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Koronapandemien

Ingen av oss har opplevd en situasjon som den 
vi er oppe i nå. Mange ting blir snudd på hodet 
og verden beveger seg ikke i sine vante spor. Vi 
har allikevel valgt å gi ut Bygningsarbeideren 
og følge den vanlige utgivelsestakten. Men ting 
endrer seg fort og utenfor vår kontroll, så det vil 
helt sikkert være saker i denne avisa som er helt 
uaktuelt eller til og med feil når dere får bladet i 
postkassa. Det får dere bære over med.

Det har jo oppstått en lang rekke saker og tvis-
ter i forbindelse med selve epidemien. De tar vi 
ikke opp her, men det vil nok være grunnlag for 
mange etterspill, både i forhandlingsrommene 
og i rettssalen. Men det som er av helt umiddel-
bar betydning for fagforeningene er nok at møte- 
og kursvirksomheten er satt på vent. Tariff-
kursene og for eksempel Faglig Tillitsvalgt er 
utsatt, 1. maifeiringen er avlyst med alle festlig-
heter som fulgte med, det være seg frokost eller 
allsangkveld. Alle klubber og fagforeninger har 
jo normalt årsmøter på denne tida av året, og for 
dem som ikke rakk å avholde dem blir det jo av-
lysninger. Det er kanskje spesielt ille for Rørleg-
gerne og Oslo Bygningsarbeiderforening, som 
skal stadfeste sammenslåingen. Nå må vi finne 
uformelle måter å arbeide sammen på.

Lønnsoppgjøret er utsatt! Det satt langt inne. 
Frontfag hadde allerede forhandlet i flere dager 
og Fellesoverenskomsten for Byggfag lå i start-
gropa når avlysningen kom. Men dette var den 
eneste fornuftige beslutningen. Ikke bare på 
grunn av smittefaren innad i forhandlingsdelega-
sjonene, men først og fremst fordi det ville være 
totalt umulig å forhandle seg fram til et normalt 

resultat i en så unormal situasjon. Forhandling-
ene er foreløpig utsatt til 3. august, og det sies 
at man skal fortsette der man slapp. Men landets 
økonomiske virkelighet vil nok være en helt an-
nen i august enn det den var før lønnsoppgjøret 
begynte og epidemien brøt løs. Det er nok nød-
vendig å gå en runde eller to for å spisse kravene 
inn mot en ny situasjon.

Det er umulig å si hvordan denne situasjonen slår 
ut i produksjonslivet. Jeg vil tro at den krisa vi 
eventuelt vil få vil slå ut på igangsetting av nye 
boliger. Boligbygginga har i hvert fall tradisjonelt 
alltid vært svært følsom overfor svingninger i 
markedet, og særlig overfor nedgang. Om dette 
slår ut i økte boligpriser eller omvendt får tida 
vise. Her er det mange ukjente faktorer. Hvis jeg 
først skal spå vil jeg også tro at vi i framtida vil 
se mindre til offentlige praktbygg, som Nasjonal-
museet, Deichmanske og Lambda. Kanskje vil 
også næringslivet være forsiktigere med investe-
ringene. Hvis det blir nedgang i sysselsettingen i 
byggebransjen vil det få enorme ringvirkninger i 
resten av samfunnet.

Den høye etterspørselen etter arbeidskraft i byg-
gebransjen har blitt dekt opp med innvandrere 
og pendlere fra resten av Europa, særlig fra Øst-
Europa. Mange av disse arbeidsinnvandrerne 
forlot landet under smitteutbruddet. I skrivende 
stund vet vi ikke om de kommer tilbake. Det er 
også mulig at denne pandemien tvinger fram en 
annen tankegang enn fri flyt av det være seg ar-
beidskraft eller tjenester. Dette kan være på godt 
eller ondt, men globaliseringen av verden har nok 
passert sitt høydepunkt.

Petter Vellesen
Leder, Oslo Bygningsarbeiderforening, 
Fellesforbundet avd 603

Petter Vellesen
Leder, Oslo Bygnings-
arbeiderforening, 
Fellesforbundet 
avd 603

-- Fra 20. mars skal permitterte
ha rett på 20 dager med full
lønn opp til ca 600 000
kroner. Deretter skal inntekter
med dagpengegrunnlag opp
til ca 300 000 kroner dekkes
med 80 prosent og inntekter
mellom ca 300 000 og 600 000
kroner dekkes med 62,4 pro-

 sent. Dette betyr at en arbeids- 
 taker som for eksempel tjener  
 350 000 kroner vil ha 80 pro- 
 sent dekning for inntekten  

opp til ca 300 000 og 62,4 for  
den resterende inntekten opp  
til 350 000 kroner.

-- Nedre grense for dagpenger
er satt til ca 75 000 kroner
(mot før ca 150 000 kroner).

-- Retten til dagpenger er
utvidet til å gjelde permit- 

 tering ned til 40 prosent av  
stillingsbrøk; dvs at når en 
er permittert mellom 40 og 
100 prosent, har en rett på  
dagpenger gitt tilstrekkelig  

 opptjening.

Regelverket er under stadig 
forandring.

korona
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. . . S A M M E N S L Å I N G . . .

Vi slår oss sammen 
og danner 
Bygningsarbeidernes 
fagforening

12.februar møtte 130 medlemmer fra Rørleggernes fagforening 
og Oslo Bygningsarbeiderforening opp på ekstraordinært års- 
møte, på Mela-huset, for å ta stilling til sammenslåing av de to 
fagforeningene. Prosessen har pågått i halvannet år, med årsmøte-
forankringer, en rekke felles styremøter, fellesgrupper på ulike 
saksfelt, og ikke minst klubbmøter hvor sammenslåing har blitt 
diskutert. Derfor var det ekstra gledelig at så mange møtte opp 
og enstemmig vedtok at vi skal stifte Bygningsarbeidernes fag-
forening. 

Sammenslåinga er et resultat av en erkjennelse av at bransjen er tøffere enn noen gang, sosial 

dumping, a-krim og synkende organsiasjonsgrad tvinger oss til å se på om vi organiserer oss 

på den måten som gir oss mest slagkraft. Vi mener en samla forening innen bygg vil stå bedre 

rusta til å organisere flere medlemmer, det vil gi oss større tyngde inn i forbundet for å løfte 

bygg sine krav og få gjennomslag for disse og det vil gi oss større styrke til å slåss for faglig-

politisk påvirkning. Byggforeningene har over tid hatt et godt og nært samarbeid, blant annet 

om byggpatruljen, kartlegging av innleie og rapporter, samt mobilisering til politiske streiker 

mot bemanningsbransjen. Å slå sammen foreningene er på mange måter en videreføring av 

dette arbeidet. 

HVORFOR SLÅR VI OSS SAMMEN

De to foreningene har allerede 
vedtatt en felles handlingsplan 
for 2020 som legger rammene for 
det som blir den felles Bygnings-
arbeidernes fagforening. 

-- Denne skal være mer tilstede ute 

på byggeplassene for å organisere 

flere og øke organisasjonsgraden 

i byggebransjen. Her er arbeidet 

allerede i gang med ukentlige orga-

nisasjonsarbeidersamlinger, kart-

legging av byggeplasser og koordi-

nering av hvilke plasser og bedrifter 

som prioriteres.  

-- Vi skal fortsette og styrke arbei-

det med å bygge sterke selvstendige 

klubber ute i bedriftene. Her settes 

det av et eget aktivitetsfond til lokale 

aktiviteter i klubbene. Hver klubb 

skal få sin faste kontaktperson i 

fagforeninga som følger opp og bistår 

med saksoppfølging og det klubbene 

måtte ha behov for. I tillegg vil vi 

styrke foreningas egne skolerings-

arbeid i tilligg til de sentrale tillits-

valgtkursene. 

-  -  Vi skal fortsette å være en spyd-

spiss i kampen mot sosial dumping, 

løsarbeid og A-krim. Arbeidet med 

kartlegging av innleie, fokus på 

sosial dumping og kamp for flere 

faste ansettelser vil fortsette. Det er 

planlagt både nye rapporter og 

aksjoner mot ulovlig innleie. Dette 

vil også prege vårt fagligpolitiske 

arbeide overfor forbundet sentralt, 

beslutningstakere og politikere i 

kommunen og nasjonalt. 

Den nye fagforeningen skulle etter 

planen stiftes på årsmøte 21. april, 

men dette er utsatt på grunn av 

korona-tiltak. Ny dato og innkalling 

vil bli sendt alle medlemmer i god tid 

når situasjonen er mer oversiktlig.

HANDLINGSPLAN 

2020
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Tekst: Petter Vellesen

Ikke bare fagbevegelsen, men også store deler 
av de organiserte arbeidsgiverne har sett at det 
offentlige er en stor innkjøper av tjenester og at 
de må kunne bruke denne innkjøpsmakta til å 
styre arbeidslivet i en retning som vi ønsker. Det 
var denne innsikten som fikk NHO og Felles-
forbundet i Telemark til å utvikle den såkalte 
«Telemarksmodellen mot sosial dumping». De 
fleste kommuner og offentlige innkjøpere hadde 
holdt seg til de vanlige innkjøpsreglene, som til 

I dette nummeret er det to artikler som tar for seg 
Kommunenes sentralforbunds angrep på Oslomodellen 
og andre offentlige innkjøpsordninger. 

Foreningene tar dette angrepet svært alvorlig og flere foren-
inger har stilt seg bak oppropet under som gjelder som 
vår politiske plattform. Dette gjelder LO i Oslo, Tømrer- og 
Byggfagforeningen, Oslo Bygningsarbeiderforening, Rørleg-
gernes Fagforening, Elektromontørenes Forening og Heis-
montørenes Fagforening. De samme foreningene tok også 
initiativ til en fanemarkering utenfor KŚ  hovedkontor, hvor 
vi tok sikte på å få forbundstopper og kommunalpolitikere 
til å holde apeller. På grunn av koronaepidemien måtte vi 
avlyse denne aksjonen, men vi lover å komme sterkt tilbake!

Nei til offentlig useriøsitet!
Kriminelle foretak har fått offentlige byggeoppdrag for 30 milliar-
der kroner over 4 år i følge Nasjonalt tverffaglig analyse- og etter-
retningsenter (NTAES). Byggebransjen er en arena for sosial dum-
ping, og offentlige byggeplasser er intet unntak. Denne situasjo-
nen er oppstått ved at useriøse aktører  får bruke kriminalitet 
og dårlige arbeidsvilkår som konkurransefaktor. Mange norske 
kommuner har forsøkt å jevne ut denne ulike konkurransen ved å 
innføre innkjøpsordninger som skal gavne de seriøse anbyderne.
Kommunenes Sentralforbund forsøker å så tvil om lovligheten i 
slike seriøsitetsbestemmelser. Dette er å gå til frontalangrep på 
fagbevegelsen og kommune-Norge. Det må være lov til å stille 
krav om at det skal være lov, orden og seriøsitet på kommunale 
byggeplasser!

•• Avvis KŚ under-
 graving av 
 innkjøpsmodellene

•• Styrk og forsvar 
 seriøsitets-
 bestemmelsene

•• Innfør «Norges-
 modellen» som 
 et minimum

Oslomodellen under press!

sjuende og sist ender opp med at laveste anbud 
vinner fram i konkurransen. Dermed er det de 
som kutter hjørner som får de offentlige jobbene, 
de som driver uten faglærte eller egne ansatte, 
de som leier inn og de som ikke driver med lær-
linger. På den måten lages det ikke bare et mar-
ked for useriøse og til og med kriminelle aktører, 
dette fører også til at kommunen og innbyggerne 
i lengden må betale dyrt for dårlige produkter.

«Hva om vi setter opp stengsler som hindrer de 
useriøse i å delta i konkurransen?» er tanken bak 
Telemarksmodellen, Oslomodellen og alle de 
andre innkjøpsordningene som etter hvert er 

kommet på plass. «Hva om bare de som driver 
med lærlinger, har faste ansatte og korte under-
leverandørkjeder får være med å regne på job-
bene? Da vil vi jevne ut spillebanen slik at kon-
kurransen dreier seg om kvalitet, produktivitet 
og kompetanse og ikke om å betale de laveste 
lønningene og å ha billigst mulig arbeidskraft.»  
Tankegangen er ikke ulik den UEFA bruker når 
de stenger Manchester City ute fra Champions 
League for brudd på Financial Fair Play. Jeg tror 
de fleste forstår logikken i dette. Kommunene 
skal gå foran når det gjelder seriøsitet i arbeids-
livet, ikke være en yngleplass for sosial dumping. 

Men det virker ikke som om Kommunenes Sen-
tralforbund er med på denne dugnaden. Etter at 
flere og flere kommuner har vedtatt seriøsitets-
bestemmelser i tråd med Telemarksmodellen 
og Oslomodellen ville Fellesforbundet og BNL 
at disse bestemmelsene skulle bli en nasjonal 
standard – en «Norgesmodell». Da fikk KS kalde 
føtter og ba acvokatfirmaet Wiersholm om å lage 
en juridisk utredning av bestemmelsene og om 
de er lovlige, ikke bare i forhold til anskaffelsesre-
glementet, men også i forhold til skattereglene og 
arbeidsmiljøloven.

Kommunenes Sentralforbund (KS) er arbeidsgiverorganisasjonen 
i kommunene i Norge, men de skal også drive utviklingsarbeid 
«rettet mot kommunesektorens behov» noe som blant annet om-
fatter kvalitetsutvikling i tjenestene. Dessuten skal de arbeide for 
at «alle norske kommuner og regioner skal ha sterke nok muskler 
til å utvikle gode lokalsamfunn som dekker innbyggernes behov.» 
Dette må blant annet bety at KS skal hjelpe kommunene til å 
gjøre best mulig innkjøp.



