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Trygde-

oppgjøret 
utsatt

Leder

Den delte arbeider-
klassen:

I en artikkel fra lørdag 25. april skriver Klasse-
kampen om matkøen utafor fattighuset på Grøn-
land i Oslo, og hvordan køen har vokst under 
koronakrisa. 

Det som kommer frem i artikkelen er også hvilke 
grupper som står i køen i påvente av mat. Dette 
fordi de ikke har penger til å handle maten de 
trenger i butikker. 

En av gruppene som er representert her er uten-
landske håndverkere. Dette er også den gruppa 
i arbeidslivet som er overrepresentert i midlerti-
dige stillinger og i andre løse tilknytninger til ar-

beidslivet. Håndverkere som i tillegg til ikke å ha 
jobb, ikke har rett på ytelser fra NAV.

Det er håndverkere som har blitt leid inn til be-
drifter, eller som har pussa opp badet i borettslag 
og eneboliger. Som har vært med å skapt verdier. 
Og som nå ikke får hjelp fra velferdsstaten, men 
fra ideelle organisasjoner. 

Dette er ikke et nytt fenomen. I boka «hvem skal 
bygge landet» fra 2017 beskriver Jonas Bals hvor-
dan løsarbeid har vært, og er en del av det nye 
norske arbeidslivet.

Det er dette som er følgene av et arbeidsliv hvor 
man har hele grupper som er ansatt på midler-
tidige kontrakter, om de har en arbeidskontrakt 
i det hele tatt.

Og dessverre er det en stilltiende aksept for den-
ne delen av arbeidslivet fra oss andre som har 
ordna forhold.

Arbeiderne som nå står utafor fattighuset og 
venter på mat, de betaler prisen for at vi andre, 
som har faste stillinger og ordna forhold skal sitte 
trygt. 

Innleie og midlertidighet blir brukt som en buffer 
for A-laget. A-laget er de fast ansatte. Det er på 
tide at dette A-laget tar ansvar og slutter å god-
ta innleie og midlertidighet som en forretnings-
modell.

For denne krisa har nok en gang synliggjort hvem 
som betaler den høyeste prisen, og det er de som 
har minst fra før.

Det synliggjør også at vi må ta opp kampen mot 
midlertidighet, og det kan bare skje gjennom 
solidaritet med de som er svakere stilt.

Alexander Wøien
Sekretær Fellesforbundet avd 601 Tømrer og 
byggfaggforeningen

Av Alexander Wøien
Sekretær Fellesforbundet 
avd 601 Tømrer og 
byggfaggforeningen

Som kjent er årets lønnsoppgjør 
utsatt på grunn av koronasitua-
sjonen. Regjeringen har bestemt 
at årets trygdeoppgjør også utset-
tes til høsten. Det er fordi dette 
oppgjøret skal basere seg på 
anslag for lønnsveksten. Regjerin-
gen forventer å få bedre grunnlag 
for å anslå lønnsveksten etter 
lønnsoppgjøret.

Trygdeoppgjøret styrer hvordan 
grunnbeløpet (G) og en rekke 
pensjoner og trygdeytelser i sam-
funnet blir regulert. Dette beløpet 
reguleres i takt med lønnsvek-
sten i samfunnet og fastsettes i 
trygdeoppgjøret hvert år. Det er 
altså justeringen av dette grunn-
beløpet som nå er utsatt til høs-
ten. Pensjonister og trygdede må 
derfor vente litt utpå høsten før 
pensjonen blir regulert i år. Virk-
ningstidspunktet for oppgjøret 
skal imidlertid gjelde fra 1. mai 
som vanlig. 

Vi tar gjerne i mot innlegg. Stoff må 
være undertegnet med navn, og artikke-
len bør ikke være lenger enn en A4 side. 
(maskinskrevet). Vi tillater oss å rette 
opp skrivefeil før stoffet trykkes.
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Trygde-
oppgjøret 



BYGNINGSARBEIDEREN 2-2020 3

Bedriften er jo basert i Trondheim. HENT sa opp 
bedriftsavtalen høsten 2018 og med det mistet 
bygningsarbeiderne retten til tradisjonell måling. 
Klubben viste til FOB om rett til prestasjonsfrem-
mende lønn og de måler nå internt på  linje med 
for eksempel Veidekke i Trøndelag. Veidekke har 
gjort dette i mange år og det er de fornøyd med.

Klubben hadde på årsmøtet i år en sak om de 
fortsatt skal ha med målekontorene i sine akkor-

der, det var flertall i Oslo og overveldende flertall 
for dette i hovedklubben. Klubben har nå inngått 
avtale med målekontoret i avdeling 600 hvor  
målekontoret skal bistå ved inngåelse og oppføl-
ging av akkordavtalen, kontrollere mengder, time- 
forbruk og timefordeling . For dette beregnes et 
gebyr på 2 % av HENTs akkordarbeid.

Dette er i tråd med bestemmelsene i overens-
komsten, og målekontoret får en viss kontroll 
med lønssystemet i HENT. Vi tror også dette kan 
bidra til et tett og godt samarbeid med klubben 
i HENT Oslo, her ved nestleder Torbjørn Standal 
og klubbleder Bjørn-Erik Henriksen.

Bedriften HENT har lenge vært etablert i Oslo-området. Nå vil de 
satse enda mer, og da med faste ansatte. 

Vi gleder oss til et tett samarbeid med klubben i HENT Oslo.

Avtale med HENT-klubben

Tømrer og Byggfag-
forening avdeling 601s 
Målekontor Byggfag har 
ansatt ny oppmåler på 
tømmer og tak/blikk fra 
1. august 2020, Stian 
Gudbrandstuen Olsen. 

Vi lar ham presentere 
seg selv:

Stort sett blid og fornøyd fyr i midten 
av 30 åra, opprinnelig fra Ringebu i 
Gudbrandsdalen.

Bor på Grefsen i Oslo med samboer. 
På fritiden er jeg glad i å reise, god mat 
og god drikke, og det vises en del 
fotball på TV`n.

Fullførte lærlingetiden og tok svennebrev 
som tømrer i OM Bakken Bygg AS på 
Vinstra i 2005, jobbet der frem til jeg 
startet som tømrer i Skanska i juli 2006.
Har hatt 14 fine år i Skanska Norge AS, 
og har der hatt muligheten til å ta 
Skanska Gnist bas skole og sittet 
2 perioder i Skanska klubben. Har også 
sittet i styret i målekontoret siden mai 
2015.

Jeg har jobbet akkord alle mine år i 
Skanska og opplever dette som svært 
motiverende, det er med på å øke effek-
tiviteten og vi har muligheten som 
team til å påvirke egen lønn. 

