
utvalg, var å utarbeide et rådgivende 
dokument som leveres til forbundets 
ledelse. Dette skal danne grunnlaget 
for hva det nye utvalget skal jobbe 
med i året som kommer. 

Fellesforbundets ungdoms 
mesterskap
Selv med et stramt program var det li-
kevel lagt opp til litt lek og moro med 
både innendørs og utendørs aktivite-
ter, FUMS.

Fellesforbundets ungdoms mester-
skap har vært avholdt siden år 2000, 
og holdes samtidig som ungdomskon-
feransen. Det konkurreres i grener som 
tandemski med debatt, eggkasting, 

quis, rebusløp, og sist men ikke minst 
taudragnings konkurranse i bassen-
get.

Et utrolig engasjement…
Denne gangen var det Sogn og Fjor-
dane som dro av gårde med seieren, og 
får i tillegg til heder og ære en vandre-
pokal som skal stilles ut på distrikts-
kontoret laget tilhører.

Kveldskos
Kveldene ble naturligvis fylt med felles 
hygge i nattklubben, og muligheter til 
å stifte nye bekjentskaper. Stor innsats 
fra festkomiteen også i år!

Man kan si mangt om den årlige 
ungdomskonferansen, men en ting er 
sikkert ..., kjedelig var det ikke.

Vidar Lund 

Lita tue ...
dermed gjøre det umulig for Bor-
ten å føre Norge inn i EEC.     

Heilt fram til det blei 
klart at Dagbla-

det, på grunnlag av informa-
sjon frå Haugestad, ville komme 
til å gjøre flyepisoden offentleg 
kjent, nekta Borten både i regje-
ringa og i ei offentleg erklæring 
for å ha røpt det fortrulege nota-
tet for noen. Men nå kjente han 
seg tvinga til i ei ny pressemel-
ding å vedgå å ha vist notatet 
til Haugestad, og til å seie seg 
sterkt lei for at han hadde gjort 
det. Dermed var regjeringskrisa 
eit faktum. EEC-tilhengarane og 
andre statsrådar som ikkje ville 
bli ståande ansvarlege for krisa, 
kravde at Borten skulle gå av, og 
etter at Kjell Bondevik frå Kris-
teleg Folkeparti hadde gjort eit 
mislykka forsøk på å danne ei 
ny koalisjonsregjering, tok Ar-
beidarpartiet over regjeringa ved 
Trygve Bratteli. 

EEC-tilhengarane brukte her 
nettopp ei lita tue til å velte stort 
lass. Det var heilt vanleg at doku-
ment som var merkt «Fortruleg», 
altså ikkje «Hemmeleg», blei lekt 
vidare frå regjeringsmedlemmar 
og andre politikarar til journa-
listar. Som John Lyng seinare 
skreiv, var det ikkje særleg til 
indiskresjon Per Borten hadde 
gjort seg skyldig i. «Som poli-
tisk feiltrinn betraktet, fortjente 
den ikke engang en bisetning i 
en fotnoe om vår politiske his-
torie,» skreiv Lyng.

I alle år etterpå kun-
ne også Borten 

sjølv slå fast at han hadde falt 
for eige grep. Han skulle straks 
for all verda ha fortald at det 
var han som hadde vist Deni-
au-notatet til Haugestad, og ha 
lagt til at det hadde han som 
statsminister vori i sin fulle rett 
til å gjøre. Så skulle han latt re-
gjeringspartnarane felle han i 
Stortinget og dermed gi Arbei-
darpartiet regjeringsmakta.

Men det hadde han altså ikkje 
gjort. Derfor er historia om den 
måten Borten-regjeringa falt på, 
ikkje bare eit eksempel på at lita 
tue kan velte stort lass, men også 
på at som ein reier, så ligg ein.  

Arbeidstilsynet gjennomførte en nasjo-
nal aksjon mot sosial dumping i byg-
gebransjen fra 5. til 15. februar i år. 