BYGNINGSARBEIDEREN 1-2020 5
22. januar ble denne utredningen offentliggjort, 
og ikke overraskende kom advokatfirmaet til at 
seriøsitetsbestemmelsene bryter med anskaffel-
sesreglementet på flere punkter:

• Pliktig medlemsskap i leverandørregister
• Faglærte håndverkere
• Krav om bruk av fast ansatte
• Bruk av underentreprenører
• Begrensning i adgang til å bruke innleid   
 arbeidskraft
• Krav til lønns- og arbeidsvilkår
• Krav om betaling med elektronisk 
 betalingsmiddel/forbud mot kontant-
 betaling
• Tiltak mot svart arbeid

Dette er ikke plassen til å imøtegå ett og ett av 
disse punktene, men det er verdt å legge merke 

måttet kutte i antall tilsyn og antall ansatte, tak-
ket være den såkalte «avbyråkratiserings- og ef-
fektiviseringsreformen». Resultatet er at vi møter 
et voksende problem med en krympende innsats. 
Mange av oss tenker nok at Arbeidstilsynet i  
Norge er en stor og mektig etat; det er den ikke. 
Det er en liten etat med knappe seks hundre an-
satte, omtrent på størrelse med etaten som sør-
ger for refusjon av helseutgifter, Helfo. 

De kriminelle aktørene i arbeidslivet må være 
dypt takknemlige for denne reformen. Om de i det 
hele tatt opplever å bli sett i korta, er det likevel 
stor sannsynlighet for at de slipper unna. Uten-
landske arbeidere som har opplevd kontroller, og 
som deretter ser at alt fortsetter som før, tenker 
naturlig nok at dette er noe vi som land lever godt 
med. Ettersom mange har lav tillit til myndig- 
hetene fra før, oppstår det lett rykter om korrup-
sjon, og tilliten får seg en ytterligere knekk.

Heldigvis har andre aktører i det norske samfun-
net tatt ansvar og kalt inn til dugnad, med fag- 
bevegelsen i spissen. I byggenæringa har par-
tene lagt et betydelig press på landets lokalpoli-
tikere, med krav om at anbudspolitikken må sty-
res av andre hensyn enn (tilsynelatende) lavest 
mulig pris. Først ute var Skien og Telemark, siden 
har nærmere 200 kommuner og fylkeskommuner 
kommet etter. I 2016 fikk også hovedstaden sin 
egen «Oslomodell», som blant annet stiller krav 
om ti prosent lærlinger på kommunens prosjek-
ter, at en høy andel av de som jobber der er fag-
lærte, krav til dokumentert yrkesskadeforsikring, 
tiltak mot innleie og sterk begrensning av antall 
leverandørledd. 

NTAES-rapporten understreker hvor viktig dette 
arbeidet er. En av dens hovedkonklusjoner er at 
«store leverandørers håndtering av samfunns-
ansvaret har innvirkning på bekjempelse av ar-
beidslivskriminalitet». Rapporten peker også på 
at «veldig få virksomheter blir avvist», og at virk-
somhetene kan «ha en strategi for å unngå å bli 

avvist, uten at det innebærer å etterleve regelver-
ket». Av samme grunn er mange kommuner og 
fylkeskommuner nå i gang med å forsterke både 
innkjøpsreglene og etterlevelsen. I tillegg har Fel-
lesforbundet og Byggenæringens Landsforening 
blitt enige om en rekke anbefalinger, som de har 
ønsket å få med seg «Kommunesektorens organi-
sasjon» KS på.

Svaret til KS har vært å sende de nye anbefalin-
gene ut til juridisk vurdering hos advokatfirmaet 
Wiersholm. Målet er, ifølge direktør for interesse-
politikk Helge Eide, å sikre «at politiske ambisjo-
ner realiseres innenfor rammen av loven». Til å 
hjelpe seg har de hyret inn det samme advokat-
firmaet som nylig utredet byggeprosjektet Nytt 
Nasjonalmuseum, og som der konkluderte med 
brudd på flere bestemmelser i allmenngjørings-
forskriften og i arbeidsmiljøloven, ulovlig innleie, 
ulovlige arbeidstidsordninger, at det har blitt ar-
beidet betydelig overtid uten rettslig grunnlag, at 
ansettelsesforholdene hos en litauisk underentre-
prenør ble konstruert, at disse bruddene var sys-
tematiske, til dels omfattende, og pågikk over tid 
– og som like fullt konkluderte med at arbeiderne 
ikke var blitt «utnyttet på en slik måte at det kan 
karakteriseres som sosial dumping».

Det siste tiåret har KS dessverre vært en brem-
sekloss mot å bruke innkjøpsregelverket som 
et verktøy for å ivareta ulike samfunnshensyn. 
«Utredningen» de nå har lagt på bordet er svak 
på arbeidsrettslige vurderinger, og nevner knapt 
samfunnsutfordringer knyttet til kriminalitet, 
svekkede offentlige skatteinntekter, behovet for 
fagarbeidere, dårlig byggkvalitet, eller skader og 
dødsfall blant de ansatte. Like fullt har den alle-
rede bidratt til at kommuner som var i ferd med 
å vedta nye innkjøpsregler har satt arbeidet på 
vent. Dette er uholdbart. KS forsøker å begrense 
handlingsrommet vårt i kampen for å gjenvinne 
kontrollen over norsk arbeidsliv, ved å gjøre poli-
tikk til juss. Det er synd å måtte bruke krefter vi 
kunne brukt på fornuftigere ting, til å kjempe mot 
de som skal representere norske kommuner.

(Innlegget har vært trykt i Dagsavisen)

til at argumentasjonen til Wiersholm gjennom-
gående peker på at disse bestemmelsene bry-
ter med prinsippet om fri konkurranse. Når det 
gjelder punktet om å begrense bruken av innleie 
sier de for eksempel at dette vil begrense konkur-
ransen for leverandører som «helt lovlig» «baserer 
sitt tilbud på bruk av innleie». Nå vil vi gjerne se 
eksempler på bedrifter som baserer seg på inn-
leie «helt lovlig». Det må i så fall være at behovet 
er midlertidig og uforutsett, og hvilken kommu-
ne vil gi et oppdrag til noen som baserer seg på 
uforutsette behov? Bortsett fra det må det jo være 
åpenbart at et selskap som baserer seg på innleie 
nettopp har hatt en fordel i konkurransen, en for-
del som strider mot prinsippet om at faste anset-
telser skal være hovedregelen. Det må være helt 
legitimt for en seriøs oppdragsgiver sørger for at 
konkurransefordelen ligger hos dem som innret-
ter seg etter regelverket!

KS sier at «gjennom best mulige rammebetingel-
ser og større lokal handlefrihet kan våre med-
lemmer bli stadig bedre samfunnsutviklere og 
tjenesteleverandører.» Det blir de ikke hvis KS 
fortsetter å motarbeide seriøsitetsbestemmel-
sene på denne måten. Det er mulig at formålet 
er å belyse jussen i disse sakene, men i praksis 
vil en sånn rapport bare være egna til å så tvil 
og usikkerhet blant politikerne. I Kristiansand er 
rapporten allerede brukt for å trenere innføring 
av Oslomodellen i den nye storkommunen.

Man må jo spørre seg hvorfor KS farer fram på 
denne måten. Kan det være fordi de ikke ønsker 
seg altfor skarpe seriøsitetsbestemmelser, men 
rett og slett syns det er greit med «litt» konkur-
ranse på lønns- og arbeidsforhold? 

Gangster-kapitalismens 
gode hjelpere

Skal kommunene være med på dugnaden for et anstendig arbeidsliv, eller skal de 
redusere politiske veivalg til advokatmat?

Tekst: Jonas bals

Hvordan går det med kampen mot sosial dumping og arbeidslivs-
kriminalitet i Norge, sju år etter at Kripos erklærte det som «en av 
de største truslene mot det norske samfunnet»?

For noen uker siden la Nasjonalt Tverretatlig 
Analyse- og Etterretningssenter (NTAES) fram 
sin situasjonsbeskrivelse. Rapporten deres byg-
ger på informasjon fra politiet og etater som Ar-
beidstilsynet, Tollvesenet og Skatt. Den viser at 
de kriminelle i arbeidslivet er dynamiske, kapi-
talsterke og tilpasningsdyktige aktører, som i 
tillegg besitter betydelig voldskapital. «Det er av-
dekket knytninger til ulovlig våpensalg, prostitu-
sjonsvirksomhet, gjengkriminelle og gambling-
miljø», heter det i rapporten, som også påpeker 
forbindelser til menneskesmugling og menneske- 
handel. Videre avdekkes det at flere trusselaktø-
rer har investert i eiendom som leies ut til det of-
fentlige, og at «aktører som opererer ulovlig frem-
står som lovlydige i myndighetenes registre».

Kort sagt er vi i ferd med å få noe som er mye 
farligere og mer ødeleggende for samfunnet vårt 
enn en svart skyggeøkonomi: En grå økonomi der 
forskjellene mellom ordinær nærinsgvirksomhet 
og gangster-kapitalisme viskes ut, der kriminelle 
grupper lett kan foreta investeringer på flere ti-
talls millioner kroner, og der kjøp av advokater, 
revisorer og utro tjenere i den offentlige forvalt-
ningen er en del av forretningsmodellen.

De som i første omgang taper stort på dette, er 
de utenlandske arbeiderne som brukes som råva-
rer i den kriminelle økonomien. I andre omgang 
taper vi alle: Lønns- og arbeidsforhold undergra-
ves, tilliten i samfunnet svekkes, produktivitet 
og trivsel går ned, og ordinære næringsdrivende 
utkonkurreres av aktører som alltid kan levere la-
vere pris og lydigere arbeidskraft.

I den samme perioden som denne utviklingen 
har funnet sted, har regjeringene til Erna Sol-
berg valgt å skjære ned på både tilsynsetatene 
og domstolene. De siste mange årene har etatene 
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Tekst: Petter Vellesen

Oslo Økning Landet Økning

Betongfag 332,68 kr/t 6,7% 313,81 kr/t  3,1%

Tømrerfaget 355,28 kr/t 20,0% 316,29 kr/t 2,8%

Murerfaget 320,95 kr/t 8,7% 314,20 kr/t 5,9%

Malerfaget 282,70 kr/t -0,3% 268,80 kr/t -0,8%

Rørleggerfaget 286,82 kr/t 12,6% 287,51 kr/t 12,6%

Taktekker 337,57 kr/t -1,6% 319,77 kr/t 3,7%

Alle byggfag 324,86 kr/t 22,3% 301,89 kr/t 9,4%

Målevirksomheten for alle byggfag i hele landet 
viser en økning på 1,9%. Fortjenesten viser en øk-
ning på hele 9,4%. Som vanlig er det imidlertid 
store forskjeller geografisk og mellom de forskel-
lige fagene. Det er rørleggerne som har størst fram-
gang, på hele 42%, omtrent like stor framgang på 
målekontorene både i Oslo og Trondheim. Så må 
det i sannhetens navn sies at det bare er i disse to 
byene at det er målekontor for rør, og at årets opp-
gang følger en nedgang i 2018. Betongfaget har en 
gledelig oppgang på 10%, men dette dekker jo også 
bare delvis nedgangen på 30% fra 2018. For tøm-
rerfaget  har det gått andre veien: den formidable 

økningen i 2018 er nå blitt til en nedgang på over 
8%. De andre fagene har bare mindre endringer.

Når det gjelder geografien er det Haugesund og 
Bergen som øker mest i prosent, mens Oslo kom-
mer på en god tredjeplass. Men når det gjelder 
reell økning er Oslo klart størst og målte inn 34 
millioner kroner mer i 2019 enn i 2018, alle fag sett 
samla.

Det er rørleggerne som har den største økningen 
i timefortjeneste landet sett under ett, men tøm-
rerne i Oslo har økt timelønna med hele 20% og be-
tongarbeiderne følger godt på. I følge statistikken 
har timelønna for akkordarbeid i Oslo steget med 
22% alle byggfag sett under ett! Tabellen under vi-
ser endringene i timelønn:

Målevirksomheten 2019

Fri Fagbevegelse meldte 15 januar at ESA (EFTAs 
overvåkingsorgan som sjekker at Norge følger 
EUs regler) har stilt spørsmål om at Norge har 
brutt EU regler og fri flyt av arbeidskraft og 
tjenester. Saken er at et estisk bemanningsforetak
leide ut en usbeker til sesongarbeid sommeren 
2017. UDI mente usbekeren arbeidet ulovlig i 
Norge og ble utvist. (Usbekistan er ikke med i EU). 
Usbekeren hadde arbeids- og oppholdstillatelse i 
Estland. Da mener EU at han kan oppholde seg og 
jobbe i andre EU/EØS land. 

Dette reiser helt nye problemstillinger for den frie 
flyt av tjenester og arbeidskraft ved at arbeidere 

Økt arbeids-
innvandring 
fra land uten-
for EU/EØS?

Tekst: Boye Ullmann

utenfor EU fritt kan arbeide og oppholde seg i 
Norge under bestemte forutsetninger. Det betyr at 
et polsk firma kan leie ut ukrainere i Polen. Etter 
minst tre måneder kan det polske firmaet starte 
virksomhet i Norge og ta med seg ukrainere for 
oppdrag her i landet. EU og ESA mener at beman-
ningsforetak eller andre firmaer fra et EU-land, kan 
ta med seg arbeidskraft til et annet EU/EØS-land. 
Det betyr i prinsippet at UDIs regler ikke gjelder 
for arbeidere utenfor EU. Dette bekymrer både 
Fellesforbundet og LO som mener at arbeidere 
utenfor EU vil bli enda mere sårbar for grov utnyt-
telse. I verste fall vil økt arbeidsinnvandring fra 
land utenfor øke arbeidskriminalitet dramatisk.

Statsbygg 
anbefaler 
kvinne-
garderober
Kvinnegarderober på alle byggeplasser 
burde være en selvfølge i 2020. Det er 
det dessverre ikke. I byggebransjen er 
det en etablert praksis der garderobefa-
silitetene ofte deles når det er relativt få 
kvinner på en byggeplass.

Statsbygg innlemmet egne kvinne-
garderober i sine kontraktskrav i 2019. 
Nå oppfordrer de resten av byggebran-
sjen til å følge etter.