Jeg er glad i tall og oppgaveløsning. 
Oppmåling og tariffavtaler er et 
spennende felt, og jeg ser frem til å lære 
mer om dette samt bruke kunnskapen   
jeg har tilegnet meg som tømrer når 
jeg tiltrer i ny jobb.

Ny oppmåler på 
tømrerfaget

Stian Gudbrandstuen Olsen.
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Tekst og foto: Petter Vellesen

www.byggfag.no
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Lærlinger og overtid

Minstelønna opp til 85%

TARIFFESTA SERIØSITET

Byggebransjen har slitt med lavlønnskonkur- 
ranse, sosial dumping, løsarbeid og rein arbeids-
livskriminalitet i lang tid. Vi har kjempa mot 
dette på mange fronter; heving av minstelønna, 
allmenngjøring, krav om likebehandling, solida-
ransvar, krav om forbud mot innleie fra bemann-
ningsbyråer som var med på å presse fram inn-

Tekst: Joachim Espe

Kravet om å heve minstelønna opp til 85% av gjengs lønn i bran-
sjen er et viktig krav som vi har reist i mange oppgjør og som 
vi streika for i 2010. Kravet dreier seg om at byggebransjen skal 
bygge på kompetanse, fagarbeid og produktivitet, ikke lavlønns-
konkurranse. Jo mindre gapet er mellom den laveste mulige lønna 
og gjennomsnittet i bransjen, jo mindre er rommet for å konkur-
rere på pris ved å dumpe lønna. Det vil si jo mindre er rommet 
for lovlig å konkurrere på lav lønn, for vi vet jo at vår bransje er 
rammet av et stort innslag av ulovlig lavlønnskonkurranse, sosial 
dumping og rein arbeidslivskriminalitet. Streiken for minstelønna 
i 2010 sammen med allmenngjøring av tariffavtalen vår, har vært 
med på å hindre et race mot bunnen. Samtidig ser vi at gapet er 
for stort i dag til at vi har en reell likelønn i bransjen, og fortje-
nesten ved å importere utenlandsk arbeidskraft som er villig til å 
jobbe for minstelønn er fortsatt med på å motivere arbeidsgiverne 
til å konkurrere på lav lønn framfor kompetanse, fagarbeid og pro-
duktivitet. Derfor står vi fast på kravet: minstelønna må opp 
til 85%! 

bort til en underentreprenør (reell eller fiktiv). På 
denne måten pulveriseres arbeidsgiveransvaret 
og avstanden mellom de som utfører og de som 
leder arbeidet blir større. Dette gjør det vanske-
ligere å påvirke egen arbeidshverdag enten det 
går på hms eller lønns- og arbeidsvilkår. Derfor 
krever vi at innleide og underentreprenører skal 
være fast ansatt i 100% stilling i en bedrift med 
tariffavtale. Er ikke disse vilkårene oppfulgt skal 
innleien eller bortsettingen være tariffstridig!

VI KREVER RETTEN TIL MÅLING

Akkordsystemet er vår beste garanti for produk-
tivitet og rettferdig lønn. Gjennom måling etter 
de landsomfattende akkordtariffene har bygg-
fagene klart å opprettholde lønnsnivået gjennom 
kompetanse, fagarbeid og produktivitet. Akkord-
systemet tydeliggjør denne sammenhengen  
mellom disse elementene, og arbeidsgivere som 
har forstått dette og klarer å bidra til en akkord-
kultur basert på en viss gjensidig tillit mellom 
partene, har også klart å tjene penger og levert 
gode prosjekter. I et arbeidsliv og en bransje som 
på mange måter nå konkurrerer på billigst mu-
lig arbeidskraft, ser vi at akkordsystemet blir satt 
under press. Mange bedrifter står ved veivalg 
om hvilke parametere de skal konkurrere på. 
Noen bedrifter ser også verdien av et produktiv-
tetslønnssystem, men liker ikke fagforeninge-
nes «innblanding» i lønnsdannelsen og forsøker 
seg med bedriftsinterne «bonus-systemer» uten 
noen som helst garanti for hvordan utregningen 
foregår eller hva som betales. Derfor er det helt 
avgjørende for produktiviteten i bransjen, for 
lønnsdannelsen og for fagforeningens forhand-
lingsrolle og påvirkningsmulighet, at vi forsvarer 
de landsomfattende akkord-tariffene, og at det 
å ta i bruk disse er en rettighet vi har i Felles- 
overenskomsten for byggfag!

Tariffoppgjøret 2020

skjerpelser i arbeidsmiljøloven om adgangen til å 
leie inn fra bemanningsbyråer, press for innføring 
av ulike seriøsitetsmodeller for offentlig innkjø-
pere (som Oslo-modellen), for å nevne noe. Dette 
sammen med initiativ som Fair Play Bygg, har 
vært med på å etablere en felles forståelse i hele 
bransjen om at det må ryddes opp. Men nå er det 
på tide å tariffeste krav om seriøsitet, og ikke kun 
vise fram uforpliktende intensjonsavtaler. Et ho-
vedproblem i byggebransjen er at de som utfører 
jobben ikke er ansatt i bedriften som har påtatt 
seg jobben, enten ved at de er innleid gjennom 
et bemanningsbyrå eller ved at jobben er satt 

Det er garantert mange lærlinger som kun får  
betalt for lærlingelønna ved overtid. Vi får spørs-
mål om dette relativt ofte. Lærlingelønna er  

bestemt ut fra hvor mye lærlingen bruker på 
produksjon og opplæring. Derfor øker prosenten 
gjennom lærlingetiden fram til svenneprøve. 
Ved overtid dreier det seg kun om produksjon og  
derfor skal:

1. Ufaglært lønn betales for overtidstimene. 
Da må tillitsvalgte eller lærlingen undersøke 
hva ufaglært lønn er i bedriften. Det er ulike 
avtaler, men tidligere var ofte ufaglært lønn 
90% av fagarbeiderlønna. Pr. i dag er ufaglært 
minstelønn kr 196,50.

2. Overtidsgrunnlaget enten ved 50% eller 
100% skal være satsene i §2.7 i overenskom-
sten som er pr. i dag kr 260,38.

Dersom lærlingen kun har mottatt lærlingelønn 
på timene og overtid er det mye mindre enn hva 
lærlingen har krav på. Vår fagforening har levert 
inn et lønnskrav overfor en tariffbedrift for man-
glende lærlingelønn, men aller mest for altfor lite 
betaling for overtid på hele ca kr 45 000 for de 
tre siste årene. Bedriften var lite villig å utbe-
tale. Derfor kan fagforeningen sende lønnskrav 
på vegne av medlemmet. Dessverre er det altfor 
mange lærlinger som kvier seg for å kreve rett be-
taling for overtid fordi de frykter at ikke bedriften 
vil ansette læringen etter endt svenneprøve.

