
Selv om Moss fortsatt er en in-
dustriby har industridøden slått 
til også her. Flere fabrikkområ-
der er nedlagt og bebygges med 
boliger. 

På Glassverktomta – idyllisk belig-
gende på Jeløya – er det Selvaag-
bygg som står for utbygginga. De 
har holdt på her i to år og regner 
med at området er ferdig bebygd 
i 2010. Pågående byggetrinn er på 
64 leiligheter.

«Bygningsarbeideren» tok en tur 
til Moss for å besøke plassen, for 
selv om det er nok å gjøre i Oslo for 
tida er det noen av våre medlem-
mer som drar «den andre veien». 
I en trappeoppgang møtte vi noen 
av guttene i Malermester J. O. Sol-
berg som sleit med en malersprøyte 
på over 100 kg.

- Denne må vi flytte ned eller 
opp flere ganger om dagen, sier 
Brede Barkenes. Her er det lagt opp 
til et «prøveprosjekt», som går ut 
på å produsere flere leiligheter for-
tere, men det er ikke lagt opp ra-
sjonelt.

- Nå må vel grensa snart være 
nådd, tilføyer John Westby. Det er 
ikke normalt å levere 64 leiligheter 
på en måned med 6-7 mann.

Karene er alvorlig bekymra over 
det økende jaget på byggeplas-
sene.

- Det er mulig tanken var å legge 
til rette for økt produksjon, sier 
Brede, men vi blir ikke hørt. Byg-
geledelsen stiller bare krav uten at 
vi blir tatt med på råd. Det virker 
som om det er vegring for å snakke 
med håndverkere.

John er enig. – Det er gutta med 
penga som bestemmer. Vi får ikke 
lov til å heve stemmen engang. Det 
verste er at vi finner oss i det.

Selv om de er ganske stressa fin-
ner malerne allikevel tid til en fem-

minutter og Arne Karlsen og Bjørn 
Brodshaug kommer til.

- Det blir jo veldig urasjonelt og 
mye dagtid, sier Arne.

- Allikevel skulle vi ha skrevet 
enda mer, skyter John inn. Vi er 
nok for snille.

Konkurranse
Bjørn er enig. - Dessuten er vi over 
dobbel bemanning i forhold til 
hva som er normalt på en sånn 
jobb. Det er bare planen for fer-
digstillelse som gjelder, ikke god 
produksjon.

«Bygningsarbeideren» spør om 
dette går ut over akkorden, og Bre-
de svarer:

-Klart det. Riktignok tjener vi 
OK, men den nye malertariffen 
skulle ha gitt en lønnsøkning på 

15%. Det har vi ikke sett noe til. Vi 
tjener som vi har brukt å gjøre.

- Det blir kanskje en del overtid 
med sånne frister, spør vi.

Bjørn svarer: - Nei, det klarer vi 
oss heldigvis uten. Når du starter på 
en 10 000 meter om morran går du 
ikke løs på en ny om kvelden!

- Dette jaget henger selvsagt 
sammen med konkurransesitua-
sjonen, sier Brede. Det er nok av 
firmaer som tar jobbene på dårli-
ge vilkår. Og blant malerne er det 
veldig dårlig organisasjonsgrad og 
enda færre som måler.

- Ja, vi er ganske svake i forhold 
til før, men man må jo tenke fram-
over, føyer Arne til. Det er jo nesten 
ingen rekruttering til bransjen. Og 
det er vel ikke rart når vi ser på for-
holdene vi jobber under …

Men nå er pausen slutt og gut-
tene må sette i gang malersprøyta. 
Den bråker som et h.. og «Byg-
ningsarbeideren» har ikke med seg 
hørselvern. Derfor er det like greit å 
takke for seg og sette kursen hjem-
over mot hovedstaden.

Petter Vellesen
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Økende jag på 
byggeplassene

Det er gutta 
med penga som 
bestemmer
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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

LEDER

Den 21. september i år gikk ei enstemmig 
Tariffnemnd inn for å allmenngjøre sen-
trale deler av byggfagoverenskomsten for 
hele landet. NHO sine representanter var 
med på dette. Om enn motvillig. De deler 
av overenskomsten som blir allmenngjort 
må følges av alle bedriftene i hele landet 
innenfor byggfagene. Norske som uten-
landske. Hensikten er blant annet å unngå 
urimelige konkurransefortrinn ved for ek-
sempel å betale østeuropeiske bygningsar-
beidere 40 – 60 kroner i timen.

Tariffnemnda gikk også inn for å allmenn-
gjøre 37,5 timers arbeidsuke. Dette har i 
ettertid falt NHO og BNL tungt for brystet 
og i høringsuttalelsene fra disse kanter er 
de dypt bekymret for dette vedtaket. De 
mener at arbeidstida ikke har noe med so-
sial dumping og uverdige forhold i bygge-
bransjen å gjøre. Sjølsagt er det en sam-
menheng. Arbeidstidsbestemmelsene er 
en viktig del av arbeidet mot sosial dum-
ping. Spesielt når vi ser hva som skjer i 
bransjen blant alle leiefirmaene. 50 timers 
uke er vel snart det vanlige. Uten overtids-
betaling og uten noen skriftlig avtale om 
gjennomsnittsberegning av arbeidstida. 

BNL mener at 37,5 timers arbeidsuke kan 
føre til et tap av 2000-3000 årsverk i de be-
driftene som ikke er bundet av tariffavtale. 
Hvorfor være så bekymret for disse bedriftene 
som ikke er medlemmer og har tariffavtale? 

Utleie
Utleiebransjen respekterer ikke arbeidstids-
bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om 40 
timers arbeidsuke og har sikkert ikke tenkt 
å bry seg om et vedtak om 37,5 timers 
arbeidsuke. Så noe stort problem blir det 
nok ikke. Og det skulle vel passe de store 
entreprenørene godt. Det er mange små 
og mellomstore håndverksbedrifter som 
sliter i dag på grunn av lønnsdumping og 
uverdige arbeidstider. 

Det er også mange slike bedrifter uten ta-
riffavtale som praktiserer 37,5 timers uke 
og normale lønns- og arbeidsvilkår. Men 
disse bedriftene bryr kanskje ikke NHO 

og BNL seg noe særlig om. Når NHO/BNL 
har skjønt at det for tida er politisk umu-
lig å gå mot en landsomfattende allmenn-
gjøring av minstelønn så er det nødvendig 
med en annen innfallsport.

Omkamp
Sverre Larsen i BNL er bekymret for at 40-
50 000 arbeidstakere må gå ned til 37,5 
timers uke. Når det nå blir ulovlig å øke 
profitten ved å hyre leiefirmaer som beta-
ler 40-60 kroner i timen så må de ta om-
kamp på arbeidstida. Sverre Larsen uttalte 
i et intervju for en tid tilbake at «den stør-
ste utfordringa vi har framover er å hindre 
at de useriøse overtar hele markedet». 

Når bransjen sjøl ikke har ønsket (eller 
klart?) å gjøre noe med snusket i bransjen 
så burde NHO/BNL slutte seg til vettuge 
tiltak i kampen mot snusket, kriminali-
teten og uverdige forhold i bransjen. Men 
som vi husker så har NHO til og med fått 
utredet hvorvidt den norske loven om all-
menngjøring av tariffavtaler er et brudd på 
EØS-reglene.

Et firma med navn Jobbservice har også 
kommet med en høringsuttalelse. Det-
te er et utleiefirma med utstrakt bruk av 
østeuropeisk arbeidskraft så vidt vi har 
skjønt. Det er et norskregistrert utenlandsk 
foretak (NUF). Morselskapet er registrert 
på Seychellene. Sånne firmakonstruksjo-
ner har vi skrevet om før. Firmaet foreslår 
å øke arbeidstida til 42,5 timer i uka!

Odd Magnar Solbakken
GOD JUL!

Omkamp fra NHO og BNL
(Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening)

Fellesforbundet og BNL 
(arbeidsgiverforeningen) 
anbefaler følgende:

Tre feriedager legges til 
mandag, tirsdag og onsdag 
i påskeuken.