- Behovet for egne garderober er jo aller
størst når det er få kvinner på bygge-
plassen. Å stille tydelige krav til egne 
garderober bedrer arbeidsforholdene 
for både kvinner og menn, sier kommu-
nikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i 
Statsbygg.

Garderobekravet er ett av flere grep 
Statsbygg har tatt for å bedre arbeids-
forholdene i byggeprosjektene. Det har 
også blitt gjennomført en holdningskam-
panje mot sexisme, rasisme og homo-
fobi. Nå blir både garderobekrav og 
trakasseringsproblematikk fulgt opp 
i Statsbyggs jevnlige inspeksjoner av 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 

(statsbygg.no)
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Respekt fra begge sider

Finn, -det er noen bedrifter som ikke klarer 
å få opp produktiviteten ved å legge til ret-
te for akkordarbeid. Vi i foreningen har sett  
dette bl.a. hos Peab AS, før de mer eller min-
dre sluttet med tømrerarbeid i egen regi. Vi 
vet at mange av tømrerne der var frustrerte. 
Du har jo noen folk som kommer derfra i laget 
ditt. Hvordan går det?
— Vi har vel fire tømrere i laget mitt som kommer 
fra Peab, og mitt inntrykk er at det er flinke folk 
som klarer seg svært godt i vår bedrift.
Det er hyggelig å høre, for de som opplevde 
den siste perioden hos Peab som en vanskelig 
tid. Hva tror du byggeledelsen i disse bedrif-
tene, som ikke får akkordsystemet til å fun-
gere, gjør feil?
— Det er jo vanskelig for meg å si, men jeg har 
inntrykk av at en del byggeledere ikke ‘ser gutta’ 
og det potensialet de utgjør. Når problemer opp-
står, er det lettere å ‘sparke nedover’ enn å gå 
sammen om å løse problemer. Og når vi jobber 
akkord så har ‘gutta’ egeninteresse av å si fra om 
ting som hindrer produksjonen. Det er ikke alle i 
byggeledelsene som takler dette. Det virker som 
om de heller ‘vil ha fred’.
 Her i Veidekke føler jeg at et er respekt fra 
begge sider i byggeprosessen. Og det er høyt un-
der taket og ledelsen hører på ‘gutta’.  Og så er 
Veidekke blitt flinke til å trekke basen tidlig inn i 
planleggingen.
Akkordtariffen er jo stadig under angrep og 
forandring. Fellesforbundet og BNL varsler 
stadige endringer. Dette har pågått kontinu-
erlig i flere tiår. Det er jo nesten et under at 
tariffen har overlevd alle dommedagsprofe-
tiene.
— Når begge parter på byggeplassen er innstilt 
på å få det til, så fungerer tariffen bra. Det meste 
kan jo måles hvis ‘partene’ på byggeplassen leg-
ger til rette for det og fanger opp de lokale forhol-
dene.
 Og så er det jo slik at det ikke finnes særlig 
gode alternativer. Akkordlønna er jo viktig for de 
som jobber akkord og får det til, men også som en 
referanse for de andre i bransjen.
Og Målekontoret Byggfag, da? Gjør de jobben 
sin?
— Ja, så absolutt! Det hender jo at de har vel mye 
å gjøre, men jeg har lært meg til å bestille måling 
i god tid, så det går som oftest bra.
Og så er det viktig at vi alle får neste genera- 
sjon tømrere til å forstå hvor viktig akkord-
arbeid og måling er!
Takk for praten, Finn!

Bygningsarbeiderens utsendte møter tømrerbas Finn Eriksen på 
byggeplassen til Veidekke på Løren. Vi blir invitert inn på bas-
kontoret i tilknytning til spisebrakka. At basen får eget kontor er 
ganske nytt for intervjueren, men Finn viser frem PC, radio og en 
rekke permer som viser at basen har orden i akkordpapirene.

Hallo Finn! Ser ut som om du trives bra som 
bas i Veidekke, - og nå har du også fått en pris 
fra bedriften. Hva er dette for noe?
 — He, he, ja jeg har fått hedersprisen fra Veidek-
ke. Det er en pris som bedriften har begynt å dele 
ut i de senere årene. Prisen går til noen som har 
vist stort engasjement i produksjonen.
Javel, hva har du gjort for å fortjene denne 
hederen?
 — Tja, det kan vel ha noe med at akkordlaget 
mitt har vist god produktivitet og at i tillegg til at  
‘gutta’ tjener bra, så har bedriften tjent godt på 
de jobbene vi har utført.
 Da må jeg skynde meg med å si at dette ikke 
bare er min fortjeneste. Vi er et lag på 12 dyktige 
fagfolk som alle er en del av denne suksessen. Vi 
har det dyktig lag!
Men å lede et akkordlag i en travel hverdag 
er jo ikke noen enkel prosess. Hva er hemme-
ligheten?
 — Det gjelder først og fremst å legge godt til ret-
te så ‘gutta’ får bruke tiden sin på å produsere. 
Når jeg har vist den enkelte hvilken jobb de skal 

gjøre, så må folk i stor grad lede seg sjøl. Jeg er 
ingen «slavedriver». Det var jo hyggelig at på en 
undersøkelse, skåret laget vårt bra når det gjaldt 
‘god trivsel’ og ‘lite sykefravær’.
 Det virker ikke som om ‘gutta’ løper så mye, 
men de må jo stå på og produsere!

Og så har basen en viktig jobb med å bestemme 
rekkefølgen på arbeidsoppgavene, slik at det blir 
best mulig flyt i arbeidet. Dødtid må unngås.
Så er det jo avgjørende med et godt samarbeid 
med byggeledelsen,  — og at basen kommer inn 
tidlig i planleggingen og kan legge til rette for ak-
kordarbeid.

Så forteller Finn noe som undertegnede ikke har 
hørt før:
 Tømrerbas Finn Eriksen har tatt truckfører-
sertifikat og har fått sin ‘egen’ teleskoptruck som 
han bruker flittig for å flytte og lagre materialer 
der hvor det er gunstigst for produksjonen.
 Deretter gir Finn intervjueren en leksjon i for-
delene ved å tette bygg så snart som praktisk 
råd, -— og ikke ‘bygge innenfra og ut’, slik som 
mange gjør i dag. 
 Engasjementet er stort, det kan virke som om 
denne Hedersprisen er absolutt velfortjent!

Intervju med tømrerbas 

Finn Eriksen hos Veidekke AS

Tekst og foto: Egil Roald Mongstad

Navn: 
Finn Eriksen
Alder: 53
Svennebrev 
fra 1986
Fagbygg/
BPA, 
Moderne 
Bygg og nå 
Veidekke AS.

«Når vi jobber akkord har gutta egeninteresse i å si 
fra om ting», sier Finn Eriksen på Veidekkes bygge-
plass på Løren

Tømrerbas Finn Eriksen 
har fått Veidekkes 

hederspris.
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Han har begynt på Fellesforbundets kurs i FTV-
serien og har gjennomført 1 og 2 og ser frem til å 
fullføre serien. Han synes dette er veldig lærerike 
kurs og det har kommet godt med siden han gan-
ske raskt ble valgt som tillitsvalgt i sin avdeling. 
Alle de tillitsvalgte i konsernet er med på lønns-
forhandlingene og da er det greit med god kunn-
skap. Dette er spennende arbeid, synes Tore, og 
så tilføyer han spøkefullt at det er jo greit å kunne 
gi sjefen litt kjeft uten at det får konsekvenser.

På spørsmål om han ser for seg å videreutdanne 
seg for å få en mer ledende stilling etter hvert 
svarer Tore klart, nei, det kan jeg jo ikke. Er du 
tillitsvalgt rørlegger så er du tillitsvalgt rørlegger!
Men å kanskje se for seg en toppskolering i  
Fellesforbundet ser han ikke bort fra.

Noe sier meg at vi sannsynligvis kommer til å 
høre mer fra Tore i fremtiden

Tore er også bas med det ansvaret som følger 
med den jobben, det gjør bare arbeidsdagen mer 
givende, sier han.
 I sommer ble Tore kontaktet av avdelingen sin 
(614 Byggfag Drammen) med forespørsel om han 
kunne tenke seg å være en av avdelingens repre-
sentanter på Fellesforbundets landsmøte.

Dette trengte han ikke veldig lang tid på å svare 
ja på. Og på avdelingens medlemsmøte litt sene-
re så ble han valgt til delegat.

Dette synes jeg var veldig spennend,e sier Tore, 
og fortsetter; det å få være en del av landsmøte til 
Fellesforbundet er jo en opplevelse.

Han var heller ikke snauere en at han gikk på ta-
lerstolen på landsmøte også. Men som han sier at 
da han kom ned etter første innlegget så hadde 
han vært så nervøs at han husket ikke hva han 
hadde sagt. Men vi som satt i salen og hørte inn-
legget kan bekrefte at det kunne ikke vi merke 
noe til.

Godt jobba.

Men å sitte i brakka gir jo som kjent ikke til salt i 
maten, så vi takket for praten og ønsket Tore en 
god dag videre selv om det «hølja ner» ute. 

Men som kjent er du rørlegger så må du tåle litt 
vann, selv om det er å foretrekke at det renner i 
rør.

På arbeidsplassen

Når det regner ute passer det bra å prate med Tore Rosland i brakka.

Ung og tillits-
valgt i Felles-

forbundet

Vi avtalte å treffe Tore ute på byggeplassen hvor 
han arbeider, for å slå av en prat.

Da var det selvfølgelig et skikkelig drittvær, så da 
passa det fint med en prat i brakka.

Tore begynte i læra hjemme i Sandnes hos Sig. 
Halvorsen rørlegger forretning.
 Der jobbet han i 2,5 år til han var ferdig med 
læra og da var det bom stopp. Da kom oljekrisa og 
det var ikke jobb å få tak i.
 Han søkte mange jobber, men til ingen nytte. 
Det endte med at han gikk arbeidsledig i ca. 1,5 
år.
 Så fikk han øye på en annonse om ledig jobb 
som rørlegger i Drammen.
 Jeg kan jo søke, tenkte Tore. 29. august sendte 
han søknaden, 1. september dro han på intervju, 

26. september var han på jobb i Drammen hos GK 
Rør.
 Det gikk rimelig fort i svingene så han tok 
med seg samboer og dyna si og reiste, siden så 
har han vært i Drammen.
 Tore ble fagorganisert som lærling fordi  
klubbformann sa at det måtte man være, uten 
noe ytterligere informasjon om det.
 I ettertid så har han skjønt mer av hvorfor han 
bør være organisert.

Tekst og foto: Rune Ask

TORE 
ROSLAND 

(25)

Tillitsvalgt 
og bas i GK Rør 

avd. 
Drammen.

I ettertid så har han 
skjønt mer av hvorfor 
han bør være organi-
sert.

Men å kanskje se for 
seg en toppskolering
i Fellesforbundet ser 
han ikke bort fra.

Dette synes jeg var 
veldig spennend,e sier 
Tore, og fortsetter; 
det å få være en del av 
landsmøte til Felles-
forbundet er jo en 
opplevelse.
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«NORSK LØNN FOR 
ARBEID I NORGE» 
– er målet nådd?
Dette var parolen for fagbevegelsen i forbindelse med EUs øst-
utvidelse i mai 2004. Det kom rekordmange arbeidere fra Øst-
Europa, spesielt i 2004 – 2007. Norske myndigheter forventet kun 
noen tusen, men det kom ca 240 000 de første tre årene, spesielt 
fra Polen og Litauen. Det var en rekke grove eksempler på sosial 
dumping der polske og baltiske arbeidere fikk lønn helt ned til  
kr 8-10-15-20 pr time. Mange ble rundlurt av kyniske arbeids-
givere som oftest var norske. 

Dette var bakgrunnen for at Oslo Bygningsarbei-
derforening og Oslofjordkonferansen tok initiativ 
i 2006 for at at deler Fellesoverenskomsten skulle 
allmenngjøres. Dokumentasjon ble innhentet for 
å sikre at Tariffnemnda på fem vedtok allmenn-
gjøring. Det var spesielt minstelønna som skulle 
bli lovfestet. Først ble minstelønna allmenngjort 
i byggebransjen rundt Oslofjorden i 2006 og der-
etter hele bransjen i hele Norge fra 2007. Først 
var den lovmessige minstelønna ca kr 116,- og 
som økte til kr 132,- fram til 2010. Et strategisk 
mål for bygg i Fellesforbundet er og har vært at 
misnstelønna skal være 85% av snittlønna. Dette 
lå til grunn under tariffoppgjøret i 2010. En uke 
med streik resulterte i at minstelønna økte fra  
kr 132 til kr 149,-. Før tariffoppgjøret i 2012 var 
det forbudt å lønne ufaglærte bygningsarbeidere  
under kr 149,-. Det var en viktig seier i 2010 at 
minstelønna blir justert opp vesentlig under 
hvert mellomoppgjør som er annethvert år. 

Rørleggere fra Øst-Europa kom seinere til Norge 
enn tømrere, murere og grunnarbeidere. I 2011 
økte innleie av polske rørleggere. Rørleggernes 
Fagforening hadde saker i 2011 med polske rør-
leggere som tjente kr 120,- pr time, noe som var 
brudd på loven siden minstelønna var på kr 149,-.  
Bemanningsselskapet Interpersonell satte lønna 
opp umiddelbart februar 2011 for ca 60 rørlegge-
re. Interpersonell hadde et overskudd på ca 9 mil-
lioner på en omsetning på kr 38 millioner. Det var 
gode penger å tjene på sosial dumping. Fra 2011 
økte Adecco utleia av polske rørleggere som gikk 
på minstelønn i flere år framover. Da lå tyske og 
polske rørleggere fra bemanningsbransjen kr 60
– kr 100 under norske rørleggere. I tillegg fikk 
ikke innleide rørleggere betalt for helligdager, 
bare for 1. og 17. mai, og fikk 10,2% i feriepenger. 