Konklusjonen er viktig. Det er viktig at ALLE  
lærlinger melder seg inn. Dessuten har vi også 
opplevd yrkesskader og ulykker der medlemskap 
har vært til stor hjelp for lærlingemedlemmet. 

Mange lærlinger blir lurt både 
på betaling for overtid, gal be-
taling etter satsene og feil bruk 
av tabell i Fellesoverenskoms-
ten for Byggfag (FOBen). Disse 
saksområdene er omtalt i §3 i 
FOBen.

Trenger lærlinger medlemskap i Fellesforbundet 
og i byggfagforeninger? Svaret er JA. 

Tekst: Boye Ullmann
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Knut og Abel sto til svenneprøven og vil gjerne 
jobbe videre i «mursteinsbedrifter».

Det ordner seg 
når du sier ifra

En plass i solen, eller på stillaset 
som fagarbeider om du vil…

riktig retning. Når det gjelder den faglige opp-
læringen er begge fornøyde, de har fått arbeide 
med sammen med dyktige erfarne murere, så 
sånn sett har læretiden vært bra.

Den ene av gutta, Abel har fått tilbud om å fort-
sette i bedriften, mens Knut har fått beskjed om 
at det ikke er nok oppdrag der han har vært.

Gutta forteller videre litt om framtida, og forvent-
ninger til hva og hvordan den skal bli nå som de 
er ferdig med «læra». Begge ønsker i utgangs-
punktet å jobbe i «mursteinsbedrifter». Knut som 
kommer fra en bedrift med tariffavtale og har 
vært medlem i foreningen hele læretiden, synes 
det  er viktig at den nye bedriften han eventu-
elt skal starte i har en  tariffavtale, han har sett 
hvordan akkordlønnsystemet og et fungerende 
tillitsmannsapparat gjør hverdagen ryddig og 
forutsigbar. Abel kjenner også til tariffavtalen, 
men i bedriften der han er har det ikke vært noen 
«snakkis» (her er det vel undertegnende som må 
ta selvkritikk).

Begge sier også at de på sikt kan tenke seg å 
jobbe mere med det som de beskriver som «mere  
tradisjonelle håndverksjobber», kanskje til og 
med starte noe sammen med andre.

Vi spør om de har noen tips til framtidige lærlin-
ger. Da er begge raskt frampå med at du må følge 
med og aldri si nei til oppgavene du får tildelt, 
selv om de noen ganger virker litt kjedelig. Begge 
trekker også fram den gode følelsen du får når du 
kan stå å se på resultatet av din egen innsats i 
form av en ferdig vegg som skal stå til evig tid, 
eller ca 50 år.

Helt til slutt så spør vi om hvordan gutta synes at 
oppfølginga fra Opplæringskontoret og bedriften 
har vært.

Begge er veldig fornøyd med opplæringskontoret 
både med tanke på oppfølgingen, og kursing i 
mere spesifikke ting som man ikke nødvendigvis 
kommer borti i det daglige, sånn som puss med 
kalkmørtel på tegl og teglkurset for de som går 
lære hos bedrifter som har lite teglmuring. Gutta 
er greit fornøyd med oppfølgingen fra bedrifte-
nes side også, «det ordner seg når du sier ifra» er 
et av utrykkene som blir slengt ut.

Og kanskje det er sånn det oppfattes, det å gå i 
murerlæra – «Det ordner seg når du sier ifra», eller 
kontakter din lokale fagforening!

Bygningsarbeideren ønsker begge 
to lykke til videre i arbeidslivet, måtte 
det bli et godt liv!

To lærlinger avslutter sin læretid i mur og flisleggerfaget med 
svenneprøve på Kuben Yrkesarena, og den lange veien mot en 
plass i sola er innenfor rekkevidde. Vi har snakket litt med to 
lærlinger som akkurat har fått karakteren «Bestått» på svenne-
prøvene sine, så stemningen er på topp, og latteren sitter løst.

Gutta her, Abel og Knut, har gått i lære i to, på 
papiret, ganske så forskjellige bedrifter, der den 
ene bedriften har murere med norsk svenne-
brev, norsk som språk og lange tradisjoner for å 

drive opplæring i faget. Den andre bedriften er 
forholdsvis ny i opplæringssammenheng, har lite 
fagarbeidere med norsk svennebrev og et fåtall 
som snakker norsk. Det er også når jeg spør om 
arbeidsmiljøet at forskjellene virker størst, det å 
snakke med kollegaer betyr enormt mye for triv-
selen, så kanskje forslaget om at alle instruktører 
skal ha norsk fag eller svennebrev, er et skritt i 

Tekst og foto: Terje Larsen
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Av: Lars Mamen 
– Fair Play Bygg Oslo og omegn

Sidan 2006 har det vore lovfest at arbeidsgjeva-
rar skal betale inn minst 2% av løna til pensjon 
(minus 1G). Likevel er det mange tilsette som 
ikkje får det dei har krav på av pensjon. Ein rask 
kikk på offisiell  statistikk viser at det er 1 541 369 
tenestepensjonsordningar i privat sektor, men  
1 845 958 sysselsette. Med andre ord er det over 
300 000 arbeidstakarar som ikkje får tenestepen-
sjon. For kvar einskild arbeidstakar kan det dreie 
seg om eit tap på 8 - 10 000 kr årleg, til saman 
er det miliardbeløp som desse bedriftene stel frå 
pensjon arbeidsfolka skulle ha, kvart år – eit ran 
som få er klår over!

Fleire bedrifter trekk forskotsskatt frå løna, men 
betalar ikkje inn til skattefuten. Dersom den til-
sette ikkje får lønsslipp og kan dokumentere trek-

ket kan ho/han risikere å måtte betale dette to 
gonger. Mitt råd er: Bytt arbeid dersom du ikkje 
får lønsslipp!

Useriøse/kriminelle bedrifter bryr seg ikkje om 
oppseiingsvernet i Arbeidsmiljølova. Tilsette kan 
bli oppsagde på dagen, i praksis ein avskjed. Løn 
i oppseiingsperioda og feriepengar blir ikkje be-
talt. I praksis eit tjuveri av to-tre månadsløner. 

Alle desse metodane blir brukt for å skaffe pro-
fitt hos kriminelle bedrifter, gjerne i kombinasjon 
med anna akrim. Problemet er at samfunnet –  
politi, arbeidstilsyn eller andre ikkje bryr seg. 
Dersom ein tilsett stel to pakker spiker frå be-
drifta risikerer han avskjed på dagen, ved under-
slag blir han blir det rettssak, men ein bedrift kan  
risikofritt stele løn og pensjon. Fagforeininga 
gjev sjølvsagt hjelp medlemmar, men diverre er 
det få medlemmar i desse bedriftene.