En feriedag legges til 
fredag 18. mai.

Sommerferie fra og med man-
dag 9. juli til og med fredag 
27. juli. (Uke 28, 29 og 30)

To feriedager legges til 

torsdag 27. og fredag 28. 
desember.

Plassering av øvrige fire 
feriedager avtales lokalt.

Ansatte som er fylt 60 år 
før 1. september 2007 har 
rett til en ekstra ferieuke.

For plassering av de ferie-
dager som partene avtalte 
å iverksette ved tariffrevi-
sjonen 2000 vises til FOB, 
bilag 7 Ferie m.v.

Anbefalt ferie for 2007

Grunnbeløpet (1G) i Fol-
ketrygden 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

Foreløpig forslag til 
dagsorden for forenin-
gens årsmøte:

Tidspunkt:  
Torsdag 22. mars 2007.

1. Åpning og konstituering
2. Årsmelding og regnskap

3. Vedtektsendringer
4. Handlingsplan og 
budsjett for 2007
5. Valg
6. Innkomne forslag
7. Bevilgninger

Forslagsfrist 10. mars

Årsmøte

Odd Magnar Solbakken
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Siden forrige gang har styret vedtatt og 
jobbet med følgende:

■ Godtatt salg av Bygningsarbeidernes 
Hus. Salgssum er rundt 52 millioner som 
avsettes til et fond hvis avkastning kan 
brukes til foreningens husleie m.m.

■ Vedtatt å avhjelpe Hedmark og Opp-
land med murermåling for en periode.

■ Diskutert og vedtatt forslag til arbeids-
tidsordning i ADECCO samt innføring av 
reise/gangstidsbetaling med halv sats fra 
01.11.06 til full sats fra 01.07.07, etter ret-
ningslinjer i protokollen der firma under-
tegnet tariffavtale.

■ Deltatt i møte for å diskutere avvikling 
av Isolatørenes Fagforening som landsom-
fattende forening. En mulig løsning er å 
fordele medlemmer til større fagforenin-
ger ved at disse forplikter seg til å videre-
føre isolatørfagets interesser.

■ Gjennomført kurs i akkordtariffene 
med 20 deltagere.

■ Bidratt til gjennomføring av lands-
konferansen for betongfagene.

■ Sammen med tømrerne gjennomført 
kurs for klubbstyrer, der klubbene i AF 
Oslo og NCC Oslo deltok.

■ Sammen med Unionen Fagforening i 
Bergen gjennomført kurs for tillitsvalgte 
i ADECCO. Kurset hadde representanter 
fra Bergen, Oslo, Trondheim, Tønsberg og 
Stavanger. Det ble også valgt tre represen-
tanter til det sentrale forhandlingsutval-
get/arbeidsutvalget.

■ Vedtatt å innføre en pensjonsordning 
for foreningens ansatte. Dette som en 
innskuddsordning med årlig sparing på 
4% av lønna, fratrukket grunnbeløpet.

Dette betyr en årlig utgift på ca. 135.000 
etter dagens lønninger.

■ Deltatt på møte i Sandefjord for å dis-
kutere samarbeid om oppmåling i fylkene 
Telemark, Vestfold og Buskerud.

■ Avholdt møte med utenlandske byg-
ningsarbeidere i firma Ergane sammen 
med forbundet, tømrerne og Unionen 
Fagforening i Bergen. 25 polakker + en 
latvier kom på møtet.

■ Avholdt møte med polske bygnings-
arbeidere på Ahus i samarbeid med LO-
koordinator Kai Melby. 15 deltok

■ Deltatt på ungdomskonferanse i regi av 
Fellesforbundet distrikt Oslo og Akershus.

■ Deltatt i forbundets erfaringskonferanse 
om allmenngjøring 27. november samt 
forbundets oppmålerkonferanse 5. desem-
ber.

Roy 

Foreningsnytt

Fredag 17. november arrangerte 
foreningen jubilantfest i Folkets 
Hus, Oslo.

Forretningsfører, Liv Johansen, 
ønsket velkommen .

Foreningens leder, Roy Peder-
sen, holdt jubilantenes tale. Fel-
lesforbundet var representert 
ved 2. nestleder, Hans Christian 
Gabrielsen, som takket jubilan-
tene for langt og trofast med-
lemskap. 

I år var det i alt 92 jubilanter: 
3 stk. 70 års jubilanter hvor en 
var tilstede på festen, 24 stk. 60 
års jubilanter hvor 6 stk var til-
stede på festen, 6 stk. 50 års jubi-
lanter, hvorav 4 stk. var tilstede 
på festen, 12 stk. 45 ås jubilan-
ter, hvorav 2 stk. var tilstede på 
festen, 15 stk. 40 års jubilanter, 
hvorav 2 stk. var tilstede festen 
og 32 stk. 25 års jubilanter, hvor-
av 7 stk. var tilstede festen. I til-
legg ble forbundets gullnål tildelt 
Jan Ørnevik.

25 år: Jan Torbjørn Ander-
sen, Peter Andersen, Tom Mor-
gan Andersen, Lars Anstensen, 
Håkon Bekkelund, Rolf Bekken, 
Odd Arne Bergskaug, Gunnar 
Karsten Bjerkli, Edvin Bråten, 
Stig Verner Bråten, Anders Erdal, 
Marit K. Flatner, Anders Frodig, 
Ottar Grothe, Torstein Grøn-
nerud, Arne Hagen, Jan Johan-
sen, Per Jørgensen, John Odd-
var Kilen, Svein Ivar Kristiansen, 
Jon Kvesetberg, Einar A. Lyster, 
Stein Måreng, Ove Nanser, Tore 
Palm, 

Per Olav Pladsen, Mohammad 
Razzaq, Jan Ringstad, Ole Edvard 
Skaarud, 

Magne A. Stenshjemmet, Arild 
Sønsthagen og Risto Valkonen.

40 år: Kjell Andresen, Lars-
Åke Bjørk, Knut Erichsen, Svein 
Gulbrandsen, Lars-Gøran Hassel, 
Kåre Karlsen, Roy Arne Larsen, 
Bengt-Arne Nilsson, Svein Olan-
der, Per-Edvard Palm, Sven Pers-
son, Per Bjørn Pettersen, Bjørn 
Sander, Edvin Østby og John 
Aas.

45 år: Amund Amundsen, 
Arne Anders Dahlen, Reidar Fin-
nes, Willy Anker Jacobsen Fløt-
ten, Matheus Kristian Granheim, 
Tor Gundersen, Kåre Halvorsen, 
Bjørn Martinsen, Ole Skyrud, 
Jens Stalenget, Oskar Stensby og 
Paul Henry Østerhagen.

50 år: Arvid Alfstad, Kåre Bak-
ken, Henrich Enger, Egil Negård, 
Kåre Røsand, og Per Wingaard. 

60 år: Finn W. Andersen, Er-
ling Brekke, Ole Engh, Gunnar 
Eriksen, Kjell Anker Fladeby, 
Bernt Grøtberg, Egil Henriksen, 

Emanuel Hjertum, Reidar Johan-
nessen, Odd Johannsson, Peder 
Klingenberg, Kåre Kristiansen, 
Arne Larsen, Håkon Larsen, Her-
mann Nylund, Håkon Rønning, 
Alf Sandsbråten, Kolbjørn Skog-
heim, Kåre Sletner, Johannes Sol-
berg, Erling Sørensen, Harry A. 
Sørlie, Jon Wardenær og Erling 
Aaslund.

70 år: Henrik Nicolay Johan-
sen, Nils Kåge og Willy Toll-
nes.

70 års jubilantene ble tildelt 
stort malt stettefat. 60 års ju-

bilantene ble også tildelt malt 
stettefat. 50 års jubilantene ble 
tildelt malt tallerken med navn. 
45 års jubilantene ble tildelt di-
plom som æresmedlem i Felles-
forbundet. 40 års jubilantene ble 
tildelt LOs nål og 25 års jubilan-
tene ble tildelt Fellesforbundets 
25 års merke og foreningens 25 
års nål.