Og tallene er ganske nedslående. I følge 
Arbeidstilsynets nettside ble det gjen-
nomført 137 tilsyn i 131 virksomheter 
over hele landet. Tilsynene førte til 302 
reaksjoner fordelt på pålegg, tvangs-
mulkter og stansing. Om lag 68 prosent 
av tilsynene førte til stansingsvedtak. 
Prosjektleder for sosial dumping-pro-
sjektet i arbeidstilsynet, Stein Bjørndal, 
uttaler at tallene er svært høye, men 
ikke overraskende. Sikkerheten blant 
arbeidsinnvandrere i byggebransjen er 
alt for dårlig sier Bjørndal. Direktør In-
grid Finbo Svendsen i Arbeidstilsynet 
tror at en offensiv bruk av stansing vil 
bidra til å bedre forholdene for arbeids-
innvandrere i Norge. Arbeidstilsynet 
vil nå jobbe videre med å analysere 
resultatene fra tilsynene i aksjonsuka. 
Dette var den første av i alt 4 planlagte 
aksjonsuker  i 2007. I tillegg meldes det 
at arbeidet mot sosial dumping også 
vil bli høyt prioritert som en løpende 
oppgave.

Farlig for utlendinger.
Årsrapporten fra Arbeidstilsynet i 
Oslo viser at andelen av utenlandske 

arbeidere innblandet i arbeidsulyk-
ker  i byen har økt fra 13 til 21 pro-
sent de siste tre årene. I 2006 fikk Ar-
beidstilsynet i Oslo 150 henvendelser 
om arbeidsulykker i byen. 32 av dis-
se henvendelsene gjaldt utenlandske 
arbeidere.Tilsynsleder Erik Beck sier 
til Dagsavisen at Arbeidstilsynets tall 
antakelig ikke viser hele sannheten. 
Han mener at Arbeidstilsynet kanskje 
bare får melding om 25 til 30 prosent 
av de alvorligste arbeidsulykkene sjøl 
om det er meldeplikt for slike ulykker. 
Han mener at underrapportering kan 
være enda større i firma med mange 
ansatte med utenlandsk bakgrunn. I en 
undersøkelse fra Fafo i fjor slås det fast 
at østeuropeiske arbeidere vet for lite 
om helse, miljø og sikkerhet. Samtidig 
har de vanskelig for å si nei til å utføre 
farlig arbeid fordi arbeidsforholdet kan 
være usikkert og de kan bli truet med 
hjemsendelse.

Mer bruk av stansing.
I desember 2006 fikk også Arbeidstilsy-

net mulighet til å stanse bedrifter for 
brudd på allmenngjøringsforskriften 
og uverdige lønns- og arbeidsforhold. 
Med denne utvidede myndigheten 
kan Arbeidstilsynet raskt stoppe de 
bedriftene som ikke er villige til å gi 
sine ansatte de lønns- og arbeidsvilkår 
som gjelder i Norge.

Slavehandel
Under aksjonsuka ble det utført en in-
speksjon på en byggeplass midt i Oslo. 
Firmaet det er snakk om hadde bare 
en ansatt og jobbet på oppdrag for en 
byggherre som pusser opp 70 rom i 
Oslo. Seniorrådgiver Per Granerød sier 
til NA24 at den polske maleren tjente 
10 kroner timen. Sjøl Arbeidstilsynet 
ble en smule overrasket. Arbeidskon-
trakten inneholdt en avtale hvor ma-
leren skulle få 449,55 zloty brutto i 
måneden på en deltidskontrakt med 
26 timer i uken. Det tilsvarer 4,32 zloty 
eller 10 kroner i timen. Om det hadde 
blitt malt på heltid ville lønna utgjort 
rundt 2 000 kroner i måneden.

Odd Magnar

Nasjonal aksjon mot sosial dumping

Ungdomskonferansen 2007, 
Thorbjørnrud
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Tvist om sykepen-
ger i OKAS as
Et medlem ble nektet sykepenger 
i arbeidsgiverperioden fordi ar-
beidsgiver var lei av at folk syke-
meldte seg i tide og utide, «sånn 
som flygelederne gjør». Ved for-
handlingsmøte ble det skrevet 
uenighetsprotokoll om saken og 
trygdekontoret ble orientert. Etter 
litt fram og tilbake er nå sykepen-
gene betalt.

Tvist om feriepen-
ger i T.G. Gulbrand-
sen forskaling as
Et medlem fikk ikke utbetalt ferie-
pengene i nevnte firma. Arbeids-
giver holdt tilbake pengene fordi 
vedkommende ikke vasket firma-
bilen, noe arbeidsgiver mente var 
avtalt ved jobbslutt.