Det var massiv motstand mot EUs vikarbyrå-
direktiv i 2012. Loven om likebehandling ble 
vedtatt, noe som betyr at innleide bygnings- 
arbeidere skal ha det samme som om de var 
ansatt i innleiebedriften. Rørleggernes Fagfore-
ning hadde en rekke saker som omhandlet like- 
behandling og ingen betaling mellom oppdrag 
fra 2012 til 2015. Danske, tyske og rumenske rør-
leggere i bemanningsforetaket Nordisk Hånd-
verk hadde kr 170- kr 175,- pr time mens norsk 
lønn i innleiebedriftene var på ca kr 220 – kr 240,. 
Polske rørleggere i Interpersonell og Adecco had-
de minstelønn som var på kr 149,-, seinere kr 158 

og kr 163 i 2014. Disse sakene kombinert med 
mye aktivitet retta mot bemanningsbransjen 
med tre politiske streiker fra 2017 har ført til vik-
tige lønnsløft blant utenlandske rørleggere. En 
del rørleggere har etter hvert jobbet lenge i Norge 
og fått faste stillinger i ordinære rørleggerbedrif-
ter selv om de pendler til Polen og andre land. 

Bravida Lillestrøm ansatte en del polske rørleg-
gere fra Adecco i de siste årene. GK Rør i Oslo 
ansatte polske rørleggere som tidligere jobbet 
i Interpersonell.  Da har det vært lettere å kjøre  
saker om likebehandling der vi kan sammen- 
likne innleide polske rørleggere med de polske 
i innleiebedriften. Summen av flere forhold har 
gjort at rørleggerlønn for utenlandske rørleggere 
er innenfor rammene av norsk rørleggerlønn. 
Adecco satte opp lønna fra ca kr 200-205,- pr 
time til kr 235 – 240,- i 2019. Selv rørleggere i både 
Match Bemanning og HS2 (nå Norruq) ligger på 
kr 235 – kr 240,-. Rørleggernes Fagforening har 
organisert rørleggere på grunnlag av likebe-
handling dvs betaling for alle helligdager og 12% 
feriepenger som er tariffbestemt. Rørleggere i  
andre bemanningsforetak kan få både kr 240 –  
kr 260 pr time. Problemene i bemanningsbran-
sjen har siden i fjor vært reduserte arbeidskon-
trakter fra 10, 20, 50 og 80% kontrakter,  som 
betyr omgåelse av loven og bruk-og-kast menta-
litet. Likevel er det gledelig at mange rørleggere 
som behersker faget har norsk lønn selv om de 
fleste mangler norsk fagbrev. Men vi ser at det 
kommer nye rørleggere gjennom nye rørleg-
gerfirmaer som ligger mye lavere. På tross av 
framgang på lønn, er likevel en stor pedagogisk 
oppgave for fagforeningene å forklare at de store 
framganger skyldes en samlet fagbevegelse, det 
vil si solidaritet. I enkelte bedrifter er alle polske 
og andre utenlandske rørleggere organisert, som 
i CM Mathissen og Andenæs der det jobbes ak-
kord. I andre tariffbedrifter og bemanningsfore-
tak opplever vi utmeldinger og at rørleggere for-
blir uorganisert. 

Tekst: Boye Ullmann

NHO og 
korona-
krisa

Fri Fagbevegelse melder på sine nett-
sider at NHO i koronakrisa vil forverre 
arbeidsmiljøloven hva gjelder arbeids- 
og overtidsbestemmelser. Høyreregje-
ringa skal ha lovet å komme tilbake til 
saken. 
Initiativet er ikke helt overraskende. 
NHO har utenom krisetid ønsket å bru-
ke flere anledninger til å reversere lov- 
og avtaleverk. Minner om at NHO gikk 
imot allmenngjøring av tariffavtalen 
for byggebransjen som motvirker sosial 
dumping, brukte EØS avtalen for å vin-
geklippe tarifferte bestemmelse om rei-
se-, kost og losji ved skipsverft, forsvarer 
iherdig frisleppet av bemanningsbran-
sjen og går imot at Arbeidstilsynet skal 
kontrollere nye innleiebestemmelser. 
NHO har ved flere tilfeller plassert seg 
til høyre for høyreregjeringa.
Nå kommer meldinger om at arbeidsgi-
vere urettmessig setter til side 14 dagers 
fristen ved iverksetting av permitterin-
ger. Dette med støtte fra arbeidsgiver-
foreninger. 
Dugnaden for å komme over korona-
krise er både viktig og riktig. All ære til 
de som står på for å få det til. Skal det 
lykkes kan ikke arbeidsgiverorganisa-
sjoner og arbeidsgivere bare sette ret-
tigheter til side. Langt mindre få gjen-
nomslag for å forverre dem.
Partene i offentlig sektor har inngått av-
tale om arbeidstid og overtid som viser 
at dagens lov- og avtaleverk er fleksibelt 
nok. 
Tillitsvalgte, klubber og fagforeninger 
settes nå under press. De fortjener både 
forbund og LOs støtte for å kunne for-
svare og ivareta ansattes rettigheter i 
en vanskelig tid. 
Den nasjonale dugnaden som er iverk-
satt krever samhold og solidaritet og 
går ikke med en nyliberal politikk. Kan 
den foreslåtte «koronaloven» brukes til 
det må den gjennomgås på nytt. Krise 
må ikke parkere demokrati. Rødgrønne 
partier skal ikke bruke situasjonen til 
populistiske egenmarkeringer, men bru-
kes krisa til enda mer høyrepolitikk er 
det lov til å si ifra.  Valget i 2021 må i så 
fall bli en enda klarere mobilisering for 
en ny politikk og ikke bare bli et skifte.

Trykket i Klassekampen 21. mars 2020 
med overskriften «I møte med krisa trer 
motivene fram».

Tekst: Roy Pedersen
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Fant husly hos Bjarg

Bjarg er et non-profitt utleieselskap grunnlagt av 
fagorganisasjonene ASÍ og BSRB og er utformet 
for å forsyne arbeiderfamilier med lav inntekt 
med forutsigbart husvære over lang tid. Model-
len er de såkalte Almenne boliger, kjent fra blant 
annet Danmark. Bjarg samarbeider med flere 
kommuner om å bygge slike leiligheter, og for 
tida er det 563 leiligheter under bygging og ytter-
ligere 500 under prosjektering. Bjargs første lei-
lighet ble overlevert 20. juni 2019 og siden har 
omtrent 70 leieboere flyttet inn. Magdalena fikk 
tildelt en leilighet i toppetasjen hvor det er høyt 
under taket og utsikt over både fjellene og byen. 
Leiligheten er på 80 m2 med to soverom og åpen 
kjøkkenløsning. Datteren synes det er stas med 
eget rom og Magdalena har malt det i hennes 
yndlingsfarger. Hele leiligheten er lys og flott og 
det er ikke til å legge skjul på at Magdalena had-
de et bredt smil om munnen når journalisten fra 
fagforeningen Efling kom på besøk.

Trygghet er det viktigste

Magdalenas datter begynner på skolen til høs-
ten, så timingen kunne ikke vært bedre. Magda-
lena snakker om hvor takknemlig hun er for å ha 

trygghet i bosituasjonen nå som datteren går på 
skolen. Skolegangen er ikke lenger prisgitt hus-
vertens innfall, slik det var før, når leiekontrakten 
hadde to måneders oppsigelse. Man kan trygt 
si at leieboernes rettigheter og trygghet ikke er 
prioritert høyt i det islandske leiemarkedet. Bjarg 
íbúðafélag er skapt for å forbedre kårene til lav-
lønte i boligmarkedet, med trykk på trygghet for 
bolig. Familiemedlemmene kan bo i leiligheten 
hele livet om de ønsker det. Ingen vil miste leilig-
heten heller, selv om livsvilkårene deres bedrer 
seg og lønna deres blir høyere enn når de søkte, 
men husleia vil bli økt opp til markedsleie.

Et barnevennlig strøk nær 
tjenestene

Når fagforeningsbladet Fréttablað Eflingar an-
kom var Magdalenas mor, Lucyna Bybka, på 
besøk. De to kvinnene er spesielt fornøyd med 
nabolaget og hvor barnevennlig det er. Bygnin-
gene som Bjarg i disse dager oppfører i Grafarvo-
gur danner en sirkel rundt en felles gårdsplass 
hvor det snart vil bli lekeutstyr og plass nok til å 
boltre seg. Det er allerede mange barn som har 
flyttet inn og tatt gårdsplassen i bruk, selv om 

Magdalena Kwiatowska sitter i styret i fagforeningen Efling i 
Island og for en måned siden flyttet hun inn i en leilighet eid av 
Bjarg íbúðafélag i Grafarvogur ved Reykjavik og hun og familien 
har allerede funnet seg vel til rette i sitt nye hjem.

ikke lekeapparatene er på plass ennå. Vi står på 
balkongen og ser ned på plassen. Lucyna snak-
ker om hvor bra det er å kunne sende ungene 
ut for å leke i trygge omgivelser. Foreldrene kan 
passe på fra leiligheten. «Se der!» legger Lucyna 
til og peker på gassgrillene på nesten samtlige 
av de balkongene hvor det har vært innflytting. 
«Folk er så fornøyde med å ha flyttet inn her. De 
har allerede begynt å grille på balkongen. Dette 
er fantastisk!»

En av tingene Magdalena er spesielt fornøyd 
med er hvor nært det er til butikker og andre tje-
nester. Kjøpesenteret Spöngin liker like ved med 
daglivarehandelen Bónus, apotek og andre butik-
ker. De to kvinnene tar meg med til den nordre 
balkongen og viser meg at Spöngin ligger så nært 
at folk av og til handler på Bónus og kjører hand-
levogna helt hjem. «Veldig tilrettelagt», sier de og 
ler.

Situasjonen på det islandske 
leiemarkedet

De siste to åra bodde Magdalena og familien i en 
utleieleilighet i Skúlagata. De betalte omtrent det 

Den ikkekommersielle boligstiftelsen Bjarg 
har planer om å bygge 1400 leiligheter på Island 
innen 2023 (foto: BSRB)
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samme i husleie for en 50 m2s leilighet som for 
den nye Bjarg-leiligheten, som er 30 m2 større. I 
tillegg mottar Magdalena husleiestøtte, noe hun 
ikke gjorde i Skúlagata. Hun beskriver situasjo-
nen på leiemarkedet, hvor hun var boligsøkende 
i to år, som forferdelig. Lite tilbud og urimelige 
husleier var dagsorden. Det kom mange på vis-
ning på hver leilighet, og det var kamp om lei-
lighetene. Spesielt hadde utlendinger vanskelig 
for å finne husvære. Derfor ble Magdalena lettet 
da hun fikk leiligheten i Skúlagata, selv om man 
trygt kan si at leia var ublu i forhold til leilighets-
størrelsen. Det hjalp ikke noe særlig å måtte 
betale to måneders depositum heller. «Dette er 
vanlig praksis i utleiemarkedet», sier Magdalena. 
«Folk må ofte betale opp til en million kronur for 
å leie en liten leilighet, hvor husverten kan opp-
heve kontrakten på kort varsel. Dette er åpenbart 
nesten umulig for lavlønte.» Etter at hun hadde 
betalt depositum og en måneds leie på forskudd 
fikk Magdalena en leiekontrakt. Hun tok med seg 
kontrakten til den lokale namsmannen for å re-
gistrere den, slik at hun kunne få husleiestøtte. 
Hos namsmannen fikk hun imidlertid vite at 
noen andre hadde registrert en kontrakt på den 
adressen og at hun måtte be huseieren om å kan-
sellere den, det måtte bero på en forglemmelse. 
Da hun fortalte huseieren om dette og ba ham 
om å ordne opp fant hun ut at det ikke var noen 
misforståelse. Han truet henne med at om hun in-
sisterte på husleiestøtte ville han trekke tilbake 
kontrakten og erstatte den med en ny på 30 000 
kronur mer. Denne reaksjonen tyder på at hus-
verten ville beholde husleiestøtten for seg selv. 
Magdalena var i en vanskelig situasjon og kunne 
ikke miste leiligheten, så hun godtok svindelen. 
Hun visste at det var ulovlig, men ikke så viktig 
at hun kunne risikere å miste leiligheten.

Et depositum og husvertens 
oppførsel

Dette var ikke den eneste gangen en huseier 
prøvde å svindle Magdalena. Når hun fikk vite 
at hun hadde fått tildelt en leilighet i Bjarg, sa 
Magdalena opp kontrakten i Skúlagata. Hun sa 
opp i god tid, lenge før de påkrevde to månedene, 
men det ble snart tydelig at huseieren ikke hadde 
tenkt å betale tilbake depositumet. Til å begynne 
med ville han ikke bekrefte å ha mottatt oppsi-
gelsen og svarte ikke på henvendelser. Siden hun 
ikke fikk svar sendte Magdalene til slutt oppsi-
gelsen rekommandert og etter to måneder sluttet 
hun å betale husleie. Etter mye fram og tilbake 

godtok huseieren oppsigelsen, men begynte å 
dukke opp i leiligheten. «I løpet av de siste to må-
nedene  gikk han inn i leiligheten to ganger etter 
at det var blitt mørkt. Han låste seg inn uten å 
banke og sa at han så etter om jeg hadde flyt-
tet ut. Jeg hadde opplyst nøyaktig om når jeg 
skulle flytte. Første gang han dukket opp hørte 
jeg at noen kom inn og trodde det var min mann. 
Så hørte jeg at datteren min begynte å gråte, så 
jeg gikk inn i det rommet hvor hun lekte og så at 
huseieren sto ved siden av henne. En mann hun 
ikke kjente i det hele tatt.» Magdalena sier at hun 
ble ganske ute av seg. At det gikk opp for henne 
at huseieren kunne ha kommet inn når som helst. 
Kanskje hadde han vært der når hun ikke var 
hjemme. Hva visste vel hun? Det var i hvert fall 
ikke grunnlag for tillit.