Etter utdelingen gikk dansen 
lystig og det syntes som alle var 
meget fornøyd.

ÅRETS JUBILANTER

Willy Tollnes feiret 70 års medlemsskap.

Jan Ørnevik ble tildelt forbundets gullnål.
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De rød/grønne har lagt fram 
en stortingsmelding om en ny 
pensjonsordning. Foreningen 
har hele tiden vært i mot det 
store pensjonsforliket og re-
formen. Vi har stilt spørsmå-
let hvorvidt det er nødvendig 
med pensjonskutt. 

Innføring av obligatorisk 
tjenestepensjon (OTP) ofte 
over hodet på våre medlem-
mer, er allerede en delpriva-
tisering. Ikke for at det totalt 
skal brukes mindre. Poenget 
er at private banker og forsi-
kringsselskapet skal kunne 

tjene penger på å selge pen-
sjoner. For alle ville det vært 
like greit å øke arbeidsgiver-
avgiften og/eller skattene litt 
og dermed opprettholdt da-
gens system.

Nå kommer en ny ut-
fordring: AFP. Pensjoner er 
komplisert å forstå. Her er 
en kortversjon: Alle partier 
på Stortinget vil at folk skal 
premieres hvis de jobber len-
gre. Problemet er at for å få 
dette til, blir det straff og tap 
for de som vil og må gå av 
ved fylte 62 år. Velges det skal 

man heller ikke som i dag, 
få noen opptjening av pen-
sjon fra 62 til 67 år. Dersom 
prognoser om økt levealder 
slår til, blir det ytterligere re-
duksjoner. Beregninger viser 
at pensjonen kan bli redusert 
med minst 25%.

Protester
Det var store diskusjoner 
på forrige LO-kongress om 
pensjonsreform. Det var uan-
sett stor enighet om å verne 
AFP- ordningen. Følgende ble 
vedtatt: «Det er en absolutt 
forutsetning at AFP opprett-

holdes. Levealdersjusterin-
gens avkortingseffekt må ikke 
komme til anvendelse før or-
dinær pensjonsalder på 67 år 
er nådd.» Kloke ord.

AFP er en gjenganger i se-
nere års tariffoppgjør. I byt-
te med moderasjon er ord-
ningen innført og justert i 
flere oppgjør. Politikere og 
arbeidsgiverorganisasjoner 
som vil forverre ordningen 
vil gå på en smell.

LO var klare i sin fordøm-
melse av forsøk på å tukle 

med sjukelønnsordningen. 
Spørsmålet er om histori-
en gjentar seg i forhold til 
AFP?

Godtar toppene i fagbe-
vegelsen at AFP forverres på 
tross av tariffoppgjør, ved-
tak på LO-kongressen og hva 
som har vært lovet opp gjen-
nom årene? I så fall kan pro-
testene i fagbevegelsen helt 
fortjent bli som en tsunami 
å regne!

Roy

Bjørnar Iversen, betongarbeider, 
Skanska Oslo Håndverk

1  Jeg jobber ordinær 
arbeidstid, sju til halv fire 

og kort fredag. Så jobber jeg tross 
alt med betong, så det blir jo litt 
overtid, men ikke mye. Jeg er 
fornøyd med ordningen og vil 
ikke ha det annerledes. 

2  Svenskene har jo stort sett 
firedagers uke.

Theodoros Katrinis, håndtlanger, 
Rolf Holm

1  Jeg jobber fra halv sju til seks. 
Torsdager slutter jeg kl tre og 

har fri fredag. Grunnlaget for den 
ordninga er at jeg bor på Trysil. 
Normalt er det best å jobbe vanlig 
tid så en får mer ut av dagen. For 
akkorden er det nesten en fordel 
med min arbeidstid, for da får jeg 
klargjort mye for murerne.

2  Murerne her på plassen job-
ber normal arbeidstid, men 

det er flere langpendlere i firmaet 
som har samme arbeidstid som 
meg.

Andrzej Lyszkowicz, forskalings-
snekker og Signar Pedersen, for-
skalingssnekker/kranfører, begge 
Skanska Oslo Håndverk

1  Signar: Jeg jobber vanlig ar-
beidstid fra sju til halv fire. 

I våres var det mye overtid. Da 
kjørte jeg en del kran. Siden mai 
har jeg holdt meg unna overtid. 
Andrzej: Jeg jobber til halv sju 
om kvelden. Hver sjette uke rei-
ser jeg hjem til Polen, hvor jeg 
har familien.

2  Det er jo en del som inn-
arbeider overtida.

Hvilken  
arbeidstid  
har du?

Praktiserer  
firmaet andre 
ordninger?

1

2

Grasrota 
om arbeids-
tider

Overlever AFP- ordningen?
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Dessverre er det mye som ty-
der på at dette ikke er tilfel-
let. 

På Sogn videregående skole 
valgte bare 3 av ca. 150 Vg1 
elever Bygg og anleggstek-
nikk betongfagene som for-
dypning.

Dette tilfredsstiller neppe 
bransjens behov for lærlinger 
til dette faget. 

-Dersom dette skyldes 
manglende kvalifi serte læ-
rekrefter innen betongfagene 
på skolen, bør presentasjo-
nen gjøres av en annen skole 
som har denne fordypnings-
retningen eller av bransjen 
sier Hans-Petter Paulsen fra 
Hellerud videregående skole. 
-Dersom utplasseringsplas-
sene i bedrift forbeholdes VG 
2 elevene, bør det allikevel 
være et tilbud til de av VG1 
elevene som ønsker seg mer 
informasjon om dette fagom-
rådet, før de velger prosjekt 
fordypning. Betongfagene 
må markedsføre seg bedre. 
Fagområdet er tross alt et 
av landets fremste kompe-
tanseområder, hvor behovet 

for denne type kvalifi sert ar-
beidskraft er stor, noe som 
er av betydning når elevene 
skal velge seg et yrke.

Paulsen vil gjerne ha for-
pliktende avtaler med for-
skjellige entreprenører. 
– Slik utplasseringa er i 
dag er det ofte litt til-
feldig. Vi skal ikke 
ha utplassering 
for utplasse-
ringas skyld, 
men det må 
være målretta 
og forutsigbart 
med hensyn til 
faglig utbytte. 

Han har også 
ymse erfaringer 
når det gjelder 
mottak og opp-
følging av elevene 
på utplassering. –Vi 
har felles interesse av 
at dette gjøres skikkelig. 
Bedriftsbesøk og utplassering 
er viktige virkemidler for rea-
listisk opplæring. Men jeg vil 
gjerne skryte av noen bedrif-
ter også. PEAB, Ole K. Karlsen 
og Selvaagbygg har vi gode 

forbindelser med. Sistnevnte 
arrangerte f.eks. et HMS-kurs 
for våre elever, og det var vi 
veldig godt fornøyd med. 

Paulsen er opptatt av sam-
arbeid mellom skole og be-
drift. Hvis vi kan få organisert 
utplassering på en ordentlig 

måte får skolen ledig veksted-
skapasitet slik at vi kan ar-
rangere perfeksjoneringskurs 
og påbyggingskurs retta inn 
mot fag- eller svenneprøve 
f. eks. IT-kurs er også noe vi 

har kompetanse på.
-Det er klart at vi i be-
driftene må være mål-

retta, ellers havner 
vi i bakleksa, 
sier Per Johan 
Heierstad, lær-
lingeansvar-
lig i Veidekke. 
–Vi er nok litt 
usikre på hva 
vi skal gjøre, 
men når sko-
lene kan prø-
ve og feile må 
vi også kunne 

prøve oss fram 
med ulike tiltak ut 

fra våre behov.
Heierstad er ikke sikker 

på om utplassering i VG1 er 
veien å gå. –Her må nok sko-
lene ta sin del av ansvaret, 
men det er klart at for å sti-
mulere interessen for f.eks. 
betongfag må nok bedrifte-

ne fi nne på noen «stunt». På 
Søndre Nordstrand videregå-
ende skole var det f.eks. 28 
elever hvor ingen i utgangs-
punktet ville velge fordyp-
ning i betong. Vi tilbød eleve-
ne en «pakke» som vi syns var 
litt spenstig, og dermed var 
det fem stykker som nappa på 
dette faget. Tilbudet går ut på 
at elevene for eksempel får bli 
med på en betongbil en dag, 
vi besøker blandeverket en 
dag og så videre. Disse elev-
ene har for eksempel allerede 
vært med på et fagseminar 
om forskaling som vi hadde 
for fagfolka i bedriften.