Litt skurr var det også rundt 
straffegebyr for en ubetalt bom-
pengepassering. Etter et par te-
lefonrunder og en protokoll, ble 
pengene utbetalt med fratrekk av 
500 kroner som en minnelig ord-
ning.

Tvist om ferie-
penger i Pallas as
Et polsk medlem kontaktet oss 
om at feriepenger for 2004 fra 
nevnte firma ikke var utbetalt.
Firma har adresse i Hordaland. 
Arbeidsgiver hevdet at feriepen-
gene var lagt inn i lønna, noe 
som er ulovlig i følge Ferieloven. 
Etter litt folkeopplysning i saken 

ble det enighet om utbetaling av 
feriepengene.

Tilgodehavende 
lønn i Celco Bygg & 
Anlegg as
Firma har adresse i Sør Trønde-
lag. Et medlem fikk ikke utbetalt 
akkordlønna som lovet. Firma 
nektet å diskutere saken og svarte 
kun ved skriftlige henvendelser. 
Eier er en danske ved navn Jens 
Otto Villumsen. Ikke noen ukjent 
herremann i vårt register. Firma 
er nå konkurs og vårt krav er 
oversendt bobestyrer for utbeta-
ling fra lønnsgarantifondet. 

Ventelønn i 
Jobzone as
Firma har som andre leiefirma 
praktisert prosjektansettelser. 
Dette protesterer vi iherdig imot. 
I den siste tiden er flere saker løst 
i i forhold til utbetaling av vente-
lønn og riktig praksis ved permit-
tering som om det var faste anset-
telser. Nå er det avgjort at firma 
går over til faste ansettelser i tråd 
med vårt krav. Bra.

Ventelønn i DB-
Partner as
Flere medlemmer er også her 
uten ventelønn. Problemet med 
dette er ikke bare at man er 
uten lønn, men også uten rett 
til arbeidsløshetstrygd, da man 
formelt verken er permittert el-
ler oppsagt. Saken er samkjørt 

med distriktskontorene i Oslo og 
Trondheim og oversendt LOs ju-
ridiske kontor for behandling.
Vi håper dette blir en prinsippav-
gjørelse som slår fast at praksisen 
for leiefirma i byggebransjen skal 
være faste ansettelser.

RM Interbygg NUF
Et polsk medlem kontaktet oss 
for han ble «muntlig» permittert 
på dagen. Firmaet hadde jobb på 
Operaen. LO-koordinator, Knut 
Farholm, tok en samtale med 
firmaet og det ble utbetalt lønn 
for 14 dager ganske umiddelbart. 
Antakelig er ikke alt i orden i 
forhold til å få arbeidsledighets-
trygd, men dette er litt uklart. 
Knut anbefalte firmaet å sette seg 
inn i reglene og det ble lovt at 
sjefen skulle lese AML om permit-
teringer. Så da får vi håpe dette 
ikke gjentar seg.

Even Sætre Murer-
forretning
En sak med mange aspekter. 
Blant annet lønn på grunn av at 
medlemmet ikke fikk noe arbeid 
å gå til uten at den ansatte ble 
permittert eller sagt opp. Firmaet 
har gått konkurs etter oppbud og 
da blir lønnskravene en sak for 
lønnsgarantiordningen.

Maling og Vedlike-
holdsservice
Firmaet er meldt oppløst. I ar-
beidskontraktene firmaet benyt-
ter står det at feriepenger er in-
kludert i lønna grunnet vikariat. 

Påkrav om feriepenger sendt av-
viklingsstyret. Saken er oversendt 
LOs juridiske for videre oppføl-
ging.

Oslo Fagservice 
Limited
Et polsk medlem (og andre tid-
ligere ansatte) har mye lønn til 
gode i firmaet. Har bare fått smu-
ler rett i hånda. Firmaet er nok 
godt og vel insolvent. Ved en til-
feldighet ble vi oppmerksomme 
på at firmaet var slettet i Brønn-
øysund. Men ikke noe avviklings-
styre eller bostyrer å henvende 
seg til for kreditorene. Påkrav 
sendt styrets leder Olga Trubkina 
Nilsen. Saken oversendt LOs juri-
diske for videre behandling.