Nytt frå Fair Play Bygg

Etter at Fair Play Bygg Oslo 
og omegn har vore verksame i 
1,5 år har vi eit rimeleg godt 
utgangspunkt for å uttala oss 
om kriminalitet i arbeidslivet 
(forkorta akrim). Den største 
delen av varsel som sendast 
frå Fair Play Bygg til offentlege 
etatar handlar om arbeidsfolk 
som ikkje får rett løn. Med an-
dre ord; sjefen/bakmannen stel 
løna til dei tilsette. Ofte er dette 
kombinert med andre brot som 
svindel med skattar og avgif-
ter. Men til skilnad frå om du 
stel frå det offentleg ved å ikkje 
betala inn skatt, blir tjuveri av 
løn rekna som «privatrett» – det 
vil seie at det er eit forhold som 
dei offentleg etatane ikkje har 
noko med.

Ofte er dette skjult gjennom smarte ordnin-
gar. Tjuveriet blir vanskeleg å oppdage ved å 
granske lønsslipp eller arbeidskontrakt. Her 
er nokre av dei vanlege metodane vi har av-
dekt:

Bedrifta betalar berre ein del av løna. Til dømes 
ved at arbeidaren har ein kontrakt på deltids- 
stilling, men arbeider 100% eller meir. Den reelle 
timeløna blir då svært låg, men arbeidsgjevaren 
sit att med stor forteneste. Ein tilsett ved ei be-
drift som vaskar bilar arbeidde 8-10 timar 6 dagar 
i veka, og fekk løn for ein 40 % stilling. Kom det 
kontroll, var instruksen frå sjefen at han skulle 
opplyse at han var deltidstilsett.

Mange arbeidsgjevarar er også husvert for dei 
tilsette. Ofte blir arbeidstakarar innlosjert i hus 
og leilegheiter som skal rivast/pussast opp – og 
trekt ei svært høg leige over løna for ein svært  
dårleg standar på innlosjeringa. Dette blir regu-
lert i ei husleigeavtale og ser korrekt ut heilt til 
noko stiller spørsmål om standarden på husve-
ret. Ikkje sjeldan bur det fleire på kvart rom, det 
er dårleg eller manglande brannsikring og dår-
leg sanitæranlegg. Nokon gonger er losjiet reine 
brannfeller. Andre blir trekt for påståtte feil og 
manglar ved arbeidet, skade på verktøy, for heim-
reiser eller kva som helst. 

Om tjuveri av løn og 
anna kriminalitet

For å sove i denne kjellarstua blei kvar mann trekt mellom 3500 og 7000 kr per månad (Foto: privat).

Fair Play Bygg Oslo får ein del slike saker frå tilsette som er svindla 
for løn. Vi vil gjerne ha fleire tips om dette eller andre kritikkverdige 
forhold. 

Send inn tips til: post@fairplaybyggoslo.no

SEND INN TIPS!

IKKJE PENSJON

BETALT FOR LITE

TREKK PÅ LØN

FORSKOTSSKATT

IKKJE INNBETALT

FERIEPENGAR

OPPSEIINGSPERIODE/
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Koronasituasjonen har aktualisert vernearbeidet 

– ny giv for HMS-utvalg
Under nedstengingen av store deler av arbeidslivet på grunn av 
kroronasituasjonen, var også trykket på permitteringsvarsler til-
stede i byggebransjen. Men etter hvert roet det seg, og proble-
met for mange bedrifter var heller å sørge for å ha nok folk, etter 
at de utenlandske pendlerne ble sittende i korona-karantene ved 
turnusrullering.

Byggebransjens fortsatte drift har vært avhengig 
av at byggingen har kunnet foregå innenfor for-
svarlige former med ivaretakelse av smittevern 
og tilfredsstillende HMS. Sånn sett skulle en tro 
hele bransjen hadde en felles interesse av å gjøre 
sitt ytterste for å tilrettelegge for dette, noe også 
BNL sin egen veileder «Bransjestandard om smit-
tevern for BNLs medlemsbedrifter» var et uttrykk 
for. I bransjestandarden henvises det til gode 
tiltak som innredning, vask og desinfisering av 
brakker, bilbruk og ikke minst «samarbeid om 
tilrettelegging for videre drift» ved den enkelte 
byggeplass. Men hvordan har det egentlig gått?

IKKE KARANTENE
Oslo Bygningsarbeiderforening og Rørleggernes 
fagforening (Bygningsarbeidernes fagforening), 
tok raskt initiativ til et nettmøte for verneombud 
og tillitsvalgte, for å finne ut hvordan smittevern 
og HMS ble ivaretatt og for å skolere oss i de nye 
retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. Med 30 
deltakere på nettmøte i april fikk vi en god over-
sikt over situasjonen, og erfaringene sprikte fra 
de ulike byggeplassene. Ikke overraskende var 
det de store entreprenørene med de store klubbe-
ne som hadde utviklet egne veiledere for smitte-
vern, og hvor bedriften var aktiv i å tilpasse HMS 
til korona-situasjonen. Men vi fikk også beskri-
velser fra en stor entreprenør, uten egne ansatte 
i Oslo, hvor et arbeidslag til en med påvist koro-
nasmitte ikke ble pålagt karantene, men fortsat-
te å jobbe på plassen, til tross for henvendelser 
fra klubbtillitsvalgt rørlegger på plassen. Saken 
ble varslet til arbeidstilsynet, folkehelseinstitut-
tet og kommunelegen, men byggeprosjektet ble 
raskt avsluttet etter hendelsen og saken fikk in-
gen kjente konsekvenser. 

Et tydelig mønster på byggeplassene var mang-
lende involvering av verneombudene i utarbei-
delsen av rutiner og tiltak for ivaretakelse av 
smittevern. Selv der hvor bedriftene hadde gjort 
smittevern-tiltak, så var det ofte bedriften på 
eget initiativ som hadde iverksatt uten dialog 
med vernetjenesten. Arbeidsmiljøloven er svært 
tydelig på verneombudets rolle, og slår blant  
annet fast: «Verneombudet skal tas med på råd 
under planlegging og gjennomføring av tiltak 
som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor 
ombudets verneområde, herunder etablering, 
utøvelse og vedlikehold av virksomhetens sys-
tematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.» Det 
er med andre ord ingen unnskyldning for ikke å 
involvere vernetjenesten i dette som burde være 
helt sentrale deler av vernearbeidet. 

GJENVINNE POSISJONEN
Etter det første møtet med verneombud og tillits-
valgte fulgte foreninga opp med to kurs i verne-
ombudets rolle, først et  halvdags nettkurs med 

30 deltakere med Lars Mamen, senere fulgt opp 
av et halvdags fysisk kurs for 20 stk med Arne 
Bernhardsen. Kursene var en start på en ny of-
fensiv for et mer systematisk HMS arbeid i bygge-
bransjen. Det tidligere «Hovedverneombudsiniti-
ativet» fornyes og det settes ned et HMS-utvalg 
med representanter fra Tømrernes fagforening 
og Bygningsarbeidernes fagforening. Målet er å 
gjenvinne den posisjonen verneombudene skal 
ha i bedriftene for å styrke det systematiske 
vernearbeidet. Det er ikke bare tillitsvalgte som 
trenger å bygge et miljø seg imellom med egne 
konferanser. Erfaringsutveksling og nettverks-

Arne Bernhardsen avholdt fysisk kurs for verneombudene.