-Det viktigste er nok å gi 
elevene et realistisk bilde av 
hva dette dreier seg om, sier 
Heierstad. Men på VG2 er 
vi veldig positive til utplas-
sering.

Petter Vellesen

Rekrutteringa i fare?
Vil kunnskapsløftet, den nye reformen i grunnskolen og videregående opplæring, 
føre til økt rekruttering til betongfagene?

Ungdommen velger ikke 
betongfag.
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 - Jeg har nok 25 byggeplass-
besøk i måneden, sier Tore. De 
fleste av dem er «tilfeldige», 
men noen ganger varsler vi på 
forhånd. Det regionale verne-
ombudet har jo som hoved-
oppgave å virke som verne-
ombud for virksomheter som 
ikke har egne verneombud, 
også enkeltmannsforetak, så 
det er stort sett små og mel-
lomstore prosjekter som blir 
prioritert.

- Funksjonen med regiona-
le verneombud ble oppretta i 
1981, forklarer Tore. Ordnin-
gen har en egen forskrift som 
sier noe om hva vi skal drive 
med. Ved siden av å drive opp-
søkende virksomhet arrange-
rer vi blant annet 40-timer-
skurs. Som regel arrangerer 
vi to slike kurs i året som er 
åpne for alle. Dessuten har vi 
en del bedriftsinterne kurs og 
prosjekter med spesielle tema 
retta inn mot bedriftene.

?  
- Men det er vel 
ikke bare slike små 

plasser som kan få besøk 
av deg?

- Nei da. Hvis jeg får melding 
om det besøker jeg gjerne stør-
re plasser også. Da er det som 
regel med et spesielt formål. 
Hvis det er verneombud på 
plassen er det han som har 
myndighet selvsagt, men jeg 
opptrer som rådgiver for ver-
neombudene og HMS-ansvar-
lige. Vi sitter tross alt med en 
god del kompetanse på helse- 
og sikkerhetsspørsmål.

?  
- Hvordan står 
det egentlig til på 

HMS-fronten på bygge-
plassene?

- Det er stor variasjon. Det er 
veldig mye uvitenhet, dessver-
re. Folk er ikke klar over farene 
som er forbundet med det de 
gjør. Noen ganger mangler det 
totalt personlig verneutstyr så 
vi ikke skulle tro at vi faktisk 
er i 2006. Dette gjelder f. eks. 
bruk av støvmasker under re-
habiliteringsoppdrag. Asbest 
er jo også et problem. Jeg tror 
ikke folk flest vet at det er over 
150 asbestholdige produkter. 
Arbeid i høyden og på stillaser 
er jo også et stort faremoment. 
Av ni dødsfall i arbeidsulykker 
hittil i år skyldes fire av dem 
arbeid i høyden, men vi foku-
serer ofte på det som er hurtig 
fremkallende. Asbest og kjemi-
kalier kan være vel så farlig, 
men det tar lengre tid.

?  
- Hva er de stør-
ste utfordringene 

dine?

- Som regionalt verneombud 
er nok den største utfordrin-
gen å bevisstgjøre folk om 
rettigheter og plikter. Mange 
tenker som sagt ikke over at 
ting er farlige. Derfor må vi 
prioritere opplæring, både når 
det gjelder håndverkerne og 
ledelsen. Jeg har vel stansa en 
fem – seks arbeidsoperasjoner 
siden jeg begynte i denne job-
ben, men det kan ikke være 
hovedoppgaven. Det viktigste 

er å være en positiv bidrags-
yter til sikkerheten, og da 
må jeg først og fremst prøve 
å hjelpe prosjektene til å få 
ting på stell.

Tore fortsetter: - Men for 
bransjen er det å få bukt med 
useriøsiteten som er den stør-
ste utfordringen. Det er altfor 
mange som er innom for å tje-
ne raske penger. Dermed øde-
legger de mye av den positive 
bransjen vi tross alt har. De tar 
ikke inn over seg det ansvaret 
og de pliktene de tross alt har. 
Når du bommer allerede der er 
det vanskelig å følge opp. Jeg 
tror nok de fleste har tenkt seg 
å være i bransjen også om – la 
oss si – seks år, men har ikke 
gjort hjemmeleksa si. Men det 
er nok også noen «råskinn» 
som bevisst er i bransjen bare 
for en kort periode. Jeg skulle 
ønske de seriøse entreprenø-
rene la mer trøkk på de som 
ikke klarer å følge opp i sin 
virksomhet

?  
- Er det noen pro-
blemer knytta til 

dette med inn- og utleie?

- Ja, det blir jo vanskeligere å 
koordinere HMS-arbeidet når 
det ikke er noen til å ta tak 
i det. Fokus er ofte bare på 
produksjon, men under sånne 
forhold blir den dårlig den og. 
Folk jobber ofte «med ræva 
foran». Når det ikke er rasjo-
nell drift er det større fare for 
at sikkerheten blir nedpriori-
tert, og da kommer skadene.

?  
- Du var jo tillits-
valgt i mange år. 

Savner du det?

- Klart det. Det er mange dyk-
tige folk blant de tillitsvalgte 
i Oslo, og jeg savner tillits-
mannsapparatet og miljøet 
rundt. Men det er bare å ønske 
dem lykke til videre og håpe at 
de også prioriterer sikkerhets-
arbeidet i sin travle hverdag. 

Og alle skal vite at jeg bare er 
en telefon unna!

Og dermed kan Bygnings-
arbeideren avslutte med å si 
at telefonnummeret til Tore 
er 99 51 32 23.

Petter Vellesen

Nytt regionalt verneombud

Useriøsitet 
den største 
utfordringen
Mange av våre lesere kjenner Tore Nilsen fra før. Han 
var mangeårig tillitsvalgt i Veidekke. Nå har han skiftet 
beitemarker. 1. august begynte Tore i ny stilling, nå som 
regionalt verneombud. Han forsvinner altså ikke fra arenaen, 
men blir vel minst like mye å se på byggeplassene nå som før.
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Enorm fortjeneste

Det er mange ledd som kan tjene 
på sosial dumping. 

Hvis et firma tar 260 kroner 
timen for en håndverker men 
i stedet for å utføre oppdraget 
sjøl setter bort jobben og betaler  
en polsk bygningsarbeider 50 
kroner timen er det store pen-
ger å tjene. 

Inkludert arbeidsgiveravgift 
og sosiale kostnader blir kostna-
dene omtrent 70 kroner timen. 
Firmaet som i utgangspunktet 
hadde oppdraget men satte det 
bort sitter igjen med 190 kroner 
i timen i rein fortjeneste. 

Med 60 mann i et år tjener 
firmaet rundt regna 22 millio-
ner på denne manøveren. Og 
da kan jo både arbeidsgiverne 
og oppdragsgiverne dele på ge-
vinsten. Samtidig er det nok 
penger til en pen påskjønnelse 
til en eventuell utro tjener hos 
byggherren.

Odd Magnar Solbakken

Sikkerheten  
«bånn i bøtta» 

Også i Danmark sliter de med dår-
lig sikkerhet på byggearbeidsplas-
sene. Under en razzia nylig fant 
Arbeidstilsynet 143 regelbrudd 
som var så grove at de kvalifiserte 
til å stoppe arbeidet på stedet. 

Alt for mange steder arbeides 
det under helt uakseptable sik-
kerhetsforhold, og det skal det 
simpelthen gjøres noe med, sier 
direktør Jens Jensen, i det dan-
ske Arbejdstilsynet. 