Nordvest Maling as
Et firma i Ålesund. Et medlem 
hadde utestående lønn. Påkrav 
sendt rekommandert men ble 
ikke henta. Vi ba Distriktskonto-
ret i Møre og Romsdal om hjelp. 
En vanskelig sak hvor firmaet 
i utgangspunktet ikke ønsket å 
betale noe særlig. Men organisa-
sjonsarbeider Jan Auning i Åle-
sund fikk ordnet et møte og pro-
tokoll ble skrevet. Og da skulle 
en tro at alt var i sin skjønneste 
orden. Firmaet forpliktet seg til 
å betale seinest 20. februar. Per 
14. mars har fortsatt ikke firma-
et gjort opp for seg i henhold til 
protokollen.

Roy og Odd Magnar

«Tvister»

Zasilek w przypadku postoju w pracy
Postoj w pracy (permittering) 
oznacza, ze pracownik, czes-
ciowo lub calkowicie, zwol-
niony jest z obowiazku pra-
cy z powodu braku zlecen w 
zakladzie. W okresie postoju 
stosunek zatrudnienia nadal 
formalnie obowiazuje i pra-
cownik ma prawo i obowia-
zek powrotu do pracy kiedy 
postoj sie konczy. Pracownicy 
musza otrzymac pisemne 
zawiadomienie o postoju 
najpozniej 14 dni przed ro-
zpoczeciem postoju. (W nie-
przewidzianych przypadkach 
2-dniowy termin.) Pisemne 
zawiadomienie o postoju 
w pracy musi zawierac date 
rozpoczecia, przyczyne i pr-

zewidywana dlugosc posto-
ju. W okresie tych 14 dni pr-
zed postojem pracownik ma 
prawo do wynagrodzenia od 
swojego pracodawcy, wedlog 
prawa o obowiazku placy. Po 
tym jak okres zawiadomienia 
o postoju sie skonczyl, postoj 
rozpoczal sie i pracownik jest 
bez pracy, pracodawca zobo-
wiazany jest do wyplacania 
wynagrodzenia jeszcze przez 
okres 10-ciu pelnych dni ro-
boczych. Po tym jak obowi-
azek placy ze strony praco-
dawcy konczy sie, pracownik 
ma 4 dni kwarantanny za-
nim NAV (ubezpieczalnia 
– arbeids- og velferdseteten) 
przejmie obowiazek plac. Za-

silek dla bezrobotnych wyno-
si 2,4 promile od zarobku za 
caly poprzedni rok kalendar-
zowy.

Niektore z warunkow 
aby otrzymac zasilek dla 
bezrobotnych:
■ Zarobek za poprzedni za-
konczony rok kalendarzowy 
wynosil minimum kr 94 338,-
, badz za ostatnie trzy lata 
kalendarzowe minimum kr 
188 676,-.
■ Nalezy byc zarejestrowa-
nym jako osoba poszukujaca 
pracy i wysylac karte meldun-
kowa co 14-ty dzien
■ Mieszkac albo przebywac 
w Norwegii

Pierwszego dnia, kiedy 
rozpoczyna sie zapowiedzi-
any postoj i jestes bez pracy, 
musisz zarejestrowac sie w 
NAV jako poszukujacy pracy 
i wypelnic formularz-podanie 
o zasilek dla bezrobotnych. 
Zasilek ten nie ma mocy dzi-
alajacej wstecz, to znaczy, ze 
moze byc wyplacony tylko 
od tego dnia kiedy zarejestro-
wales sie osobiscie jako pos-
zukujacy pracy i zlozyles po-
danie o zasilek. Kiedy idziesz 
do NAV zeby sie zarejestro-
wac, powinienes miec ze soba 
przynajmniej nastepujace do-
kumenty:
■ Pisemne zawiadomienie 
od pracodawcy o postoju w 