Trygt husrom

Jeg spør de to kvinnene om det er mange i deres 
bekjentskapskrets som kan fortelle liknende his-
torier om islandske huseiere. De sier at de kjen-
ner mange polakker som blir dårlig behandlet av  
huseierne. Magdalena sier at hun, for eksempel, 
ikke kjenner noen som har fått tilbake depositu-
met. Husvertene finner på et påskudd for å unngå 
å betale. I mange tilfeller begynner husvertene å 
blande seg inn i hverdagslivet på en urettmessig 
måte, for eksempel ved å forby leieboerne å ta i 
mot besøkende. Lucyna sier at hvis en leieboer 
betaler husleie har han rett til å ta i mot gjester og 
leve som et menneske, for det er det han betaler 
for. Hun er enig med Magdalena i at utlendinger 
ofte blir dårlig behandlet på det islandske bolig-
markedet. Derfor er det så åpenbart at det er en 
lettelse for Magdalena å ha fått tildelt en leilighet 
gjennom Bjarg. Der har leieboerne rett til å gjøre 
leiligheten til sin egen, male, henge opp bilder 
og ta i mot gjester. Men det er tryggheten som er 
viktigst for Magdalena. «Ingen kommer til å kaste 
deg ut», sier hun, «eller forby folk å komme innom 
eller komme ubedt om natta!» «Nå har de fått seg 
trygt husvære», sier Lucyna, som er tydelig lettet 
og takknemlig for den nye situasjonen til datte-
ren og barnebarnet. Etter å ha hørt Magdalena 
snakke om sine erfaringer på det islandske leie-
markedet er det ingen overdrivelse å si at Bjarg 
sørger for at lavtlønte familier finner trygghet for 
sin bosituasjon.

Fra Fréttablöð Eflingar
Oversatt fra engelsk av Petter Vellesen

BJARG

Bjarg íbúðafélag er en stiftelse eid av islandsk LO i privat sektor (ASI) og arbeidstaker-
organisasjonen for offentlig ansatte (BSRB). Formålet er å sørge for langsiktige utleie-
boliger for lavinntektsfamilier.

Man må være organisert i en av de to fagforeningene for å kunne søke. På søketids-
punktet må man ha vært medlem i 21 av de siste 24 månedene. Normalt er det om lag 
80% som er medlem av ASI og 20% i BSRB.

Søkeren må være i arbeid og det er et maksimumsbeløp for inntekten, alt ettersom 
om søkeren er enslig, par eller familie. Husleiebyrden skal ikke være mer enn 25-30% 
av inntekten, bostøtte og barnetrygd tatt i betraktning. Bjarg etterspør ikke inntekts-
opplysningene før søkeren eventuelt får tildelt en leilighet.

Det er ikke innskudd, men leieboeren betaler depositum tilsvarende tre måneders 
husleie. Stiftelsen er non-profitt, så husleiene er basert på kostpris. Leieboernes inn-
tekt er ikke styrende for husleia. Hvis leieboeren går opp i lønn får det ingen virkning 
for husleia, men det omvendte kan være tilfelle.

Tildeling av leiligheter foregår etter et ventelistesystem. Det er totalforbud mot internt 
bytte.

Bjarg planlegger å bygge 1400 leiligheter fra 2019 til 2023.

Bolig-
politikk i 
en krisetid
«Mange leieboere har en stram økonomi. 
Det går rundt, men ikke mer. Nå er vi 
i en situasjon de færreste hadde trodd 
ville oppstå. Kampen mot Corona-viru-
set har ført til at store deler av Norge 
har stoppet opp. Mange står plutselig 
uten arbeid og inntekt. Hva skjer med 
leieboere som jobber i restaurant, på 
museum eller som frisør, og hva skjer 
med studenter som blir permitterte fra 
deltidsstillingen sin, eller som ikke får 
flere ekstravakter på sykehjemmet fordi 
de er i karantene?» 

Disse spørsmålene stiller Leieboerfore-

ningen i en uttalelse. De tar til orde for å 

bruke Husbankens bostøtteordning for 

å avhjelpe situasjonen. 

Skal vi virkelig sende leieboere til NAV 
for å dekke inn husleiene, når staten 
har et eget boligpolitisk og boligsosialt 
verktøy med åtti års erfaring og kompe-
tanse i ermet?

Vi ber kommunalminister Nikolai As-
trup om straks å heve satsene for bo-
støtte slik at alle de som nå rammes av 
tapte inntekter, klarer å betjene huslei-
ene i denne krevende tiden – uten å gå 
veien om et overbelastet NAV.
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NOKUT – Nasjonalt organ 
for kvalitet i utdanningen – er et 

statlig organ som blant annet skal godkjenne 
utenlandsk utdanning. I 2016 har de også fått 
i oppdrag å vurdere utenlandsk fag- og yrkes-

opplæring på videregående nivå opp mot norske fag- 
og svennebrev. Foreløpig er denne ordningen ganske 
begrenset og det er kun mulig å søke godkjenning av 

fag- og yrkesopplæring fra Estland, Latvia, Litauen, Polen 
og Tyskland. Av bygningsrelaterte fag gjelder det tømrer, 
rørlegger, betongfagarbeider, murer, glassfagarbeider og 
trevaresnekker. Godkjenningsordningen er omstridt, og 

Bygningsarbeideren har mottatt et innlegg fra Oslo 
Snekkermesterlaug og Oslo Håndverks- og industri-

forening som er kritiske til ordningen. Siden 
innlegget utfordrer Fellesforbundet direkte og på 

grunn av Bygningsarbeiderens utgivelses-
frekvens har vi forelagt Fellesforbundet 

brevet og bringer også svaret fra 
forbundssekretær 

Hege Espe.

NOKUT-godkjenning av 
utenlandske fagarbeidere 

Sendt inn av Bjørn-Gunnar Eliasen Oldermann i Oslo Snekkermesterlaug og 
fagkyndig i NOKUT ordningen og Eivind Andersen adm. dir. i Oslo Håndverks- 
og industriforening.

Sidestillingen gir flere utfordringer
Hvilke krav settes til språkkunnskap? Kan man 
ha lærling som sidestilt godkjent fagarbeider? 
Kan man ta fagskole? Har man tiltaksklasse 1 og 
2 i tømrerfaget? Og utløser ordningen lønnsret-
tigheter?

Rekken av spørsmål er lang og gir åpenbare bi-
virkninger (for noen av de store byggfagene) slik 
den fungerer i dag. 

Eksempel
Utenlandske fagarbeidere som tror de er tømrere 
blir ikke godkjent som tømrere fordi de mangler 
enkelte ferdigheter i tømrerfaget (typisk klima-
skall og bæring). Men de blir godkjent som tre-

Det er avholdt møte med partene i arbeidslivet ved
Jørgen Leegaard fra BNL hos NHO, og Hege Espe fra 
Fellesforbundet hos OHIF (Oslo Håndverks- og Industri-
forening). Tilbakemeldingen fra partene var at dette 

var en ordning partene selv hadde bedt om, og nå gjaldt 
det å holde seg fast i masten og ikke vingle i draget. Bjørn Gun-
nar Eliasen, Oldermann i Oslo Snekkermesterlaug, og Eivind An-
dersen fra OHIF mente i begge møtene at målet med ordningen 
måtte være likestilling og ikke sidestilling  — og at realkompetan-
sevurdering av søkere måtte være veien å gå.
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varesnekkere – eller som «sidestilte-trevaresnek-
kere» (ikke likestilte). Det ser da ut som det er laget 
en stor byråkratisk godkjenningsmaskin der ef-
fekten av de offentlige innkjøpsmodellene (som 
stiller krav til andel fagarbeidere og lærlinger) 
står i fare for å skylles ut med badevannet. Ar-
beidsinnvandrerne som før jobbet som ufaglærte 
tømrere er nå blitt «sidestilte trevaresnekkere». I 
en Oslomodell kan de registreres som fagarbei-
dere, men jobber mest sannsynlig som tømrere 
– alt fortsetter dermed som før.

Sakkyndige fra fagene skal forholde seg til god-
kjenning av utenlandske læreplaner som kan 
være en samlet oversetting på 2 sider på norsk, 
fra en læreplan på 200 sider på polsk. Det sier seg 
selv at det skal godt gjøres å vurdere en så kom-
primert fremstilling korrekt. Kompleksiteten øker 
i fag der det er lite sammenfallende læreplaner 
over landegrensene.

NOKUT- ordningen er en ordning som baseres på 
presedens ut fra godkjente læreplaner. Det vil si 
at når en sakkyndig har godkjent en læreplan, vil 
andre som har fullført samme læreplan få god-
kjenningen når de søker. Dette vil, for å bruke 
rørleggerens som eksempel, si at rørleggerne 
tenkte at de hadde godkjent 6 kandidater, som i 
mai 2019 har blitt til 135 sidestilt godkjente rør-
leggere. Hvis sakkyndige gjør en feil i forhold til 
godkjenning av en læreplan, blir den feilen raskt 
mangfoldiggjort. Volumene kan med denne ord-
ningen vokse svært fort. I tømrerfaget er det gjort 
godkjenningsfeil innledningsvis, og det er uklart 
hvordan dette nå skal løses. OHIF ba 25. januar 

2018 Kunnskapsdepartementet gjøre en grundig 
evaluering av ordningen. Det kom en foreløpig 
evaluering i juni 2018, men den endret ikke prak-
sisen eller besvarte de store vanskelige spørsmå-
lene nevnt over.  
 
B- håndverkere eller A-håndverkere
OHIF er bekymret for at sidestillingen skal lage  
en slags B-håndverker med stort volum i store 
byggfag som tømmer, mur og rør. Videre er OHIF 
bekymret fordi signaler omkring NOKUT-ordnin-
gen fra entreprenørene er «tut og kjør med flere 
fag og flere land så fort som mulig». Det er ikke 
vanskelig å forestille seg at entreprenørene ser 
NOKUT-ordningen som et redskap for å møte of-
fentlige innkjøpsordninger - som Oslomodellen. 
Men hvis ordningen er en slags godkjenning av 
en B-håndverker, drar den for det første A-hånd-
verkeren ned istedenfor å løfte B-håndverkeren 
opp - og for det andre fortsetter byggebransjen 
akkurat som før med de samme folkene som 
istedenfor å løftes opp til et likestilt nivå holdes 
nede der de er, med en eller annen sidestilt god-
kjenning, mens de kanskje jobber som sidestilt 
godkjente fagarbeidere i fag de heller ikke er god-
kjent for.

Dette er stormfullt hav. OHIF har hatt møte i res-
sursgruppen i foreningen 21.5.2019, der mange 
sakkyndige i NOKUT ordningen også sitter.  
Møtet konkluderte med å ta kontakt med den 
tredje og siste part i ordningen – Kunnskaps- 
departementet.

Møtet med Kunnskapsdepartementet ble holdt 

22. oktober 2019, og fagene rør, frisør, møbelsnek-
ker, tømmer og mur deltok. I møtet tok OHIF sin 
ressursgruppe til orde for å kartlegge restkom-
petansen utenlandske fagarbeidere mangler og  
fylle på med denne, samt legge til rette for yrkes-
prøving/norsk svenneprøve i faget slik at søkerne 
blir løftet til norsk godkjenning og norsk svenne-
brev. Videre ba vi om at et medlem blant fagkyn-
dige ble tatt med i den nært forestående evalu-
eringen av ordningen – og ikke bare partene i 
arbeidslivet. Ørnevik i Byggmesterforbundet ble 
foreslått som kandidat til evalueringsgruppen.

Departementet var innledningsvis positive til 
dette, men gjorde deretter kuvending i saken og 
ville heller invitere fagene til en innspillsrunde, 
enn å ha med en fagkyndig fra ett fag. Dette var 
svært skuffende og OHIF signaliserte tilbake til 
departementet at vi mener evalueringen vil bli 
bedre om fagkyndige får medvirke direkte i eva-
lueringsgruppen, gjerne i tillegg til en ny innspill-
srunde. 

Vi vil anbefale at Fellesforbundet vurderer ord-
ningen nøye og ser på både positive og negative 
virkninger i forbindelse med den pågående eva-
lueringen. 

Hvis målet med ordningen er å kartlegge kom-
petanse og «få rett mann på rett plass» samt be-
kjempe arbeidskriminalitet – så må redskapet/
ordningen man velger løse dette. 

Hvis ordningen ikke løser dette må den evalueres 
og endres. 

Utdanningen kan bare sidestilles der den vur-
deres til å ha samme nivå og omfang som den 
norske fagutdanningen, slik det står beskrevet i 
Opplæringslova § 3-4 a. Når en utdanning er god-
kjent er dette et vedtak etter forvaltningsloven, 
noe som betyr at andre med eksakt samme ut-
danning også får sin utdanning godkjent dersom 
de søker om dette, altså at like søkere behandles 
likt. Dersom en søknad feilaktig er blitt godkjent, 
vil denne kunne gjøres om, og ingen påfølgende 
søkere vil få godkjent tilsvarende utdanning.

Ordningen har enda ingen lang historikk. Lov-
endringen trådte i kraft i 2016, og partene i ar-
beidslivet var pådrivere for ordningen av flere 
grunner.

Med EØS-utvidelsen i 2005 fikk vi i utfordringen 
med at titusenvis av utenlandske arbeidstakere 
ble en del av arbeidsmarkedet. Det fantes in-

gen systemer for å sjekke bakgrunnen til disse 
arbeidstakerne. NOKUT hadde den gang ingen 
systemer for den yrkesfaglige utdanningen, men 
de hadde etablert gode systemer for å kvalitets-
sikre utenlandsk akademisk utdanning. Partene 
ba om en løsning på dette i frontfagsoppgjøret i 
2014, og fikk politisk støtte til at NOKUT skulle få 
ressurser til å bygge opp kompetanse også innen 
kvalitetssikring av yrkesfaglig kompetanse. Det-
te var nybrottsarbeid og et godt eksempel på tre-
partssamarbeid. 

Vi ba også om å få muligheter til å bygge på ut-
danningen til dem som ikke får sin utdanning 
godkjent som sidestilt med norsk, og det er satt 
i gang en prøveordning med opplæringsmodu-
ler som blant annet disse arbeidstakerne kan 
gjennomføre, for så å gå opp til norsk fag-/sven-
neprøve. Dette er en ordning som ble satt i gang 
høsten 2019, og som vi følgelig ennå ikke har fått 
resultater fra.