150 arbeidsplasser ble besøkt 
da Arbejdstilsynet, for tredje 
gang i år, gjennomførte en razz-
ia mot danske byggearbeidsplas-
ser. På seks av ti arbeidsplasser 
beskriver tilsynet sikkerhetsfor-
holdene som «bånn i bøtta». 

På de 150 arbeidsplassene 
fant inspektørene til sammen 
143 brudd på arbeidsmiljøregle-
ne som var så grove at feilene 
enten måtte utbedres umiddel-
bart eller arbeidet stanses. 

(www.frifagbevegelse.no)

Nytt regionalt verneombud
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Reiulf Steen var ikkje 
aleine om nærmast 
å reinslikke liket av 
sin eigen bøddel da 

Jens Chr. Hauge dødde 
tidlegare i haust. 

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.

Han som stayed be hind

Reiulf Steen var ikkje 
aleine om nær-

mast å reinslikke liket av sin eigen 
bøddel da Jens Chr. Hauge dødde 
tidlegare i haust. Leiande represen-
tantar for nesten alt som har noe å 
seie i Norge, økonomisk, kulturelt 
og politisk – frå Høgre til den profe-
sjonelle dyrkaren av «store menn», 
Rune Slagstad, og redaktøren i Klas-
sekampen, Brynjulf Braanen – tok 
del i ein nesten unisont pompøs og 
kritikklaus hyllest til den store na-
sjonsbyggaren.

Med dette er det ikkje meininga å 
ta til orde for at ein ved båra til ein så 
mektig mann som Jens Chr. Hauge, 
ikkje skal få fram alt han hadde å seie 
for utviklinga i Norge i andre halvpart 
av forrige århundre. Men nett fordi 
Hauge – bak kulissane av ikkje minst 
den overdøvande hissigproppen Haa-
kon Lie – kanskje hadde meir å seie 
enn noen andre her i landet, er det 
utillateleg bare å nemne dei såkalla 
byggande sidene hans når han blir 
lagt i grava. 

Utan politisk fortid, anna 
enn som konserva-

tiv jusstudent og ferdig jurist før kri-
gen, kunne 30-årige Jens Chr. Hauge 
i 1945 sjølv presentere seg for Einar 
Gerhardsen som forsvarsminister i 
den reine Arbeiderparti-regjeringa 
Gerhardsen skulle danne etter valet 
i 1945. To år før var han, bare 27 år 
gammal, blitt tiltrudd å ta over leiinga 
av den militære motstandsorganisa-
sjonen Milorg.

Leiarstillinga i Milorg brakte Hauge 
inn i Hjemmefrontens Ledelse (HL). 
Etter frigjøringa blei han sekretær for 
HL-leiaren og Venstre-mannen Paal 
Berg da Berg – på initiativ frå Martin 
Tranmæl og Gerhardsen – gjorde eit 
håplaust forsøk på å danne ei sam-

lingsregjering som skulle tre i staden 
for regjeringa Nygaardsvold når ho 
vendte tilbake frå eksilet i London. 
Da regjeringsoppdraget deretter gikk 
vidare til Gerhardsen, heldt Hauge 
fram som sekretær for statsminister-
kandidaten, nå for Gerhardsen – og 
meldte seg inn i Arbeidarpartiet. 

Jens Chr. Hauge var til ein-
kvar tid der makta var. 

Han hadde aldri tidlegare hatt noe 
med Arbeidarpartiet å gjøre – snarare 
tvert imot.

I denne spalta er det ikkje plass til 
å gå i detalj når det gjeld Jens Chr. 
Hauges vidare karriere, som forsvars-
minister, som medarbeidar i Arbeidar-
partiet det meste av dei fire «kvileåra» 
til Gerhardsen frå statsministerjobben 
1951-1955, som justisminister i 1955, 
og til slutt – etter å ha trekt seg tilbake 
frå det opne politiske livet – som ein 
av dei viktigaste styrarane av den vi-
dare utviklinga av norsk, særleg mi-
litær teknologi og industri.

Men det blir plass til å heve fram ei 
av dei sidene ved livsverket til Hauge 
som nærmast blei unemnt da han var 
død, nemleg den avgjørande innsat-
sen han – bak ryggen på Stortinget 
– gjorde for å bygge ut ein væpna hær 
av hemmelege verneførebuingsgrup-
per og den ulovlege overvakinga av 
norske borgarar som mellom anna 
skjedde i samband med dette. 

Etter under krigen å ha tatt 
del i kompani Linge, 

byrja vestlendingen Svein Blindheim 
i 1945 på ein yrkesmilitær løpebane 
som førte til at han i 1949, blei be-
ordra til teneste ved Forsvarsstabens 
etterretningsavdeling i Oslo. Kolleger 
frå krigstida sette han inn i kva han 
skulle vere med på: Eit strengt hem-
meleg trenasjonsprosjekt som gikk 

ut på – på sida av det ordinære mi-
litrævesenet – å bygge opp spesielle 
motstandsgrupper over heile landet 
med tanke på ulike krisesituasjonar. 
Utbygginga skulle skje i eit direk-
te og, som det blei sagt, avtalefesta 
samarbeid med den britiske etteret-
ningstenesta og med USA si teneste, 
CIA, som også finansierte to tredje-
delar av prosjektet. Blindheim fikk 
også vite at samarbeidet med britane 
hadde pågått lenge, medan USA var 
ein nyare partnar. 

Som ein slags garanti for at prosjek-
tet var i orden politisk sett, blei Blind-
heim også opplyst om at det var for-
svarsminister Hauge som hadde hatt 
ideen og tatt initiativet til dei hemme-
lege gruppene, og han hadde hand-
plukka medarbeidarane. Leiaren for 
gruppene viste seg å vere Jens Henrik 
Throne Nordli, som før krigen hadde 
vori medlem av Quislings NS-parti, 
men vori på rette sida under krigen. 
Men allereide i 1947 hadde han gått 
av som offiser og var nå disponent i 
Narvesen (seinare direktør).

I ei bok Blindheim 
gav ut i 1981, 

«Offiser i krig og fred», kan ein lese 
om korleis dette Stay Behind-appa-
ratet blei bygd ut, med plassering 
av hemmelege våpen- og ammuni-
sjonslager rundt i landet, innsirk-
ling og overvaking av kommunistar, 
og opplæring i våpen og våpenbruk, 
sabotasje og geriljataktikk. Sjølv var 
Blindheim på fleire «vidareutdan-
ningskurs» i regi av CIA i USA. 

Med dette gjorde Blindheim og 
hans medarbeidarar, men først og 
fremst den hovudansvarlege, forsvars-
minister Jens Chr. Hauge, seg skyldig i 
grovt brot på Grunnlova § 25, der det 
heiter: «Rigets Land- og sømagt [må] 
…ikke forøges eller formindskes uden 
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Han som stayed be hind
Storthingets samtykke. Den må 
ikke overlades i fremmede Magters 
Tjeneste…» Det var også lovstridig 
å la ein ikkje-militær som Nordli 
leie ei slik avdeling.

Det hjalp ikkje at forsvars-
ministeren sjølv had-

de innvigd visse «heidersmenn» 
og nære venner frå krigstida. Det 
dreidde seg desto meir om eit ap-
parat utanfor demokratisk kon-
troll, eit maktapparat der stillin-
gane blei delt ut innan eit nettverk 
av venner og kjente, utan offent-
leg innsyn. Det hjalp heller ikkje 
at forsvarsministeren også hadde 
informert statsminister Gerhard-
sen. Det gjorde det bare verre. 
Som Blindheim etter kvart blei 
klar over, tydde det at lova om 
ansvar, som gjorde det straffbart 
for statsrådar å halde opplsynin-
gar tilbake overfor Stortinget, var 
broti ikkje bare forsvarsministe-
ren, men av statsministeren og 
heile regjeringa. 