HMS-kursene er en ny giv for systematisk 
vernearbeid i fagforeningen.

Tekst og foto: Joachim Espe

a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt 
 arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, 
 og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den  
 teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,

b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,

c) å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten,

d) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte  
 arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,

e) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta   
 og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig   
 veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,

f) å bidra til et inkluderende arbeidsliv.

bygging er like viktig for å bygge en sterk verne-
tjeneste, som ikke bare skal forhindre skader og 
farlig arbeid, men faktisk bidra til fullbyrdelse av 
Arbeidsmiljølovens offensive formål: 
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Ramunassaken avsluttet 
etter sju år
I 2013 hadde ABBL (Asker og Bærum Boligbyggelag) fått tak 
i et kontorbygg i Bærum som skulle bygges om til leiligheter.  
Rivejobben ble satt bort til RVS fra Hokksund. Her skulle det  
tjenes penger, så de leide inn to litauiske bemanningsselskap,  
med formell status underleverandør. Ramunas Gudas (22) var en 
av de fem ansatte i det ene. Den andre uka på rivejobben ble han 
og en kamerat satt til å rive heisen. Det gikk dårlig, og etter ulyk-
ken har Ramunas blitt arbeidsufør for resten av livet.

Har han så fått erstatning? Han har verken fått 
sykepenger eller arbeidsavklaringspenger, til 
tross for medlemskap i Folketrygden på ulyk-
kesdagen. Han har fått yrkesskadeerstatning fra 
NAV for tap av livskvalitet (mén-erstatning). Han 
jobbet uten yrkesskadeforsikring. Det tok fire 
år med advokatarbeid og faglig støttearbeid før  
Yrkesskadeforsikringsforeningen gikk med på å 
gi han en avkortet erstatning. 

Det er mye å lære i denne saken, spesielt i hvor-
dan politiet ikke skal etterforske arbeidsulykker. 
Første runde av etterforskningen varte nesten 
ett år. Den litauiske arbeidsgiveren skjønte at 

han lå dårlig an, så i avhøret slo han en plate 
om at den nyansatte 22-åringen hadde gått inn i  
heisen og begynt å rive på eget initiativ, at  
verken formannen eller HMS-koordinatoren vis-
ste at han var der. Politijuristen som hadde sa-
ken beit på med søkke og snøre, og stod fram i 
Budstikka som mikrofonstativ for den mistenkte 
arbeidsgiveren: «Ramunas skulle bare vise hvor 
flink han var – han hadde ikke blitt satt til farlig 
arbeid.»

«ARBEIDSTILSYNET ER IKKE NOE 
ETTERFORSKNINGSORGAN»

Det er også mye å lære av Arbeidstilsynets rolle 
her. De møtte mye vel fortjent kritikk, men svarte 
gang på gang med å si: «Arbeidstilsynet er ikke 
noe etterforskningsorgan». Det var ikke til hin-
der for at de konkluderte på hovedspørsmålet i 
etterforskningen allerede to måneder etter ulyk-
ken: På bakgrunn av opplysninger fra byggherre 
og arbeidsgivere «……anser vi årsaken å være en 
utilsiktet handling og av den grunn gis ikke vi-
dere pålegg i denne sammenheng.». I 2015 var 
Arbeidstilsynet igjen «ikke noe etterforsknings- 
organ». Da hadde de fått tilsendt alle avhørsdoku-
mentene fra politiet, og skrev en anbefaling om 
at verken arbeidsgiver eller hovedentreprenør 
skulle ilegges straff. Arbeidstilsynet bygde fort-
satt på opplysninger fra byggherre og arbeids- 
givere. De tok aldri kontakt med Ramunas Gu-
das.

Saken ble etter hvert henlagt to ganger. De som 
hadde ansvaret for ulykken og for skandaløst 
vernearbeid gikk fri for straff. Det var tydelig at 
Arbeidstilsynet var en del av problemet. Dette 
ble så provoserende at flere fagforeninger, med 
støtte fra LO i Asker og Bærum, og LO i Oslo, gikk 
sammen om en demonstrasjon mot Arbeidstil- 
synet 1.november 2016. Heismontørene hadde 
politisk streik for at flest mulig skulle få anled-
ning til å delta.  

FAGLIG ENGASJEMENT 

Heismontørenes Fagforening og spesielt Rune 
Larsen hadde engasjert seg tungt i saken helt  
siden 2013. Det drøyde litt før heismontørene tok 
seg tid til å kontakte Byggfag Drammen Bærum. 
Der var det også stort engasjement fra første dag. 
Dermed kom lokal-LOene og flere fagforenin-
ger i Fellesforbundet også på banen. Da det ble 
tromma sammen til en markering foran Stortin-
get i november 2018, hadde denne sterk og brei 
faglig støtte. Det er også grunn til å nevne avisa 
Budstikka og journalist Nils Harnes, som har stilt 
opp for Ramunas hele veien, samt heismontøre-
nes advokat Hermann Skard, som gang på gang 
har overbevist påtalemyndighet til å oppheve  
politiets henleggelser.

Statsadvokat Erik Førde var ikke fornøyd med 
politiets arbeid. I juli 2018 skrev han: «Det er 
ikke noe særlig tvil om at denne saken ikke har 
vært håndtert på noen god måte. Politiet har ikke 
greid å avdekke det faktiske hendelsesforløp,  
etterforskningens fremdrift har vært alt for dårlig 
og det er Heismontørenes forening (klager) som i 
betydelig grad har drevet saken fremover… Stats- 
advokaten vil i løpet av august (2018) ta initiativ 
til at man evaluerer denne saken med tanke på 
hva man kan lære til senere saker».

I august 2016 opphevet Statsadvokaten politi-
ets henleggelse nummer to. Høsten 2016, tre år 
etter ulykken, startet den seriøse politietterfors-
kningen opp. Politiet satte på et sterkere lag. Nå 
fikk Ramunas for første gang gitt en grundig  
politiforklaring. HMS-koordinatoren ble avhørt. 
Og påstandene til de mistenkte ble undersøkt. 
Det var denne etterforskningen som lå til grunn 
for Riksadvokatens konklusjon i mai 2020.