pracy (permitteringsvarsel)
■ Karte podatkowa (skatte-
kort)
■ Rozliczenie roczne za po-
przedni rok (lønns- og trekk-
oppgave)
■ Miesieczne rozliczenia za 
ten rok, w ktorym jest postoj 
(lønnsslipp)
■ Pozwolenie na prace (ar-
beidstillatelse)
■ Wlasciwie warto miec ze 
soba wszystkie papiery, kto-
re dotycza Twojej pracy w 
Norwegii
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Den store veksten i byggeaktivite-
ten det siste året har ikke gitt ut-
slag i økt bruk av akkordtariffene. 
Alle fagene har volumnedgang, 
målt i antall timeverk. Unntaket 
er murerne, med 21% fl ere time-
verk, men til gjengjeld har fortje-
nesten til murerne økt med bare 
0,9%.  Rørleggerne har den%-vise 
største tilbakegangen, 22% færre 
timer. Rørleggerne har også høy-
este andel målinger som ikke har 
gitt overskudd og ender dermed 
opp med beskjedne 2% i gjen-
nomsnittlig lønnsøkning. Største 
lønnsveksten fi nner vi hos maler-
ne (inklusive byggtapetsererne) , 
8%, som er mer enn det dobbelte 
av gjennomsnittet for alle fagene. 
Det er som forventet i og med 
at de har fått ny akkordtariff. De 
største fagene, tømrere og betong-

fagene, har bare små endringer 
på landsbasis, men variasjonene 
er urovekkende store for enkelte 
målekontor.

 
Skal man synse litt om hvorfor 

hovedlønnssystemet ikke makter 
å fange opp veksten i byggeaktivi-
teten, må vi igjen påpeke at bedrif-
tene som vokser, målt i antall an-
satte håndverkere, er leiefi rmaer 
og den useriøse og tariffavtaleløse 
underskogen av underentrepre-
nører. Vi har ikke lyktes med å få 
de bedriftene vi har tariffavtale 
med, til å satse på egne ansatte. 
Dessuten forsterker all denne inn-
leien og bortsettingen kaoset på 
byggeplassene, noe som gjør det 
nærmest umulig også for de som 
vil arbeide rasjonelt. Kombinert 
med at mangelen på (norske) 

fagarbeidere holder lønnsnivået 
oppe, selv på fastlønn, blir resul-
tatet at fl ere rett og slett bare gir 
opp akkordlønnssystemet. Og fra 
bedriftsledelsene er det sjelden 
noen drahjelp. Det virker som om 
de fl este bedriftseiere og ledere er 
fornøyd med middelmådig drift. 
Høykonjunkturen byr på bygge-
oppdrag nok og forretningskon-
septet sosial dumping skal berge 
profi tten. 

 
Utviklingen er ikke bare en trus-

sel mot hovedlønnssystemet og 
avtaleverket, men mot seriøsiteten 
til en hel bransje.

 
Halvor Langseth

Flere av våre akkordtariffer står 
foran teknisk revisjon.

Murerne er allerede i gang, og her 
tas det først og fremst sikte på å 
gjøre om tariffen til ettprissys-
tem. Det vil si at man går bort 
fra delt akkord slik at alt blir fel-
lesakkord. I tillegg satser man  på 
å forenkle og slå sammen poster, 
slik at tariffen blir mindre om-
fattende. Murerne tilstreber seg 
på å bli ferdig til vårens 4-18-for-
handlinger (mellomoppgjør) slik 
at man kan rette opp økonomiske 
skjevheter.

Forhandlingsutvalget for be-
tongarbeid har også bedt om re-
videring av Betongtariffen. Her er 
hovedformålet å rette opp skjev-
heter, harmonisere med ny Norsk 
Standard samt å spesifi sere uklare 
tekster og poster. Dessuten skal 
man forsøke å tariffere arbeid 
som hittil har vært utariffert, som 
f.eks. montering av diverse ele-
menter, baderomsseksjoner osv. 
Det er også mulig at man vil ta 

inn betongrehabilitering og en-
kelte poster knyttet til grunn- og 
utomhusarbeider. Arbeidet er ikke 
satt i gang ennå, så noen tidsplan 
er ikke lagt.

Det er også planer om å sette i 
gang et arbeid med byggtapetse-
rertariffen.

PV

Første dag i læra
I forrige nummer av Bygningsarbeideren 
fortalte jeg en historie med et visst seksuelt 
tilsnitt. Litt av det blir det her også, men 
i en langt mer beskjeden dose.

Etter å ha surra i forskjellige jobber, 
samt vært en kort tur innom Universi-
tetet i Oslo, fant jeg ut i 1970 at det var 
på tide å skaffe seg et ordentlig yrke. Da 
var jeg blitt 27 år. En jeg kjente fra tid-
ligere, Per Rummelhoff-Hansen (bedre 
kjent som Rummer’n) dreiv et murer-
fi rma. Og av han fi kk jeg et tilbud om å 
begynne i læra. 