Opprullinga 
av denne historia byrja da Blind-
heim i 1977 avslørte at han i 1953, 
som ein del av denne tenesta, blei 
lånt ut til ei anna hemmeleg av-
deling, som gjennom den norske 
militærattacheen i Helsingfors – 
og i samarbeid med mellom andre 
tidlegare finske fascistar og nazi-
medløparar – dreiv med spionasje 
frå Finland og inn i Sovjetunio-
nen. Blindheim blei dømt for å 
ha røpt desse militære løyndom-
mane, trass i at han hadde den 
høgst «skjellige grunn» (som det 
heiter i den militære straffelova) 
til å røpe dei som låg i at spiona-
sjen var i strid med folkeretten og 
svært farefull for Finland i tilhøvet 
til Sovjetunionen.

Forsvarsminister Jens Chr. Hau-
ge blei aldri stilt til rettsleg ansvar 
for dei lovbrota og brota på dei 
demokratiske spelereglane han 
hadde stått for. Da han dødde, var 
brotsverka derimot gått i glømme-
boka i heile det offentlege Norge. 
Men i allfall på biblioteka finnest 
det «hugsebøker», ikkje minst 
altså Svein Blindheim: Offiser i 
krig og fred, Det norske samla-
get 1981. 

Harald Berntsen

Oppsigelse hos 
Malermester Bjørn 
Sunde as
Spontant fikk vi melding om en 
oppsigelse. I forhandlingsmøte ble 
denne trukket tilbake og advarsel 
akseptert. Protokollen ble skrevet 
30. august men firma maktet ikke 
å returnere denne før 5. oktober.

Krav om lønn og 
feriepenger til gode 
hos AG Malerfirma
Et polsk medlem hadde penger 
til gode. I et litt kaotisk forhand-
lingsmøte og uavklart dokumen-
tasjon ble det inngått et forlik 

Krav om lønn og 
feriepenger til gode 
hos firma Eikeleina
To polske medlemmer hadde lønn 
og feriepenger til gode. I et over-
siktlig forhandlingsmøte ble det 
et kompromiss der den ene fikk 
mer enn kravet og den andre litt 
mindre.

Krav om lønn og 
feriepenger til gode 
hos Frangu Bygg
Et polsk medlem hadde lønn og 
feriepenger til gode. I et forhand-
lingsmøte med mange beskyld-
ninger fram og tilbake ble det 
også her inngått et forlik.

Krav om lønn og 
feriepenger til gode 
hos murerfirma 
Pedersen & Gran
Et medlem hadde lønn og ferie-
penger til gode. Firma var umu-
lig å oppdrive og svarte verken på 
henvendelser via telefon eller te-
lefaks. Saken ble oversendt til for-
bundets distriktskontor som tok 
ut stevning. På dagen for konkurs 
ble hele kravbeløpet på 32.381 
kroner utbetalt.

Oppsigelse i 
Jobzone
Firma anvender tyske bygnings-
arbeider for innleie til norske 
firma. Både NCC og Selvaagbygg 
benytter Jobzone. Et tysk medlem 
ble oppsagt grunnet personlige 
forhold. 

Foreningen er irritert på at 
firma praktiserer prosjektansettel-
ser, i strid med arbeidsmiljøloven 
§14-12. Vi ønsket med det som 
vinkling å prøve saken. I et ryddig 
forhandlingsmøte ble det inngått 
forlik som tok hensyn til både så-
kalt ventelønn og normal oppsi-
gelsesperiode.

Oppsigelser i AF 
Oslo og NCC 
Begge var knyttet til personlige 
forhold. I forhandlingsmøter ble 
det ordnet med ryddig sluttattest 
og feriepengeutbetaling i januar. 

... og Malermester 
Harald Askautrud
Firma innskrenker med begrun-
nelse usunn konkurranse fra svart 
arbeid og utenlandsk arbeidskraft. 
I en ryddig gjennomgang ble den 
oppsagte tilkjent en ekstra opp-
sigelsesmåned, sluttattest og en 
praksis med direkte henvendelse 
hvis gjeninntagelsesretten kom-
mer til anvendelse innen 12 må-
neder.

Scandicon 
Byggeteknikk
Et medlem fremmet krav om ute-
stående lønn og feriepenger på ca 
50 000 kroner. I forhandlingsmøte 
ble det fremmet en rekke motkrav. 
Det hele endte med et forlik hvor 
bedriften betaler ut kroner 25 000.

Fiba Tjenester as
Et polsk medlem mente han fikk 
en uriktig oppsigelse. Bedriften 
på sin side påsto at det var enig-
het mellom bedriften og arbeids-
taker om at han skulle fratre sin 
stilling. Det forelå ingen skriftlig 
avtale om dette. Bedriften ønsket 
ikke forhandlingsmøte med foren-
ingen og saken ble oversendt dis-
triktskontoret. Det endte til slutt 
med et forlik hvor bedriften utbe-
taler kroner 10 000.

Roy og Odd Magnar

«Tvister»

Sentralbanken styre 
renta

I forbindelse med rente-
hevningen 2. november i 
år kom Norges Bank med 
en liten advarsel til finans-
minister Kristin Halv-
orsen: «I anslagene har 
vi lagt til grunn en viss 
stimulans til samlet et-
terspørsel i 2008 og 2009, 
men noe mindre enn 
veksten i den forventede 

avkastningen av fondet.» 
Sagt på norsk: Hvis dere 
politikere bruker mere enn 
4% av avkastningen på 
oljepenga så setter vi opp 
renta. Konklusjon: Sånn 
går det når politikere ved-
tar at Norges Bank skal 
styre og ikke dem sjøl.

Aksjoner i Kina gir 
økte rettigheter

Kina har den siste tida opp-
levd økt uro og såkalte ville 

streiker rettet mot elendige 
lønns- og arbeidsvilkår. Det-
te kiler kinesiske myndighe-
ter såpass i nesen, at de har 
lagt fram et forslag som gir 
ansatte større rettigheter og 
bedre oppsigelsesvern. Fag-
bevegelsen får økt forhand-
lingsrett på arbeidsavtaler 
og innen HMS. Sjøl for en 
fagbevegelse som er stats-
kontrollert er dette viktige 
tiltak, men langt fra noen 
revolusjon. 

Likevel har de multina-
sjonale selskapene reagert 

kraftig og tatt avstand fra 
lover som ligner «fagfore-
ningsvennlige land» som 
Tyskland og Frankrike, 
samt truet med å stanse 
nye investeringer hvis 
forslagene gjennomføres. 
Endringer kan tre i kraft 
fra mai 2007.

Fra før har kinesisk fag-
bevegelse som en av de få 
lykkes å inngå tariffavtale 
med butikkjeden Wal-
Mart.
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Landskonferansen for Stein-, 
jord- og sementfagene ble av-
holdt i Porsgrunn 27.-29. Okto-
ber 2006.

Dette ble den siste Landskonferan-
sen for Stein-, jord- og sementfagene 
ettersom forslaget om å endre navn 
til «Landskonferansen for betongfa-
gene» ble vedtatt.

Landskonferansen mente det er 
behov for å øke innsatsen mellom 
landskonferansene, og ga styret 
fullmakt til i samarbeid med andre 
landskonferanser å inngå et sam-
arbeid for å samordne felles inter-
esser.

I denne prosessen ble byggfagas 
representanter i Seksjonsrådet opp-
fordret til å fremme forslag og aktivi-
tet, for økt bruk av akkordtariffene, 
kamp mot sosial dumping, organise-
ring av utenlandsk arbeidskraft samt 
aktivisering knyttet til kommende 
landsmøte og tariffoppgjør.

Et av hovedtemaene under lands-
konferanse var erfaringer fra årets 
tariffoppgjør. Arve Bakke fra Fel-

lesforbundet innledet og oppsum-
merte. Det kom inn 2257 forslag 
fra 110 avdelinger og han mente 
at prosessen før og innsendelsen av 
forslag var god.

Han mente at mobiliseringen og 
gjennomføringen av streiken som 
kom i byggfagene var en dokumen-
tasjon på at dette klarer vi - noe 
landskonferansen var enig i.

Under oppsummeringen sa Arve 
Bakke at arbeidskrafta er enormt 
konkuranseutsatt og takket for tryk-
ket fra byggfagene når det gjelder 
kampen mot sosial dumping.