PÅTALEUNNLATELSE

Både hovedentreprenør RVS og den litauiske 
arbeidsgiveren har fått påtaleunnlatelse. Riks-
advokaten finner at de begge har straffeansvar 
for brudd på arbeidsmiljøloven. Men fordi det har 
gått så lang tid etter ulykken, så avgjøres saken 
med påtaleunnlatelse. RVS har brutt Aml § 19 -1 
nr 1 for som den som i arbeidsgivers sted leder 
virksomheten, å ha unnlatt å legge vekt på å fore-
bygge skader ved planlegging og utforming av 
arbeidet. Dette bli konkretisert ved at Ramunas, 
«uten tilstrekkelig opplæring og uten at det var 
foretatt risikovurdering, ble satt til å rive en heis. 
Som følge av manglende opplæring og/eller fokus 
på risiko festet ikke Gudas sitt personlige verne-
utstyr (fallsele) på en korrekt måte idet han fes-
tet seg til heiswiren som var festet til heisstolens 
motvektslodd.» (delvis sitat fra påtaleunnlatelse).
Endelig ble løgnene parkert og Ramunas ble 
trodd. Men saken blir likevel et eksempel på at 
arbeidslivskriminalitet lønner seg. Fortjenesten 
er stor og risikoen for straff er lik null.

Ramunassaken vakte stort engasjement og fikk sterk og brei støtte i fagbevegelsen. Her fra en markering 
utenfor Stortinget i 2018.

Tekst:  Bjørn Tore Egeberg
Foto:  Heismontørenes Fagforening/
 Christian Olstad

Han har verken 
fått sykepenger 
eller arbeids-
avklaringspenger
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Eller 1000 dager 
uten arbeids-
ulykker på 
Veidekkeplasser 

blei feiret med kake og 
stort oppslag i Bygg.no

De ville tilby «et alternativ» slik at han ikke skulle 
bli sykemeldt. Han ble innkalt på byggeplassen 
på et møte med mange tilstede blant annet fra 
Byggherren dvs Undervisningsbygg og Veidekke. 
En innleid rørlegger fra et bemanningsselskap 
føler seg liten i en sånn situasjon. Den irske rør-
leggeren følte seg nummen i armen og hadde fått 
en gnist i øyet

Verneombudet fra elektrofirmaet ble innkalt på 
«teppet» på byggeplassen for å avgi forklaring. 
Han syntes det var spesielt at repr fra Byggher-

Mandag 8 juni skulle en innleid rørlegger fra Irland sette inn et 
støpsel for å lade batteridrill. Rørleggeren fikk en stjernekaramell. 
Han holdt i døra til skapet og fikk strøm gjennom kroppen. Han 
fikk store smerter i handa og i nakke og skulder i tillegg til gnister 
i øyet. Verneombud fra elektrikerne så episoden og tok ansvar. Han 
overtalte rørleggeren til å dra til Legevakta som han gjorde. Han 
ble så sendt videre til observasjon på Ullevål Sykehus. Han var til 
observasjon i hele 30 timer. Ansvarlige fra Veidekke forsøkte å opp-
søke James. Det er noe uklart, men det påstås at representanter på 
Veidekke på Ullevål overtalte rørleggeren til ikke å bli sykemeldt. 

ren dvs Undervisningsbygg skulle belære han 
om kortslutning. Han opplevde dette som ubeha-
gelig. Verneombudet har gjort jobben sin og vars-
let om ulykken.

Veidekke feiret da 1000 dager uten ulykker på 
Ruseløkka 15 juni. De som kjenner til saken sy-
nes dette ble et eneste stort teater. De som kjente 
til ulykken valgte å boikotte «feiringen» som da 
ble profilert i media, dvs Bygg.no. På samme dag 
ble den irske rørleggeren sykemeldt pga ulykken 
mens Veidekkes representanter lot seg avbilde i 
Bygg.no. 

Det er kritikkverdig at entreprenører bruker re-
klame om HMS og ulykker til egenreklame når 
det faktisk skjer ulykker. Dermed blir arbeidsta-
kere presset til å la være å bli sykemeldt. Dette 
undergraver også sykelønnsordningen i Norge. 
En utenlandsk bygningsarbeider innleid fra et 
bemanningsbyrå står i utgangspunktet svakt 
i utgangspunktet og frykter for å miste jobb og 
inntekt. 

I Veidekke jobber vi hardt og målrettet 
hver eneste dag for å unngå skader og 
ulykker for alle som er på jobb på våre pro-
sjekter. Og vi skiller selvsagt ikke mellom 
egne ansatte, underentreprenører eller 
innleide fra bemanningsbyråer. Et viktig 
virkemiddel er å sette HMS høyt på dags-
ordenen både internt og eksternt, og da 
må vi også stille opp for mediene og for-
telle hvordan vi hele tiden jobber for å bli 
bedre. 
 
Tittelen på artikkelen i Bygningsarbei- 
deren er svært misvisende. Veidekke 
feiret at vi denne mandagen hadde pas-
sert 1000 dager uten skader med fravær 
i vårt forretningsområde Bygg Oslo, ikke 
1000 dager uten arbeidsulykker slik det 
her fremstilles. Det er en stor forskjell på 
dette, og denne feilen gjentas dessverre 
av forfatteren også senere i artikkelen. 
Derimot er journalisten fra Byggeindu- 
strien svært tydelig i sin artikkel på at 
markeringen var for skader uten fravær, 
og både Veidekkes direktør og HMS-leder 
uttaler sågar at vi dessverre fortsatt har 
for mange skader på våre byggeplasser. 
Men altså ingen fraværsskader på 1000 
dager.
 
Vi er de første til å beklage at en rørlegger 
ble skadet på vårt prosjekt Ruseløkka sko-
le. Det tar vi på største alvor, i likhet med 
vår byggherre som også ønsket å være til-
stede ved en gjennomgang av hendelsen. 
Det synes vi er utelukkende positivt, for 
målet er at vi alle skal lære når uønskede 
hendelser inntreffer slik at vi kan hindre 
at tilsvarende skjer igjen. 
 
Når medisinske forhold tilsier det, er det 
arbeidsgivers plikt i henhold til Arbeids-
miljøloven §4-6 å legge til rette for alter-
nativt arbeid tilpasset den forulykkedes 
restarbeidsevne. Det ble gjort i dette tilfel-
let, og han ga selv inntrykk av at han både 
var enig og fornøyd med dette. Vi ønsker 
ikke å gå inn på ytterligere detaljer om vår 
oppfølging av den forulykkede, og det vil 
heller ikke være riktig siden det ikke er 
Veidekke som er hans arbeidsgiver. 
 
Da markeringen fant sted på Ruseløkka 
skole hadde vi ikke mottatt noen sykemel-
ding, den kom først senere. Ellers hadde 
vi selvfølgelig ikke gjennomført arrange-
mentet. Vi er stolte av å ha produsert uten 
en eneste fraværsskade over en så lang 
periode i en byggevirksomhet som omset-
ter for rundt 5 milliarder kroner i året. Vi 
tror dette er nokså enestående i bransjen 
(dessverre), og ønsket å gi fortjent posi-
tiv oppmerksomhet til alle fagarbeiderne 
som utfører en sikker og god jobb på våre 
prosjekter hver eneste dag. 
  