Og sånn blei det. Første dag på jobb blei 
jeg presentert for laget av Rummer’n. Ikke 
bare med navn, men også med klenge-
navn kombinert med en spøkefull kom-
mentar. Til slutt var turen kommet til en 
beskjeden, unselig murarbeider. Det var 
Asbjørn. (Seinere fi kk heg høre at han 
hadde vært bidragspliktig i de fl este av 
Finnmarks kommuner). Han fi kk sitt pass 
påskrevet omtrent sånn: «Etter tyskeras 
herjinger i Troms og Finnmark, dro mu-
rera og murarbeidera nordover for å gjenn-
reise landet. Asbjørn dro nordover for å 
gjennreise folketallet!» (

Så var det min tur til å bli presentert. 
Og Rummer’n kunne ikke dy seg. Han 
måtte fortelle at jeg hadde vært en tid 
innom Universitetet. Og at jeg hadde tatt 
forberedende prøver (det som nå kalles 
ex.phil.).

Da var det en annen murarbeider som 
oppgitt utbrøyt: «Men når du kom så 
langt, hvorfor i all verden begynte du 
i denna driten?» 

Jeg visste ikke riktig hva jeg skulle si, 
men det gjorde Rummer’n: «For å be-
gynne i murerlære nå, så må en ha av-
lagt forberedende prøver!» Murarbeide-
ren stønna oppgitt: «Fy faen! Nå er det 
jaggu mye rart». Dermed forsvant han 
ut brakkedøra.

10 minutter seinere var han tilbake. Han 
hadde vært på Polet. Forklaringa fulgte: 
«Detta er for jævlig. Jeg måtte ha noe å 
trøste meg på!» Han satte polpåsan på 
bordet mens han mumla: «foreberedende 
prøver!» Så dro han fl aska opp mens han 
sa: «Fy faen! Brennvinet er dyrt! Men det 
er værd det dobbelte!»

Etter det gikk vi ut for å jobbe. Jeg hadde 
begynt i murerlære.

Tor Mostue

For våre fag er statistikken slik

Oslo Økning Landet Økning

Betongfag 220,83 kr/t 2,0% 213,41 kr/t 4,5%

Murerfaget 207,34 kr/t 3,4% 201,24 kr/t 0,9%

Malerfaget 195,71 kr/t 15,2% 189,40 kr/t 8,0%

Alle byggfag 215,63 kr/t 4,4% 202,49 kr/t 3,9%

Målestatistikken for 2006 

Teknisk revisjon i 
mur og betong
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Tall fra SBL Bemanning (service-
bedriftenes landsforening) viser 
at bemanningsbransjen i Norge 
for første gang har omsatt for over 
10 millioner timeverk. 

Denne grensa ble nådd i 4. kvartal 
i 2006. Bransjen sysselsatte 23 700 
personer på heltid i siste kvartal i 
fjor. De største aktørene i bransjen 
hadde en økning i omsetningen 
på over 40%.

Bygg og anlegg har stått for den 
største etterspørselsveksten. Bruk 
av vikarer eller innleid arbeidskraft 
økte med 40% i 4. kvartal i fjor. 
Industrien økte med 24% og tek-
niske tjenester med 26%. En hel 
rekke selskaper har etablert seg et-
ter EU-utvidelsen 1. mai 2004 med 
formål å rekruttere arbeidstakere 
fra de nye EU-landene.

Vår erfaring er at dette i stor grad 
er kjeltringenes marked. Det kan 
virke som om det har blitt et eget 
«forretningskonsept» å starte fi r-
ma, hyre inn noen østeuropeiske 
arbeidere, leie de ut og tjene grovt 
på andres arbeid. Og ellers gi mer 
eller mindre blaffen i lover og re-
gler og anstendige lønns- og ar-
beidsforhold. 

Leilendingsystem
Vi er i ferd med å få et løsarbei-
dermarked hvor folk blir tatt inn 
og utnyttet når de trengs. Ellers er 
det rett ut. Og fortjenesten er stor. 