Den overordnede gevinsten av ordningen med 
godkjenning av utenlandsk fagutdanning, er at 

Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesutdanning 
innebærer en godkjenning av faglig kompetanse.  
NOKUT utreder den aktuelle læreplanen for utdannin-
gen, og sammenligner den i nivå, omfang og faglig 
innhold med den norske opplæringen i faget. Sakkyn-

dige bistår med den faglige vurderingen. 

arbeidslivet får autorisert kunnskap om kvalite-
ten på de utenlandske arbeidstakerne. Dette gjel-
der både for bedriftene, men ikke minst for den 
enkelte arbeidstaker, som Fellesforbundet mener 
at med sidestilling skal ha betalt som fagarbei-
der. De er imidlertid ikke å betrakte som fagar-
beidere med norsk formell kompetanse, og skal 
derfor ikke ha rollen som faglig leder/instruktør 
for norske lærlinger. Derimot har partene ment 
at sidestilling fra NOKUT kunne være grunnlag 
for blant annet sentral godkjenning etter plan- og 
bygningsloven.  

Ordningen må klart utvikles og forbedres. Det 
forekommer misbruk og uheldige konsekvenser 
av denne ordningen som av alle andre ordnin-
ger. Fellesforbundet ønsker absolutt ikke å ha en 
ordning som lager såkalte «B-håndverkere» som 
arbeider på dårligere betingelser enn andre, og 
vi opplever at arbeidsgiverorganisasjonen i bygg- 
og anleggsfagene er enig med oss i det. Kapa-
siteten må heller ikke økes i uforsvarlig tempo, 
verken i volum eller omfang. Det er utfordrende 
for de sakkyndige som må utøve en betydelig 
grad av skjønn, og dette er noe det også arbeides 
med å gjøre mere forutsigbart. Det er igangsatt 
et arbeid med å evaluere ordningen med sikte på 
forbedring, og i dette arbeidet deltar både par-
tene i arbeidslivet gjennom representanter for de 
faglige rådene og for Samarbeidsrådet for yrkes-
opplæring (SRY), i tillegg til NOKUT, Utdannings-
direktoratet og Kunnskapsdepartementet. I dette 
arbeidet vil også de ulike fagmiljøene få komme 
med innspill, og vi har stor tro på at dette eva-
lueringsarbeidet vil gjøre ordningen enda bedre!

Tekst: Hege Espe, 
forbundssekretær Fellesforbundet

NOKUTs godkjenningsordning 
for utenlandsk fagutdanning
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Uansett er det ganske slående at tariffkravene til 
bygningsarbeiderne i de tre landene er ganske 
overensstemmende. Alle har krav om kraftige 
løft på minstelønna. I Sverige er det slik at det 
er et felles krav på tvers av forbundene om en 
lønnsøkning på minst 3%. Allikevel er man fast 
bestemt på at ingen skal ha mindre tillegg enn 
783 kr per måned. Det vil si at de lavtlønte med 
en månedslønn på under 26 100 SEK får mer enn 
3%. I Danmark er det slik at det nesten bare er 
utenlandske arbeidere som får minstlønnen på 
127 DKK i timen. De fleste andre får ganske store 
personlige tillegg til dette. Det mener BAT-kar-
tellet (Bygge- Anlægs og Trækartellet) som er et 
samarbeidsorgan for sju overenskomster og som 
er den ene parten i forhandlingene. De vil kreve 
at minstelønna skal opp med minst 30 DKK.

Både i Danmark og Sverige fokuserer man på 
krav som sørger for seriøsitet  i arbeidslivet. I Sve-
rige er det viktigste kravet at underentreprenø-
rene skal følge den kollektive avtalen og at opp-

I år står byggefagene i Skandinavia i en ganske enestående situasjon. Fra 
1. mai kan det være streik i byggebransjen i både Norge, Sverige og Dan-
mark – på en gang. Fellesoverenskomsten løper ut 1. april, Byggavtalet i 
Sverige og Byggeriets overenskomster i Danmark en måned seinere. Mye 
skal riktignok «klaffe» om dette skjer, men i teorien kan det bli sånn.

Nordiske 
tarifforhandlinger

dragsgiver skal kunne bevise dette. Dessuten vil 
de ha tydeligere regler rundt reise-, kost og losji 
(traktamente) for utenlandske arbeidere. Danske-
nes hovedkrav er også tiltak mot sosial dumping, 
og de ser blant annet på minstelønnskravet som 
et slikt krav. Retten til å inngå overenskomst er 
et annet. Det store problemet i Danmark er at ar-
beidsgiverne ikke anerkjenner at sosial dumping 
er et problem på danske byggeplasser!

I begge landene har det vært stor oppmerksom-
het rundt oppgjøret og en kraftig mobilisering og 
oppkjøring i forkant. Svenskene har kjørt en stor 
kampanje for «ordning och reda» på byggeplas-
sene, intimt knytta opp mot «avtalsrörelsen», som 
de kaller det. Denne kampanjen har gått på ar-
beidsplassene og både i tradisjonelle og sosiale 
media og innbefatter blant annet en underskrifts-
kampanje hvor man tar sikte på å skaffe 20 000 
underskrifter til støtte for kravet om å avskaffe 
fusk, lønnsdumping og dårlig arbeidsmiljø.

Danskene går som vanlig enda sterkere til verks. 
I 2017 stemte i realiteten bygningsarbeiderne 
nei til forhandlingsresultatet (det er treårige av-
taler i Danmark), men på grunn av samordning 

I N T E R NA S J O NA LT

Denne teksten ble skrevet før koronaepidemien brøt løs. Situasjonen 
rundt tariffoppgjøret har endret seg i alle tre landene, men vi regner med at 
kravene fortsatt er aktuelle!)

av uravstemningen ble det ikke streik. Resulta-
tet ble at «noen» dannet nettverket «Arbejdere i 
bevægelse» uavhengig av den tradisjonelle fag-
bevegelsen. Disse har vært aktive helt fra forrige 
oppgjør ved å arrangere møter, arrangementer 
og aksjoner «til støtte til vores forhandlere» som 
de sier. Selvsagt har fagforeningene også drevet 
et aktivt arbeid i forkant av opprøret.

Når dette leses vet man kanskje mer, men jeg tror 
ikke vi kommer gjennom lønnsoppgjørene 2020 
uten at det blir konflikt i ett eller flere skandina-
viske land.

Tekst: Petter Vellesen

OK2020 (foto: Arbejdere i bevægelse OK2020)
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Millioner færre arbeidere 
er dekket av tariffavtaler 
i EU

Tekst: Petter Vellesen

gått ned med 0,7%. Det er i Irland, Kroatia, Kypros 
og Portugal at lønnsandelen har sunket mest.

Hvor mye av et lands bruttonasjonalprodukt som 
går til å betale lønninger er en god indikator på 
hvor store ulikhetene i landet er. «Dette betyr at 
Ursula von der Leyen (president i EU-kommisjo-
nen) må legge på bordet overgripende forslag til 
forandringer om hun skal holde løftene sine,» sier 
ETUC og viser til at von der Pleyen har lovet at 
kommisjonsen skal skape «en økonomi som vir-
ker for folk flest.»

Kilde: eufagligt.dk, etuc.org

Siden inngangen på 2000-tallet har tariffdekningsgraden falt i 
hele EU. Sammenlignet med begynnelsen av vårt århundre er det 
3,3 millioner færre arbeidere som nyter godt av en kollektiv tariff-
avtale i alle EUs medlemsland. I hele 22 av de 27 statene er det 
nedgang i antall medlemmer som er dekket av en overenskomst. 

I N T E R NA S J O NA LT

Det er tall fra universitetet i Amsterdam som 
viser dette, satt under søkelyset av ETUC, den 
europeiske faglige samorganisasjonen.

Dette er et resultat av en bevisst politikk fra de 
skiftende EU-kommisjonenes side, basert på en 
ide om at kollektive forhandlinger virker til skade 
på økonomien. ETUC hevder at det motsatte er 
tilfelle og påpeker at sterke kollektive forhand-
lingssystemer bidrar til høyere lønninger og 
bedre arbeidsvilkår, så vel som et mer rettferdig 
samfunn og bedre økonomiske resultater.

Tariffdekningen varierer stort blant EU-landa, fra 
skarve 7% i Litauen til 98% i Østerrike, men den 
dominerende tendensen er altså at dekningsgra-

den faller, til dels dramatisk. Størst er nedgangen 
i Romania (fra 100% til 23%), Hellas (fra 100 % til 
25%) og Bulgaria (fra 56% til 23%). For Hellas› del 
betyr dette i praksis at 1,2 millioner arbeidere har 
mistet tariffavtalen. Og vel så dramatisk er det 
kanskje at det er over 800 000 færre tyskere med 
tariffavtale nå enn det var ved århundreskiftet.

«Å heve minimumslønningene er er det minste 
som trengs for at folk skal kunne holde seg over 
fattigdomsgrensa,» sier ETUC generalsekretær 
Esther Lynch, «men kollektive forhandlinger er 
den beste måten å sikre at arbeiderne får en vir-
kelig rettferdig del av verdiskapningen, samt å 
overvinne kjønnsgapet og sørge for gode betin-
gelser for arbeidere som faller utenom.»

En annen undersøkelse som ETUC har offentlig-
gjort viser at lønnsandelen av bruttonasjonalpro-
duktet har gått ned i to tredjedeler av EU mellom 
2010 og 2019. I EU som helhet har lønnandelen 

Svenske malere tapte 
sak om reisetid

Tekst: Petter Vellesen
av sin arbeidsgiver, hverken før kl 07.00 eller etter 
kl 16.00. De omtvistede tidspunktene er heller 
ikke reisetid hverken etter svensk arbeidstids-
lovgivning eller etter arbeidstidsdirektivet. 

-En første analyse er at alt er som før dommen, 
sier en skuffet forhandlingsleder Peter Sjöstrand 
i Målarnas. –Vi skal lese dommen og bestemme 
oss for hvordan vi skal gå videre. Malerne i Sve-
rige har lenge vært opptatt av reisetida, og en mu-
lighet er å ta dette opp i tarifforhandlinger.

Arbeidsgiverne i Sverige er fornøyde med dom-
men.

Kilde: Målarnas facktidning.

For et drøyt år siden kunne vi fortelle at det svenske Målare-
förbundet gikk til arbeidsretten for å finne ut om reisetida var en 
del av arbeidstida. Vi spådde den gangen at saksutfallet kunne 
drøye et år eller mer og fikk rett i det, men nå foreligger det en 
dom, og Målareförbundet tapte saken.

Bakgrunnen for saken var en dom i EU-domsto-
len, hvor installatørene i det spanske selskapet 
Tyco, som leverer sikkerhetssystemer, vant fram. 
Installatørene hevdet at siden de ikke hadde fast 
oppmøtested og heller ikke fast arbeidsplass 
måtte reisetida regnes inn i arbeidstida. EU-dom-
stolen slo fast at reisetid mellom hjemstedet og 
den første kunden – og tilsvarende siste kunden 
og hjem – er som arbeidstid å regne. De svenske 
malerne mente at denne dommen må gjelde i 
Sverige også, og valgte å prøve den for arbeids-
retten.

Arbeidsretten i Sverige slår altså fast at tida fra 
maleren reiser hjemmefra og til han er hos første 
kunde ikke kan regnes som arbeidstid. Dette be-
grunner de med at malerne ikke blir kontaktet 
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på dagen. Du har flaks og får et rom i en annen 
leilighet. Du føler deg ikke helt vel med det, for nå 
må du betale det samme for et dårligere og min-
dre rom, men du vet jo at det ikke nytter å protes-
tere. Så selv om du er misfornøyd, holder du kjeft.

Nå har du vært i en midlertidig situasjon så lenge 
at du blir oppmerksom på hvor upraktisk det er å 
bare ha D-nummer. Du blir syk og kan ikke gå til 
legen. Hadde du vanskeligheter med å åpne en 
bankkonto? Et fast personnummer hadde vært nyt-
tig, men dessverre, uten en gyldig husleiekontrakt 
har du ikke sjans til å få et. Når du sier at det hadde 
vært fint med en kontrakt, merker du at sjefen blir 
motvillig og at du begynner å bli et problem.

Når du bor på sjefens nåde blir rettighetene dine 
som arbeidstaker en illusjon. Fikk du ikke ferie-
penger? Prøv å få dem. Eller overtid, eller arbeids-
klær. Alle forsøk på å slåss for deg selv ender opp 
i takk for «samarbeidet» og retur til hjemlandet. 
Hvordan skal du finne deg en jobb når du blir 
kasta på gata på dagen? Det som var en «kvikk 
start» ender kanskje opp i en like rask avslutning.

Da jeg kom til Oslo for å jobbe
var det allerede ordnet med hus- 
være, slik det sikkert er for de 
fleste utenlandske arbeidere. Jeg 
fikk et rom i en leiegård som til-
hørte arbeidsgiveren. Til å begyn-
ne med bodde jeg sammen med 
arbeidskameratene mine, men så 
ble jeg flyttet fra den ene leilighe-
ten til den andre uten å ha noen 
innflytelse på når jeg skulle flytte.

DOBBEL AVHENGIGHET
Når arbeidsgiveren er husvert

Tekst: Justyna Marciniak

Podwójna zależność
Kiedy szef załatwia ci mieszkanie
Tak jak większość pracowników 
zagranicznych przyjechałam do 
pracy w Oslo z zapewnionym za-
kwaterowaniem. Dostałam pokój 
w kamienicy, która należała do 
mojego pracodawcy. Początkowo 
mieszkałam razem z kolegami z 
pracy, potem byłam przerzucana 
z jednego mieszkania do drugiego, 
nie mając żadnego wpływu na to, 
kiedy mam się przeprowadzić. 

Udało mi się jednak dostać umowę, a dzięki niej – 
stały numer. Był środek maja, umowa kończyła się 

pierwszego czerwca. W budynku trwał generalny 
remont, większość lokatorów już się wyprowadzi-
ła. Brygadzista obiecywał, że załatwi pokój, ale 
czas mijał, a w temacie pokoju nic się nie ruszało. 
Żeby wyjaśnić sytuację, zapytałam bezpośrednio 
właściciela fi rmy, czy coś mi wynajmie. Odpowie-
dział, że nie i poradził, żebym poszukała sobie 
chłopaka z mieszkaniem, bo to będzie dla mnie 
najlepsza opcja.