Helge Dieset
Kommunikasjonssjef
Veidekke

Vi har forelagt 
denne artikkelen 
for Veidekke og 
fått dette svaret:

Tekst: Boye Ullmann

Tusen og en dag og natt uten 
ulykker som fører til sykmelding?

De ville tilby 
«et alternativ» 

Verneombudet 
fra elektrofirmaet 
ble innkalt 
på «teppet»

De som 
kjente 
til ulykken 
valgte å 
boikotte 
«feiringen» 
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Spente på tariffkrav i 
TKC Prosjekt
– Skjønner dere hvor alvorlig 
dette er?

Det er februar og fredags 
kveld. Alle gutta er samlet på 
kontoret til foreninga og nikker 
i kor. Etter å ha forklart for-
delen med en tariffavtale har 
alle blitt enige om å gjennom-
føre det. Med hjelp av Tøm-
rer og byggfagforeningen har 
gutta fått info som tydeliggjør 
forskjellene på en seriøs og 
en useriøs bedrift. Nå har vi  
bestemt oss for å kreve tariff-
avtalen sammen.

TKC Prosjekt AS er tømrer bedriften til AF Hånd-
verk som består av 22 snekkere. Firmaet er blitt 
to år gammelt og vi tar på oss mye spennende 
oppdrag innenfor tømrerfaget. Selv trives jeg 
med varierte arbeidsoppgaver, og det har bedrif-
ten hatt mye av. Vi består stort sett av litauere 
og latviere. Selv om kollegene mine er ivrige på å 
prate norsk så glir samtalen ofte over til engelsk. 
De fleste har mye arbeidserfaring med høy faglig 
kompetanse. Jeg er imponert over  hvor rutinerte 
de er. Jeg innser nå at jeg ikke ville ha blitt be-
visst på det hvis jeg ikke hadde jobbet i TKC.
 
Jeg heter Mathis og tok svennebrevet for 10 
år siden. Jeg lærte at det lønner seg å være 
organisert i byggebransjen på den harde må-
ten. Jeg er ikke den eneste som har opplevd 
utestående lønn. Eller opplevd å bli tvunget 
til å jobbe «frivillig» overtid. Eller bruke egen 
bil for å slepe hengeren rundt i distriktet uten 
kjøregodtgjørelse. Eller at noen får bedre ar-
beidsvilkår for samme jobben jeg gjør.

– Skal du kreve bedre arbeidsforhold må du 
jobbe der i minst fem år, har jeg hørt noen si 
i lunsjen.

Sannheten er at det er best å si ifra første dagen, 
helst på vei inn døra har jeg funnet ut av.  Argu-
mentene mot en tariffavtale pleier også å klinge 
likt rundt om i bedriftene. Det dreier seg om at le-
delsen allerede har dekket flere punkter til tariff- 
avtalen. Som for eksempel røde dager eller 12% 
feriepenger. Til kollegaer sier jeg at selv om alle 
punktene er fullt opp, så vil vi fortsatt ikke ha 
muligheten til innflytelse. En bedrift uten tariff-
avtale går glipp av noe vesentlig viktig. Mulig- 
heten til å velge flere tillitsvalgte. Muligheten til 
å stå sterke under forhandlinger.  Muligheten til å 
føle eierskap på byggeplassen vår. Fordi prosjek-
tet hører til bedriften, men arbeidsplassen er vår. 
Hvis vi tillater arbeidsgiveren å  lønne oss ulikt, 

så går vi med på å sette oss selv opp mot hver- 
andre. Noen vil bli vinnere mens andre mister 
motivasjonen. Nettopp slikt fører oss bort fra 
muligheten til å forandre byggebransjen. Skal vi 
ha et bærekraftig sted å jobbe? Da må vi spille 
en aktiv rolle i fagbevegelsen. Det er nettopp 
engasjerte medlemmer som løfter levestandar-
den opp. Vi er såpass heldige at næringen i dette 
landet har stor etterspørsel av håndverkere. Fak-
tisk  er behovet mye større enn hva vi kan kla-
re å dekke med håndverkere som er utdannet i  
Norge. Det er derfor vi er avhengig av utenland-
ske arbeidere. Det betyr ikke at bygge næringen 
skal sitte på vår velferd, bare fordi de ser på oss 
som utgifter. For å opprettholde en sunn bransje, 
så må de utenlandske arbeiderne få samme høye 
lønninger som de som er norske. Det er her gutta 
i TKC har tatt en standpunkt, og det står det re-
spekt av.

Nå er det juni og snart fem måneder er gått siden 

vi sendte tariffkravet. Om daglig leder ikke skri-
ver under avtalen blir det møte hos riksmekleren. 

Vi er motiverte og er forberedt på en potensiell 
streik. En streik for tariffavtale er sjeldent for  
byggebransjen, men forhåpentligvis får vi tariff-
avtalen før det når så langt. jeg håper  at flere 
tømrere som oss ser muligheten til å ha en tryg-
gere hverdag. Det er et fint yrke, men vi må ha 
gode arbeidsvilkår vi også!

Mathis Marien er ungdomsrepresentant i Tømrer og byggfagforeningen og tillitsvalgt i TKC Prosjekt AS.

Mathis Marien, Ungdomsrepresentant 
Tømrer og Byggfagforeningen avd 601 
Fellesforbundet 

Etter at Mathis hadde skrevet dette, ble 
det enighet i saken. Konserntillitsvalgt i 
AF-gruppen, Arne Sveen tok saken opp 
med konsernledelsen og etter en viss mø-
tevirksomhet bestemte bedriften seg for å 
skrive under på tariffavtalen. Gratulerer til 
tømrerne i TKC Prosjekt AS!
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Svartmaling av 
byggebransjen?

Tekst: Jonas Bals

Peter Peitersen: Murere, tegning 1958.

Kanskje er det bare en stråmann. Men for en fag-
forening som har møtt den slags anklager med 
jevne mellomrom i snart femten år, er det vanske-
lig å la utsagnet få stå uimotsagt.

I 2007-08 ropte Oslo Bygningsarbeiderforening 
varsko om at kriminelle aktører var på vei inn 
i bransjen. Da hadde vi nylig politianmeldt en 
byggherre for drapstrusler, fraktet unge, litauiske 
medlemmer ut bakdøra fordi de fryktet for eget liv 
og helse, og møtt entreprenører som sto med den 
andre foten i bordellvirksomhet, menneskehan-
del og narkotikaomsetning. Svaret fra arbeidsgi-
vernes organisasjon BNL, som siden har kommet 
på langt bedre tanker, var den gangen å si at vi 
svartmalte situasjonen. Siden fulgte den borger-
lige tenketanken Civita opp, med en kronikk der 
de skrev om «brutaliseringsmyten». Den samme 
tittelen fi kk en Aftenposten-kronikk av mannen 
som i dag er arbeidsminister. Der hevdet han det 
å overdrive problemene i arbeidslivet bare var en 
unnskyldning for å drive venstresidepolitikk.