Løsarbeidermarkedet fungerer slik 
at på papiret har mange tilsynela-
tende fast arbeid. Men når oppdra-
get er slutt og utleiefi rmaet ikke har 
skaffet nytt arbeid så er de uten 
rettigheter. De blir ikke permittert 
eller oppsagt og har derfor ikke rett 
på arbeidsledighetspenger. Mange 
av disse fi rmaene beholder også alle 
papirene slik at det er vanskelig å 
skaffe seg noen annen jobb. Det 
moderne leilendingssystemet. Pro-
testerer du ligger du tynt an. 

En annen sak er at det er innlei-
efi rmaet som i realiteten bestem-
mer hva de ansatte får i lønn. I den 
forstand at dersom innleiefi rmaet 
ikke er fornøyd med jobben som 
er utført eller «stryker» timer som 
den innleide arbeidstaker har ut-
ført så får arbeidstaker kun lønn 
for de timer som innleiefi rmaet 
godkjenner.

Det utleiefi rmaet som arbeids-
taker egentlig er ansatt i oppfører 
seg som de er helt uten forpliktel-
ser for sine egne ansatte. Sjøl om 
vi i utgangspunktet er mot dette 
leiemarkedet så fi nnes det noen av 
disse fi rmaene som opptrer noen-
lunde ryddig og anstendig. Noen 
gir språkopplæring (som riktig nok 
ofte er dyr), har en kvalitetssikring 
av de faglige kvalifi kasjonene og 
betaler etter norsk lov. Noen av 
disse fi rmaene er Adecco, som har 
tegnet tariffavtale og har faste an-
settelser, og Jobzone hvor det er 

inngått trekkavtale og hvor det nå 
skal praktiseres faste ansettelser.

Norskregistrerte
En veldig stor andel av nyregis-
trerte fi rmaer for tida har som for-
mål å drive med utleie av arbeids-
kraft i blant annet byggebransjen. 
Mange av disse er igjen registrert 
som norskregistrerte utenlandske 
fi rmaer. Og hovedformålet er etter 
all sannsynlighet å bedrive noe helt 
annet enn å være et positivt bidrag 
til verdiskapningen i landet. 

Det må være et mål for oss at 
ingen leiefi rmaer skal ha innpass 
i de store entreprenørbedriftene 
uten at det klart og tydelig går fram 
at de har faste ansettelser for sine 
arbeidstakere. 

Et enda viktigere mål er kam-
pen for at de store entreprenørene 
begynner å ansette og bruke egne 
ansatte i mye større grad enn po-
litikken er i dag. Og takk til de til-
litsvalgte som tar den kampen og 
viser et langsiktig, samfunnsmes-
sig og helhetlig ansvar som alt for 
mange bedrifter i bransjen i dag, 
med visse unntak, ikke en gang 
skjønner vitsen med å tenke.

Odd Magnar

Nyttige sitater

Elendig sikring

Årlig gjennomfører Arbeidstilsynet 
fl ere hundre kontroller på bygge-
plasser. De mistrøstige erfaringer 
tyder dessverre på at kontrollvirk-
somheten bør utvides. Straffereak-
sjonene likeså.

(Leder i Aftensposten Aften 
12.09.06)

De rike er enda rikere

2 prosent av verdens rikeste per-
soner eier over halvparten av all 
nettoformue.

(Overskrift i Aftenposten 07.12.06)

Overstatsminister

«Men hvor var de sinte borgerlige 
herrer da Jens Stoltenberg ele-
gant anvendte sin posisjon i det 
fagligpolitiske samarbeidet til å 
innprente LOs øverste organ - kon-
gressen – at NHOs pensjonspoli-
tikk er den rette og ikke LOs?»

(Magnus Marsdal i Dagsavisen 
26.01.07)

Lurt

«Hver tredje polakk er lurt på lønn 
i Osloområdet»

(FAFO- rapport framlagt i februar 
2007)

Fyrstelig betalt

I en tid da regjeringen og Stortin-
get har til hensikt å tre en mager 
pensjonsordning ned over hodene 
på landets lønnsmottakere, utbe-
taler Nordea 20 millioner kroner 
til en toppsjef som helt sikkert 
kommer til å heve en fyrstelig 
lønn i mange år framover.

(Leder i Dagsavisen 03.03.07)

GOD PÅSKE!

Eksplosiv vikarvekst eller …
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