Na szczęście miałam już stały numer personalny, 
mówię po angielsku, i zostały dwa tygodnie, żeby 
znaleźć nowe mieszkanie, niezależnie od praco-
dawcy. Nie było łatwo ale udało się. Jednak nie 
wszyscy migranci zarobkowi są w takiej sytuacji 
– często od początku do końca pobytu w Norwe-
gii tkwią w podwójnej zależności od szefa, z której 
ciężko się wyrwać. Jak to może wyglądać?

Na początku jest ok. Od pierwszego dnia w Nor-
wegii masz gdzie mieszkać i zarabiasz. W Skacie 

załatwiasz sprawy bezproblemowo – umowa o 
pracę i adres wystarczają, żeby dostać D-numer. W 
pokoju głównie śpisz, więc akceptujesz siermięż-
ne warunki, zresztą wcale nie muszą takie być – 
możesz trafi ć na duży, czysty pokój w przystępnej 
cenie.

Ale może się zdarzyć inaczej. Twoi współlokato-
rzy co wieczór piją i robią burdy, w mieszkaniu 
syf, po kuchni biegają karaluchy, jeden kibel na 10 
osób. Ciężko odpocząć, trudno się wyspać, ogól-
nie morale leci na pysk. Kiedy sugerujesz przeło-
żonemu, że sytuacja jest nieciekawa, po raz pierw-
szy słyszysz, że jak się nie podoba, to się możesz 
wyprowadzić. Problem z robakami? Radź sobie 
sam. Wilgoć, grzyb, nie działa pralka, lodówka i 
kuchenka? Twoje zmartwienie.

Po jakimś czasie przyzwyczajasz się, że jest jak jest. 
Egzystujesz, nie bardzo masz czas zastanawiać się 
nad zmianami, w sumie przyjechałeś na chwilę 

Tekst: Justyna Marciniak

Etterhvert klarte jeg å få tak i en utleieleilighet, 
og - takket være den – et permanent personnum-
mer.  Det var midt i mai, og kontrakten gikk ut 
1. juni. Bygningen var i ferd med å totalrenoveres 
og de fleste leieboerne hadde allerede flyttet ut. 
Formannen lovet å skaffe meg et rom, men tida 
gikk og ingenting skjedde. Jeg spurte han som 
eide firmaet om han kunne leie ut noe til meg. 
Han svarte at det kunne han ikke og ga meg råd 
om at det beste ville være at jeg skaffet meg en 
kjæreste med leilighet.

Heldigvis hadde jeg allerede et permanent person-
nummer, jeg snakker engelsk og jeg hadde to uker 
på meg på å finne en leilighet, uavhengig av ar-
beidsgiveren. Det var ikke lett, men det gikk. Men 
ikke alle økonomiske arbeidsinnvandrere er i en 
sånn situasjon – som oftest er de dobbelt avhen-
gige av arbeidsgiveren fra begynnelsen til slutten 
av oppholdet i Norge. Denne avhengigheten er van-
skelig å komme ut av – men hvordan oppstår den?

Til å begynne med er alt OK. Fra dag én har du 
et sted å bo og kan tjene penger i Norge. På skat-
tekontoret går det glatt – arbeidskontrakten og 
en adresse er nok til å få et D-nummer. Rommet 
brukes stort sett til å sove i, så du ser mellom fin-

grene på litt røffe boforhold. Men forholda behø-
ver jo ikke å være sånn – det går an å få tak i en 
stor, rein hybel til en overkommelig pris.

Men det kan gå annerledes. Romkameratene 
drikker og fester hver kveld, leiligheten er en 
svinesti, det er kakerlakker på kjøkkenet, et toa-
lett på 10 personer. Det er vanskelig å hvile, det 
er vanskelig å få seg nok søvn, moralen er tynn-
slitt. Når du klager til sjefen på de dårlige forhol-
dene får du høre at om du ikke liker deg kan du 
flytte ut. Problemer med utøy? Du er alene. Fukt? 
Mugg? Vaskemaskinen, kjøleskapet, komfyren 
virker ikke? Ditt problem.

Etter en stund blir du vant til det. Du eksisterer, 
du har egentlig ikke tid til å tenke på forandrin-
ger, tross alt kom du bare for å være her en kort 
stund – tre måneder, seks måneder, et år? Tida 
går fort, den er delt mellom arbeid og noen korte 
hjemreiser. Du overlever. 

Mens du er på et opphold i Polen ringer arbeids-
formannen. Byggesesongen er i gang og noen an-
dre karer trenger rommet ditt, så du må flytte ut 
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– trzy miesiące, pół roku, rok? Czas szybko mija,
dzieli się na pracę i krótkie wyloty do kraju. Da się
przeżyć.

Podczas jednego z pobytów w Polsce dzwoni bry-
gadzista. Zaczyna się sezon budowlany i twój pokój 
jest potrzebny dla kilku innych chłopaków, więc 
musisz się z dnia na dzień wyprowadzić. Twój fart, 
że dostajesz miejsce w innym mieszkaniu. Trochę 
czujesz się nieswojo, płacisz teraz tyle samo za dwa 
razy mniejszy pokój w gorszych warunkach, ale 

już wiesz, że nie ma co pytać, bo odpowiedź znasz. 
Więc choć ewidentnie ci się nie podoba, milczysz.
Twoja tymczasowość przeciągnęła się na tyle, że 
zauważasz niedogodności związane D-numerem. 
Zachorowałeś i nie mogłeś iść do lekarza? Miałeś 
problemy z założeniem konta w banku? Przydał-
by się stały numer personalny ale niestety, bez pi-
semnej umowy najmu, nie ma na to szansy. Kiedy 
wspominasz, że chciałbyś dostać kontrakt, spoty-
kasz się z niechęcią przełożonego i zaczynasz być 
problemem. 

Jeśli mieszkasz na łasce szefa, twoje prawa pracow-
nicze to fikcja. Nie dostałeś feriepenger? Spróbuj 
się o nie upomnieć. Albo o nadgodziny, albo o ciu-
chy robocze. Próba zawalczenia o swoje to najczę-
ściej natychmiastowe zakończenie „współpracy” i 
powrót do kraju. Bo jak znaleźć nową pracę, kiedy 
z dnia na dzień lądujesz na bruku? To, co na po-
czątku pozwalało na szybki start, może być przy-
czyną równie szybkiego finiszu. 

KJENNER DU DIN ARBEIDERHISTORIE?

Tekst: Bård Hamborg Bjerkeli
Foto: Petter Vellesen

Etter en stund med litt forsiktig salg av bøker på 
nett ble ideen om et antikvariat med butikklokale 
i Oslo by født.

Med seg på laget fikk han kameraten Magnus 
Tindberg og ballen begynte for alvor å rulle. Jak-
ten på både lokaler, bøker, magasiner og LP-pla-
ter startet.

Som Brage Aronsen selv forteller: 
Ideen til antikvariatet kom fra en egen interes-
se for arbeiderklassen, arbeiderbevegelsens og  
venstresidas historie og kultur. Jeg hadde samla 
bøker i mange år, og til slutt blei samlinga uhånd-
terlig, Jeg måtte kvitte meg med noe. Da begynte 
jeg forsiktig å selge bøker på nett og merka at in-
teressen var stor. Så for ett år siden satsa vi og  
åpna fysisk butikk på Schous Plass.

Så, Brage og Magnus, navnevalget Arbeidernes 
Antikvariat legger vel noen føringer på utvalget i 
butikken deres skulle en tro. Dette er kanskje ikke 

butikken hvor en kan regne med å finne gammel 
engelsk fluefiske-litteratur fra tidlig 1900 tallet?
Nei, det stemmer. Det er primært politisk littera-
tur vi driver med. Men innimellom kommer vi 
over spennende ting i andre kategorier også, og 
da hender det jo at det dukker opp i butikken.

Dere driver jo en bokhandel som vel også kan sies 
å være et politisk prosjekt. Slik jeg kjenner dere 
har dere også et hjerte for utadretta folkeopplys-
ning og ryktene sier at det har vært avholdt noen 
vellykka foredrag i deres lokaler allerede. Er dette 
noe noe vi kan forvente å se mer av?
Ja, vi regner bokhandelen som et politisk pro-
sjekt. Vi vil bidra til kunnskapsformidling, inspi-
rasjon og kulturutvikling. Det er jo noe med det 
at den som ikke kjenner historia si, er dømt til 
å gjenta den. Vi har allerede hatt en tre-fire his-
to-riske foredrag i butikken. Og ja, det har vært  
veldig populært, så det kommer vi til å fortsette 
med. 

På tross av at det store flertallet av oss, både i 
Norge og verden forøvrig, er arbeidsfolk, går vi 
ut i verden etter endt skolegang og har lært fint 
lite om vår egen klassebakgrunn. Arbeiderbeve-
gelsens mange kamper med nederlag og seire er 
nærmest fraværende i skolepensum. Vi lærer mye 
om de som sitter og gjennom tidene har sittet på 
verdens rikdom, men lite om de hender som har 
skapt den. Et prosjekt som deres politiske bok-
handel har sikkert reflektert rundt dette?
Arbeiderbevegelsen har vært den viktigste krafta 
i det norske samfunnet i mange generasjoner. 
Den har etterlatt seg en rik og spennende kultur-

Ikke langt fra Schous Plass, i Rathkes gate 7a i Oslo sentrum, ligger 
et lite antikvariat. Arbeidernes Antikvariat så dagens lys for et års 
tid siden. Da hadde Brage Aronsen innsett at hans private sam-
ling av bøker var i ferd med å vokse seg til uhåndterlig størrelse. 

historie, som preger livene våre i større grad enn 
mange er klar over. Det er denne historien vi er 
opptatt av å formidle enten det er gjennom sang-
bøker, dikt, romaner eller sakprosa. Skal en lyk-
kes med politisk kamp må en vinne hjertene til 
folk. Og da kan en mektig roman være like viktig 
som en fanemarkering. Fagbevegelsen trenger 
kulturelle uttrykk og i butikken vår bugner det 
av det.

Når det er sagt, hvem er deres målgruppe og hva 
etterspør kunder hos dere?
Målgruppa vår er ganske bred. Alle som er interes- 
sert i politikk og samfunn vil finne noe spen-
nende hos oss. Vi opplever at alt fra fagforenings-
folk, akademikere, unge raddiser og veteraner 
fra venstresida kommer innom for å handle. Ofte 
er de på jakt etter én uvanlig tittel, og ofte har 
vi den også. Fordelen med å drive nisjebutikk er 
at du får ganske god greie på det du driver med 
etter hvert. Vi selger nok mest faglitteratur. Bio-
grafier, populærhistorie og politisk sakprosa. Jeg 
skulle ønske vi solgte mer romaner og lyrikk. Vi 
har et stort utvalg av skjønnlitterære bøker med 
handling hentet fra arbeiderbevegelsen og andre  
politiske kamper, som hadde fortjent et mye stør-
re publikum. Det er veldig synd hvis de store ar-
beiderforfatterne som Ivar Lo-Johansson, Martin 
Andersen Nexø eller Kristofer Uppdal går i glem-
meboka.   

Dette var svært interessant, men i skrivende 
stund er vi midt oppe i koronakrise og nedsteng-
te butikker, men dere vet kanskje råd for de som 
måtte være lystne på arbeiderklasselitteratur? 
Akkurat nå har vi som de fleste andre stengt for 
å unngå smittefare. Og som et lite idealistisk fore-
tak har vi en sårbar økonomi. Enn så lenge henvi-
ser vi nye og gamle kunder til nettbutikken vår, 
arbant.no. Så lover vi å komme tilbake med spen-
nende arrangementer når vi har vunnet kampen 
mot viruset.

Antikvariatet driver også utadretta virksomhet. 
Her holder Johanne Bergkvist og Unn Hovdhaugen 
foredrag om arbeiderkvinnene og stemmeretten.

Arbeidernes Antikvariat ligger i Rathkes gate på Grünerløkka.
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FRA KIRUNA TIL NORGAS- OG SAUDASTREIKENE I 1970: 

DEN «NORDISKE» MODELLEN 
UNDER FORTSATT ILD
Tekst: Harald Berntsen

Den to måneders lange ulovlige gruvearbeider-
streiken i Kiruna i Sverige rundt årsskiftet 1969 – 
1970 vakte spontant stor sympati i arbeiderklas-
sen her i landet (se forrige artikkel i denne spalta). 
Endelig var det noen som reiste kampen mot sær-
lig to forhold som de sjøl i økende grad var blitt 
utsatt for. 

Det ene forholdet var den såkalte nordiske mo-
dellen, der tariffoppgjøra blei styrt og avgjort i et 
intimt samarbeid mellom toppene i LO, Arbeidsgi-
verforeninga og den sosialdemokratiske regjerte 
staten, over hodene på dem det gjaldt. For gruve-
arbeiderne i Nord-Sverige hadde modellen ført til 
at de ikke hadde fått stemme over et eneste tarif-
forslag sia 1948.  

Det andre forholdet Kiruna-streiken retta seg 
mot, var den harde rasjonaliseringa og intensive-

ringa av akkordarbeidet som var iverksatte gjen-
nom tidsstudiesystemet UMS.  

Begge deler hadde skapt økende misnøye ikke 
minst blant arbeiderne i den elektrokjemiske 
og elektrometallurgiske storindustrien i Norge. 
Disse arbeiderne, organisert i Norsk kjemisk 
industriarbeiderforbund, hadde ikke den lokale 
forhandlingsretten som jern- og metallarbeider-
ne hadde tilkjempa seg. De var helt og holdent 
avhengig av resultata av de sentrale oppgjøra, 
som det ikke hjalp å stemme nei til. Riksme-
klingsmannen brukte da bare bestemmelsene i 
arbeidstvistloven til å umyndiggjøre dem ved å 
kople avstemningene i Norsk Kjemisk sammen 
med forbund som hadde minst like store ja-fler-
tall. Kjemisk-arbeiderne sakka dermed stadig 
mer akterut i lønnsutviklinga. 