Lønnsystem og aktivisering av 
målekontorene- endringer av FOB 
§2 og 4 ble innledet av Halvor 
Langseth som mente at useriøsitet 
og innleie i stedet for fast ansatte, 
fokus på målegebyr og NHOs «alt i 
lokale avtaler var de 3 største trus-
lene mot lønnssystemet.

Akkordtariffene-nye utfordringer 
v/ Petter Vellesen-leder av forhand-
lingsutvalget mente at akkordtarif-
fene fungerer! De gir god fortjeneste, 

er lette å forstå, lette å bruke og det 
oppstår få tvister 

Erfaringer med allmenngjøring 
Innlegg v/Kjell Skjærvø

Østeuropeiske arbeidere er den 
gruppa som er dårligst organisert, 
blir grovt utnyttet, og er mest ut-
satt for å havne i useriøse virksom-
heter.

Det betyr at forbundet vil satse på 
en medlemsvervingsstrategi ovenfor 
østeuropeiske arbeidere som jobber 
i norge 

Landskonferansen vedtok følgen-
de 5 uttalelser:

■ Bruk akkordtariffene

■ Slåss for AFP

■ Dette går ikke lengre – Vi 
krever ny kurs

■ Veto mot tjenestedirektivet

■ Landskonferansen og 
aktivisering

Jan Peter Lyngstad

Klubbstyrekurs
Oslo Bygningsarbeiderforening 
og Tømrer og Byggfagforenin-
gen har i samarbeid med De 
Facto utviklet et kursopplegg for 
å styrke arbeidet til klubbene 
og de som er tillitsvalgte ute på 
plassene.

I helgen 10.-12. november ble 
det arrangert et testkurs på Quali-
ty Hotell Ringerike. Kurset samlet 
21 deltakere fra klubber, foren-
ingskontor, målekontor og tillits-
valgte. Tellef Hansen fra De Facto 
som har vært med på utviklingen 
av kurset, ledet framdrifta på kur-
set og sørget for å engasjere alle 
tilstedeværende.

Kurset tar sikte på å være en 
hjelp til hvordan å løse de opp-
gavene de tillitsvalgte til en 
hver tid står midt oppe i. Med 
utgangspunkt i fagbevegelsens 
historie, skal det først og fremst 
være et redskap for tillitsvalgtes 
daglige arbeide. Testkurset tok for 
seg hele kursopplegget fra mål-
setting, presentasjon av deltaker-
ne og deres forventninger. 

Videre ble fagbevegelsens plass 
i det norske samfunnet – «Det 
norske arbeidslivssystemet» med 
bl.a. lover og avtaler gjennom-
gått. Deretter flyttet vi fokus til 
eget arbeid og klubbens arbeids-
prosess fra visjon til handling.

Neste steg var å utvikle en 
bruksanvisning for tillitsvalgte 
på arbeidsplassene.

Kurset la også vekt på å ana-
lysere styrker, svakheter, mulig-
heter og trusler, også kalt SWOT 
modellen. 

Nettverksbygging og hva vi 
skal gjøre etter kurset startet med 
et innspill om nettverksbygging 
– hva det er, hvordan det kan 
bygges og om fordeler og ulem-
per. I diskusjonen etter innled-
ningen ble det lagt vekt på hva 
en skulle følge opp etter kurset. 

Evalueringen av kurset konklu-
derte med at dette er klubbenes 
eget kurs ettersom de selv er med 
å påvirker innholdet. Det faglige 
innholdet er bra og gir deltaker-
ne ny og nyttig kunnskap som 
kan brukes når de kommer hjem. 
Det var bra at kurset la stor vekt 
på hvordan vi kunne utvikle ar-
beidet i klubbene. Metoden som 
ble brukt kan med fordel brukes 
på andre kurs .

Kursopplegget er et råmateria-
le som kan tilpasses etter hvem 
som skal på kurset og hvem som 
skal holde det.

 Jan Peter Lyngstad

For raske på 
gassen

Som kjent er oljeutvin-
ning til havs en avan-
sert sak, der stadig bedre 
teknologi gjør det mulig 
å hente opp mer olje fra 
brønnene. I de samme 
«høla» finnes også store 
mengder gass. Nå frykter 

oljedirektoratet at selska-
pene i sin profittjakt skal 
ta ut gassen for fort, slik 
at olje som ellers kunne 
vært tatt ut blir liggende 
igjen. 

Det dreier seg i følge 
beregninger om olje til 
en verdi av 800 milli-
arder kroner – et årlig 
norsk statsbudsjett.

(Notisen hentet fra Af-
tenposten 09.10.06)

Tar mye med den 
ene hånda og gir 
litt med den andre

Hvert år taper u-lande-
ne 500 milliarder dollar 
på grunn av skatteflukt. 
Beløpet er fem ganger så 
stort som det gjeldsbeve-
gelsen krever ettergitt for 
de aller fattigste landene, 

og tilsvarer ti ganger det 
samlede beløpet de ri-
keste gir i bistand.

(Sitat fra en brosjyre 
fra organisasjonen AT-
TAC)

Roy

Tellef Hansen foreleste på kurset.

Landskonferansen for Stein-, jord- og sementfagene

- Dette klarer vi!
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Samarbeid mellom 
målekontorene for 
betongfagene

Målekontorene på Østlan-
det har i en årrekke hatt 
jevnlige samarbeidsmø-
ter for å tilstrebe en felles 

framgangsmåte og forstå-
else av tariffene. I tillegg 
har det kommet viktige 
innspill i forbindelse med 
teknisk revisjon, felles stra-
tegi vedrørende utarifferte 
arbeider og målebrevspro-
blematikken på data. I de 
siste årene har interessen 

fra de andre «betongfag- 
målekontorene» i landet 
vært økende. Dette har ført 
til at alle betongfag- måle-
kontorene inviteres til dis-
se møtene som vi nå har 
valgt å legge til Akershus 
Distriktsmålekontor på Lil-
lestrøm. I løpet av det siste 

året har Aust- og Vest- Ag-
der, Telemark, Bærum og 
Asker, Hamar og omegn, 
Oslo, Lillestrøm, Østfold, 
Vestfold, Bergen, Trond-
heim, Nordland og Tromsø 
deltatt på disse møtene.

Det var en svært varm sein-
sommerdag. Bare en lett 
bris gjorde varmen uthol-
delig. Murerlaget murte 
forblenning på Nedre Hau-
gen, rett ved Haugenstua 
stasjon. Laget bestod av 
Ivar Svendsen (la oss kal-
le ham det), Flexi (navnet 
hadde han fått for sitt for-
hold til arbeidstida), Finn 
Tuppen (som var lagbas, 
navnet hadde han arva av 
far sin) og undertegnede.

Ivar Svendsen hadde av-
slutta et langvarig samboer-
forhold. Samboerforholdet 
blei avløst av et utall mer 

tilfeldige forhold, som igjen 
førte til at den gode Ivar 
pådro seg den ene dryp-
perten etter den andre med 
påfølgende antibiotikaku-
rer. Hvor mange husker jeg 
ikke. Men det var mange!

Men til slutt blei han da 
symptomfri. Og det varte 
ca. et par måneder helt til 
han en dag på jobben støn-
na fram: «Trur dere ikke at 
jeg har fått den fordømte 
dritten igjen!» Finn Tup-
pen så strengt på han: «Ned 
på Helserådet!» (Det var dit 
en gikk med sånt den gan-
gen).

Noen dager seinere, på 
seinsommerdagen nevnt 
over, oppsøkte Ivar Helse-
rådet for å få vite resulta-
tet av undersøkelsen. Han 
kom tilbake på jobben ut 
på dagen, og traff oss andre 
ute på en balkong der vi 
tok 5 minutter. På ansikts-
uttrykket til Ivar kunne vi 
se at han hadde gode nyhe-
ter: «Det var ikke dryppert! 
Det var halsesjuke!»