Det var altså gode grunner til for LO-leder 
Tor Aspengren og direktør Kåre Selvig i Norsk 
Arbeidsgiverforening til sammen å gå til NRK 
og protestere mot den alt for breie dekninga de 
mente Kiruna-streiken fikk i radio og fjernsyn.   

Ved årsskiftet 1969 – 1970 var det klart at ledel-
sen i Norsk Kjemisk ville bøye seg for presset i 
LO-sekretariatet og godta nok et samordna opp-
gjør, mot kravet fra et overveldende flertall av 
medlemmene om frie forbundsvise oppgjør. Ikke 
minst inspirert av Kiruna, kom da en del tillits-
valgte på lavere plan i Norsk Kjemisk og andre 
forbund sammen for å drøfte hva som måtte 
gjøres, blant andre Kjell Pettersen fra smelte-
verket i Sauda, Hans Sexe fra Zinken i Odda, 
Kjell Hovden fra sveisegassbedriften NORGAS i 
Oslo, og Henry Stokmo og Bjørgulf Froyn fra Oslo 
Sporveier. På tvers av ulike politiske tilknyttinger 
var de alle innstilt på å bryte med den «nordiske» 
modellen og dens umyndiggjøring av grunn-
planet i fagbevegelsen. Nå diskuterte de om tida 
var inne for å prøve ei ny aksjonslinje eller på ny 
nøye seg med å fremme NKPs og SFs tradisjo-
nelle opposisjonskrav om forbundsvise oppgjør? 

Deltakerne hadde forberedt seg ved å sette seg 
inn i de retningslinjene for ulovlig streik som den 
tidligere røde faglige internasjonalens hadde 
lagt fram i de såkalte Strassburgerteser fra 1929. 
Trass i tvil om situasjonen var moden, blei de 
enige om å forsøke å reise lokale krav og aksjo-
ner på tvers av det sentrale samordna oppgjøret 
og arbeidstvistloven. På et stappfullt fellesmøte 
som etterpå blei arrangert av de tre kjemiske for-
eningsavdelingene i Odda, der også avdelingene 
i Sauda og Hardanger var godt representert, fikk 

Harald Berntsen er 
historiker. Han har skrevet 
en rekke bøker,bl.a. 
Norsk Bygningsforbunds 
historie og Hotell- og 
resturantarbeidernes 
historie. Harald er i 
tilegg en ivrig debattant.

Særtrykk fra Klassekampen 4. april 1970 (faksimile fra pdf-arkivet.no)
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var inne for å prøve ei ny aksjonslinje eller på ny 
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nelle opposisjonskrav om forbundsvise oppgjør? 
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den ene innlederen, Kjell Hovden fra NORGAS 
tilslutning til dette synet, i konfrontasjon med et 
medlem av forbundsstyret i Norsk Kjemisk. Der-
med var lokale streikeaksjoner, på tvers av loven 
og avtaler mellom LO og Norsk Arbeidsgiverfore-
ning, slått fast som linje for ei rekke viktige be-
driftsklubber i Norsk Kjemisk. I Odda førte møtet 
til ei rekke gå sakte-aksjoner.

På NORGAS i Oslo hadde så godt som hundre 
prosent nei-stemmer ved tariffoppgjøra i 1966 og 
1968 ikke hatt noen betydning. Klubbstyret reiste 
derfor alt i januar 1970 krav om lokale lønnsfor-
handlinger før tariffoppgjøret.  Tidlig i april av-
slo bedriften endelig et krav om to kroner i lokalt 
tillegg, og arbeiderne gikk enstemmig, på tross 
av ledelsen i Norsk Kjemisk, til streik fra 6. april. 
Samtidig gikk klubbstyret av og overlot roret til 
en særskilt valgt streikekomité med Kjell Hovden 
som leder. 7. april var det mønstringsmøte av de 
streikende og deres hustruer, der stevning til  
Arbeidsretten blei utlevert til i alt 54 tiltalte for 
«ulovlig» streik. De svarte med å vedta fortsatt 
streik for det avslåtte kravet, og krevde forhand-
linger før arbeidet kunne tas opp igjen. Alt før 
streiken hadde arbeiderne forberedt seg på ar-
beidsrettssak ved å få ei gruppe sympatiserende 
jusstudenter til å lage ei fiktiv arbeidsrettssak for 
dem der de blei dømt, også til å betale erstatnin-
ger.  

I Arbeidsretten møtte de streikende opp i blå-
dress og nykjemma hår, men uten advokat. De 
erklærte at de var klar over at de ville bli dømt, 
men ikke ville gå tilbake til arbeidet før krava var 
innfridd. Motparten antyda da at de ville trekke 
stevninga til arbeidsretten, bare arbeiderne først 
heva streiken. Arbeiderne svarte med å stå fast 
på først forhandlinger og resultater.  

Etter et par uker blei de streikende kjent med at 
bedriften var i ferd med å leie inn streikebrytere 
i form av montører fra firmaet Linde i Vest-Tysk-
land. I klar bevissthet om at det kunne føre til 
konfrontasjon med politiet, vedtok streikekomi-
teen da full blokade. 20. april danna arbeiderne 
lenke foran porten, og blei slept vekk en og en av 
en uniformert spesialstyrke på 60 – 70 politifolk, 
utstyrt med bikkjer, inn på politistasjonen på 
Økern. 

Det myndighetene ikke hadde forutsett, var at 
politiaksjonen utløste vedtak om sympatistreik 
på ei rekke jernbedrifter i Oslo, med i alt 27 000 
mann. Men samtidig så klubbformannen på Aker 
mek. Verksted, Ragnar Kalheim, kjent for sitt 
gode samarbeid med verksteddirektøren Martin 
Siem, sitt snitt til å utnytte de spontane støtte-
vedtaka til å forsøke å overta kontrollen med og 
avvikle streiken – den trua nå arbeidsfreden i 
hele jernindustrien i hovedstaden. 

Alt før arbeidsrettssaka hadde Kalheim gjort et 
slikt forsøk da «jernringen» av de ti klubbformen-
nene i Jern og Metall i Oslo inviterte forhandlings-

utvalget i streikekomiteen til et møte der han 
først slo i bordet mot arbeidsgiverne så flisene 
føyk, deretter la fram en flyveidé som tydelig var 
tenkt ut på forhånd:  Alle de store jernbedriftene 
skulle gi støtte til NORGAS-arbeiderne og for- 
lange at stevninga til arbeidsretten blei trekt til-
bake. Motytelsen skulle være det samme som  
arbeidsgiverne sjøl kom til å be om, men som 
NORGAS-arbeiderne heller ikke da kunne gå 
med på, at de gikk tilbake til arbeidet. Forhand-
lingsutvalget i streikekomiteen med Kjell Hovden 
i spissen forela riktig nok forslaget for resten av 
komiteen over telefon, der de ifølge Hovden «gud-
skjelov» fikk kjeft og beskjed om å be Kalheim dra 
til helvete. 

På tross av at «jernringen» nå gjorde forsøk på å 
isolere NORGAS-streiken, fortsatte sympatien 
blant jernarbeiderne på grunnplanet å vokse. 
Etter at  klubben på Standard Telefon og Kabel 
brøyt ut av ringen og ga de streikende støtte, 
begynte ringen å rakne. Klubbstyret på Nyland 
Vest tok initiativet med å gi ei større penge- 
bevilgning, som også var uttrykk for den ærlige 
stemninga blant Nylandsarbeiderne. Streiken sto 
ikke lenger på penger, det økonomiske vende- 
punktet kom da NORGAS-arbeiderne tok dom-
men i Arbeidsretten på den måten de gjorde.  
Støtten kom ikke fordi folk syntes synd på de 
streikende, men fordi de visste å bite fra seg.    

Men så blei NORGAS-folka bedt om å komme til 
et nytt møte med «jernringen» og representanter 
for Norsk Kjemisktillitsvalgte i Jern og Metall der 
de fikk forelagt en protokoll som var godkjent av 
direktørene Siem på Akerverkstedet og Lang-
balle ved Kværner Brug. Kalheim hadde drivi 
lobbyvirksomhet overfor sin nære og gode sam-
arbeidspartner Siem, og mente ut kunne å love 
forhandlingsutvalget i streikekomiteen møte i 
Arbeidsgiverforeninga samme kveld. På møtet 
opptrådte Kalheim som talsmann for jernarbei-
derne og deres sympatiaksjoner, eventuelt gene-
ralstreik. Han skjelte ut lederne i Norsk Kjemisk 
som duster, og krevde at de på stedet skulle ak-
septere streikekomiteens krav om LO-medlem-
skap for 11 uorganiserte arbeidere. Samtidig blei 
det bestemt at jernringen skulle være til stede 
som garantister i forhandlinger med arbeids- 
giverne samme natt. 

På nattmøtet i N.A.F.-huset blei det fort klart at 
representantene for de streikende var blitt lurt. 
De møtte aldri arbeidsgiverne, men måtte sitte 
og diskutere med Kalheim og den øvrige «jern-
ringen», som nå gikk imot dem i kompaniskap 
med LOs nestleder Odd Højdahl, som også var til 
stede, sammen med formannen i Norsk Kjemisk. 
Højdahl og Kjemisk-formannen gikk ut og inn og 
lot som om de snakka med N.A.F. på gangen, og 
sa at de streikende måtte gå med på å gå tilbake 
til arbeidet før det kunne komme til forhandlin-
ger. I 3 – 4-tida på natta sa Kalheim at han skjønte 
at de var vrange, og at han var trøtt av å sitte der. 
I Arbeiderbladet som straks gikk i trykken, ville 

det stå at de var svindlere og eventyrere. Han var 
ikke redd for at det spillet som hadde foregått,  
kunne gå opp for arbeiderne, han satt i ledelsen 
og avgjorde om det blei streik. 

Dermed sprakk enheten i de streikendes forhand-
lingsutvalg. Et av medlemmene gikk rundt bor-
det og sa at han i hvert fall skreiv under. For å 
sikre en ordna retrett, måtte da alle skrive under. 
Det eneste de oppnådde der og da, var å få med 
en ny, formell garanti om lønnsforhandlinger når 
de hadde tatt arbeidet opp igjen. Til Kalheim sa 
de at hvis han skulle ha et liv etter dette, måtte 
han sørge for at det blei kjøtt og blod på forhand-
lingsresultatet, ellers ville de ta streiken opp igjen 
etter et par dager.

På møtet med bedriftsledelsen neste dag fikk 
arbeiderne blankt avslag på alle krav om lønns-
vekst. De ga da beskjed om at streiken ville bli 
gjenopptatt og ringte Kalheim om at nå var han 
ferdig. Men i et møte på forbundskontoret to timer 
etter fikk de beskjed om at det ville bli forhand-
lingsmøte med bedriften og Kjemisk arbeidsgi-
verforening samme kveld. I forhandlingene opp-
nådde de lønnstillegg på fra ei krone til drøyt 
to kroner i timen. Etter den dagen var det aldri 
problem med lokale lønnsforhandlinger på NOR-
GAS. Klubben kom også over i Jern- og metall- 
arbeiderforbundet og fikk dermed de lokale  
lønnsforhandlingene som gjaldt der. Trass i 
sprekken på slutten, var retretten verdig, og det 
var klart for alle at dette resultatet ikke kunne 
vært oppnådd hvis de ikke hadde holdt ut så len-
ge som de gjorde.
                                                                      *
I slutten av mai tok omnshusarbeiderne på 
smelteverket i Sauda opp stafettpinnen etter 
NORGAS-arbeiderne og gikk til ulovlig streik for 
krav som sprengte rammene for vårens sentrale 
lønnsoppgjør. Noe av det første Sauda-arbeider-
ne gjorde etter å ha valgt en egen streikekomité 
med Kjell Pettersen i spissen, var å si offentlig at 
de var klar over at streiken ville bli stevna inn for 
og stempla ulovlig av Arbeidsretten, men at de 
sjøl ikke en gang ville møte i retten, bare fortsette 
streiken til de vant fram med krava sine.

Resultatet var at arbeidsgiverne ikke en gang fant 
det formålstjenlig å stevne streiken inn for retten. 
I stedet måtte de bite i graset og innfri krava fra 
de streikende. Streiken hadde basert seg på gode 
og dårligere erfaringer fra NORGAS-streiken, 
og blei feira på et festmøte der klubbleder Kjell  
Hovden fra NORGAS, holdt seierstalen. Den vik-
tigste erfaringa som var gjort, i Kiruna som på 
NORGAS og i Sauda, var at det gjaldt å holde 
egen kontroll med streikene og ikke sleppe til det 
sentrale faglige byråkratiet.
 

Kilder:
Samtale med Kjell Hovden (død 1998) i 
Røde Fane (teoretisk organ for Kommunistisk 
Arbeiderforbund) 13. årgang 1981. 
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Fair Play Bygg Oslo og omegn var tidligere drevet som et prosjekt eid og drevet av tilsluttede fagforeninger  
og arbeidsgiverorganisasjoner. 12. februar besluttet eierne å gjøre prosjektet om til en medlemsforening. 
Bransjeorganisasjoner, lag, laug, fagforeninger eller andre sammenslutninger av bedrifter eller personer med 
tilknytning til bygg og anleggsnæringen kan søke medlemskap i Fair Play   Bygg Oslo og omegn. Enkeltperso-
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Medlemmer betaler årskontingent og driftsbidrag til foreningen, fastsatt av årsmøtet. Det åpnes også opp for 
støttemedlemsskap.



Harald Ericsson:

Til min rørtang

Storemannen brukte visselig rørtang
da han skrudde fast fiksstjernene.

Den hadde et gap så langt som et lysår.

Min griper bare over noen tommer,
men jeg kommer langt med den ôg.
Jeg spytter i hendene, og, hei og hå,

der løsnet en av boltene
som holder vår gamle verden sammen.

(Fra Hendenes hærskarer, 1963)