Da var det Finn Tuppens 
tur til å stønne. Han tok 
en kælkedunk, snudde den 
opp-ned, spratt opp på den 
og henvendte seg med tor-

denrøst til folkemengden 
som akkurat da velta ut av 
toget på Haugenstua sta-
sjon: «Kjærringer! Kjærrin-
ger! Hør! Hør! Pass på dø-
trene deres! Pass på katta, 
kosten og alt med hår på! 
For her er Ivar Svendsen!»

Tor Mostue

I helgen den 17 til 19 no-
vember ble det avholdt en 
faglig ungdomssamling på 
Klækken hotell like utenfor 
Hønefoss. 
Det møtte i alt 21 svært så 
engasjerte deltakere, og disse 
representerer rundt halvpar-
ten av avdelingene i Oslo/
Akershus. Dette er for dårlig, 
mener Knut Birger Ander-
sen, organisasjonsarbeider 
i ADK Øst, med ansvar for 
ungdom og ungdomsarbeid 
ute i distriktene.

Selv om det var bra enga-
sjement fra de fremmøtte 
må vi likevel innrømme at 
vi fremdeles befi nner oss i 
startgropa, sier Knut. 

Han forteller videre hvor 
viktig det er at alle avdelin-
gene blir representert, og 
forventer at avdelingsle-
dere og tillitsvalgte bidrar 
positivt for å øke aktivite-
ten i tiden fremover. 

Etter ankomst fredag 
kveld ble det en «annerle-
des» presentasjonsrunde, 

og rikelig med tid til å bli 
kjent med hverandre ut-
over kvelden. 

Først ut på lørdag var 
Kristian Berg, ungdomsse-
kretær i LO. 

Han snakket om LO sitt 
ungdomsarbeid før vår 
egen organisasjonsarbei-
der, Boye Ullmann, holdt 
et spennende og interes-
sant foredrag om veien inn 
i fremtiden. 

Etter hvert ble ungdom-
men drillet i tale og debatt 

teknikk, noe som kom-
mer godt med før neste 
års lønnsoppgjør, samt en 
kjapp tur på talerstolen.

Helt til slutt på søndagen 
var det duket for valg av 
delegater til den store ung-
domskonferansen i januar 
før de satte kursen hjem-
over etter en trivelig helg.

Vidar Lund
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Sur svie ved Haugenstua

Norge verst i Norden 
Norge gir utenlandske arbeidere 
de dårligste arbeidsforholdene og 
den dårligste lønnen. 

Ingen av de andre nordiske 
landene har mer sosial dumping 
enn oss, sier FAFO-forsker Jon 
Erik Dølvig til NRK. 

Svakt lovverk
Han har laget en rapport for Ar-
beids- og inkluderingsdeparte-
mentet, og slår fast at et svakt 
norsk lovverk er en av årsakene. 

De andre nordiske landene har 
sterkere fagforeninger eller stren-
gere lovverk som hindrer sosial 
dumping, sier Dølvig. 

(Dagens Næringsliv, 11.10.06).

Ulovlig bygging
Hvert tredje hus bygges ulov-
lig her i landet. Det skal nemlig 
være mer enn én varmekilde pr 
bolig, men ifølge Forbrukerrådet 
er så mange utbyggere presset på 
pris, at vedovn og pipe droppes. 

(Adresseavisen, 11.10.06)

Økning i utleie av arbeidskraft
Samlet omsetning innenfor 
området eiendomsdrift, forret-
ningsmessig tjenesteyting og 
utleievirksomhet økte med 13,4 
prosent fra 2. kvartal 2005 til 
samme kvartal i 2006. Formid-
ling og utleie av arbeidskraft had-
de den klart største økningen i 
denne perioden. Veksten var på 
49,8 prosent, i følge tall fra SSB 

(Byggeindustrien nr 13/2006).

Kamp mot 60-timers uke
Arbeidsgiverne i Litauen vil ha 
statsminister Gediminas Kirkilas 
hjelp til å heve grensa for tillatt 
arbeidstid fra 48 til 60 timer – for 
at arbeiderne skal kunne tjene 
mer. I fagbevegelsen vekker for-
slaget voldsom harme. 

(www.frifagbevegelse, 13/10-06)

Mister kontrakter
17 prosent av NHOs medlems-
bedrifter mener at de har mistet 
kontrakter fordi de ikke har gitt 
gaver, representasjon eller dekket 
utgifter til forretningsmotpart. 

(Dagens Næringsliv, 
4/11-06)

Snusk i svenske utleiefi rmaer
Skattemyndighetene i Sverige har 
anmeldt 200 personer i beman-
ningsbransjen. Det er til nå gjort 
revisjon i 150 fi rmaer. Dette har 
ført til at disse fi rmaene er etter-
liknet med 330 millioner i skatt. 
«Minst like viktig som skatteinn-
tektene er at vi får en sanering i 
bransjen. For hvert «næringsfor-
bud» øker markedsandelen for de 
seriøse aktørene sier Pia Bergman 
i skatteetaten i Sverige. 

(Bygningsarbetaren.no 9/11-06)

Ungdomssamling på Klækken hotell



Tillitsvalgte i ADECCO 
sammen med tolker 
og halvpamper i fag-
bevegelsen.
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Nyttige sitater

«Svenskene har gått 
i motsatt retning av 
Norge og satser på 
kutt i trygdeytelsene.

- Nei, jeg vil ikke 
 kritisere hva 
svenskene gjør»

(Arbeids- og inkluderingsmi-
nister Bjarne Håkon Hansen 

(pølse) til Dagens Næringsliv 
12.10.06)

«I ettertid har vi sett 
at pilkastmetoden er 
omtrent like god som 
økonomiske prog-
noser.»

(Knut Sunde, direktør i Norsk 
Industri til Dagens Næringsliv 

31.10.06)

«Stortinget ber 
 Regjeringen snarest 
mulig fremme for-
slag som gir tillits-
valgte rett til inn-
syn i utenlandske 
 arbeidstakeres lønns- 
og arbeidsforhold 
på områder som er 
undergitt allmenngjø-
ringsvedtak.»

(KrFs forslag i komiteinn-
stilling om sosial dum-

ping fra 26.10.06. I samme 
 melding vil AP/SV og SP vur-

dere  saken, mens H, FrP og 
Venstre er imot.

«Hadde landets 
 meteorologer bom-
met like mye med 
sine prognoser om 
været som sjeføko-
nomene har gjort 
med sine spådommer 
om renteutviklingen 
de siste årene, ville 
radio, TV og avisene 
droppet værmeldin-
gene.»
(Kommentator Arne Strand til 

Dagsavisen 02.11.06)

Kurset ble arrangert av Uni-
onen Fagforening og der vi 
deltok med gjennomgang av 
§§ 6,8 og 9 i Hovedavtalen 
samt med tolk.

Opplegget la vekt på å 
skolere de tillitsvalgtes rolle 
i forhold til oppsigelser, per-

mitteringer samt rettigheter 
og plikter som tillitsvalgt. 
Videre bedriftens plikter i 
forhold til forhandlinger, 
informasjon og innfl ytelse 
til de tillitsvalgte. 

Til det første sentrale for-
handlingsutvalget ble føl-

gende valgt: Leder Pawel 
Sawa fra Unionen Fagfore-
ning, nestleder Wladyslaw 
Walek fra avdeling 730 i 
Stavanger og sekretær Pa-
wel Sikora fra Oslo Bygnings-
arbeiderforening. I tillegg 
ble Lukasz Sporgiasz fra 
Larvik Bygg og Steinarbei-

derforening valgt som re-
presentant til det sentrale 
Arbeidsmiljøutvalget. I til-
legg møter her lederen av 
forhandlingsutvalget.

Roy 

ADECCO- tillitsvalgte

Stopp EUs tjenestedirektiv!
Skriv under på opprop på: 

www.stopptjenestedirektivet.no

I en hektisk novembermåned var foreningen involvert i mye 
kursvirksomhet. Et av dem var samlingen av polske tillitsvalgte fra 
ADECCO i Bergen. Totalt var rundt 20 tillitsvalgte med fra Bergen, Oslo, 
Stavanger og Tønsberg.