Tenketanken Civita har siden tatt det enda et 
skritt videre, og lansert begrepet «sosial jump-
ing». De polske og litauiske medlemmene våre 
har jo uansett høyere lønn enn i hjemlandet, så 
hva var det å bekymre seg for?, spurte de. Og 
foreslo å avskaffe viktige verktøy i kampen mot 
sosial dumping og for et godt arbeidsliv for alle.

Sammen med påstandene om svartmaling fulgte 
det alltid et argument om at vi ikke trengte nye 
tiltak mot sosial dumping, lønnstyveri og arbeids-
livskriminalitet. Slik er det også denne gangen. 
Rett før Heidi Nordby Lunde var ute og beskyldte 
oss for svartmaling igjen, hadde partiet hennes 
sammen med Frp, Venstre og Krf stemt imot et 
forslag fra Arbeiderpartiet om å skjerpe seriøsi-
tetsbestemmelsene i offentlige anbud, stille krav 
til fagkompetanse i utførende ledd, og tiltak som 
kunne sikret at seriøse håndverksbedrifter med 
lærlinger, egne ansatte og fagarbeidere får mar-
kedstilgang.

For å støtte opp om argumentet sitt påstår Heidi 
Nordby Lunde at utviklingen går i riktig retning, 
til tross for at aktører som Caritas, fagbevegelsen 
og Fair Play Bygg mener det motsatte er tilfelle. 
Det reiser et spørsmål om hvor mye tiltro vi kan 
ha til tallene, eller rettere sagt, hvilke tall det er vi 
kan ha tiltro til. Når vi nylig kunne lese i Bygge-
industrien at det på Statsbyggs mer enn 100 byg-
geprosjekter bare ble mottatt seks varsler om mu-
lige ulovligheter i fjor, er det et tegn på at alt er 
såre vel – eller kan det tvert imot være et tegn 
på at de kriminelle aktørene er blitt bedre på å 
skjule virksomheten sin, tvinge ofrene til taushet 
og framstå med legale fasader? Den siste situa-
sjonsbeskrivelsen til Nasjonalt Tverretatlig Ana-
lyse- og Etterretningssenter tyder på at det er det 

siste som er tilfelle. De peker blant annet på økt 
voldskapital, proffere bakmenn og en utvisking 
av skillet mellom den svarte økonomien og den 
hvite, ordinære. De skriver blant annet at «aktø-
rer som opererer ulovlig fremstår som lovlydige i 
myndighetenes registre», og at det er dynamiske, 
kapitalsterke og tilpasningsdyktige aktører vi 
står overfor.

Da Oslopolitiet for ti år siden satte i gang en et-
terforskning av malerbransjen i Oslo, kalte de det 
ironisk nok «Operasjon Svartmaling». Det skyld-
tes nok ikke at de mente våre påstander var over-
drivelser. På kort tid avdekket de i alle fall fl ere 
organiserte kriminelle nettverk, bestående av til 
sammen fl ere hundre fi rmaer, som hadde vært 
inne og jobbet for nær sagt samtlige av de store 
entreprenørbedriftene på østlandet, ofte på of-
fentlige prosjekter, og ofte helt svart.

Vi er i ferd med å få en grå økonomi der forskjel-
lene mellom ordinær næringsvirksomhet og 
gangster-kapitalisme viskes ut. Det må vi snakke 
åpent og høyt om, og få på plass politiske tiltak 
mot. Samtidig skal vi fortsette å jobbe for at alt 
det som er bra med bransjen vår blir formidlet. 
Selv har jeg tidligere reist rundt på mange utdan-
ningsmesser og skoler for å rekruttere ungdom til 
å bli fagarbeidere. Da har jeg gjerne framhevet 
selvstendigheten, friheten, yrkesstoltheten, ar-
beidsfellesskapet og den relativt gode lønna. Vi 
skal fortsette å fortelle ungdom at byggebransjen 
også er et bra sted å være, til tross for alle proble-
mene vi står i. Den tanken er det mulig å ha i ho-
det samtidig som vi jobber for at samfunnet skal 
bekjempe sosial dumping og gjøre det til en fordel 
å satse på kompetanse og lærlinger. Man trenger 
ikke ha fagbrev for å klare å ha to tanker i hodet 
samtidig – selv om mye tyder på at det hjelper.

I et intervju med Fri Fagbevegelse 5. juni hevder Høyres frak-
sjonsleder i arbeids- og sosialkomiteen, Heidi Nordby Lunde, at 
hennes politiske motstandere «svartmaler situasjonen» i norsk 
arbeidsliv. Hun nevner dessverre ingen konkrete eksempler på 
hvem disse motstanderne er. 

GRATIS
UTDANNING
til deg som er 
permittert eller 
uten jobb!
Fellesforbundet og BNL har i samar-
beid med Fagskolen i Oslo, utviklet 
et etter- og videreutdanningstilbud, 
«Den digitale fagarbeider». Dette er 
et modulbasert opplegg der du selv 
kan velge om du vil ta en modul 
eller fl ere. I august og oktober kan 
Fagskolen i Oslo og Akershus tilby 
disse modulene:

•• Grunnleggende 
 digitale ferdigheter

•• Digital hverdag

•• Digital produksjon

Disse kursene er gratis og 
nettbaserte. Arbeidsledige og 
permitterte vil ikke miste dag-
pengene og arbeidstakere kan 
kombinere opplæring med jobb.

Vi må sikre at arbeidsfolk får en 
trygghet om påfyll av kompetanse, 
og unngå en usikker fremtid. 

Byggenæringen har et stort behov 
for digitalisering og det er nå vi 
må benytte muligheten å tilføre 
oppdatert kunnskap til fagarbeidere.  

Fagskolene har en viktig rolle som 
tilbydere av utdanning og opplæring 
for livslang læring.

Mer 
informasjon?

Kontakt faglærer 
Lasse Brattaas Kristensen 
E-post: 
lakra005@osloskolen.no

Se også her: 
https://fagskolen-oslo.no/ny-
heter/sats-pa-kompetanse-na

GRATIS

https://fagskolen-oslo.no/nyheter/sats-pa-kompetanse-na
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i en hel etasje ++ i et stort forretningsbygg, fylt 
med kontormedarbeidere.

Når det gjaldt akkordforhandlinger, så ble dette 
som oftest gjort av fagforeningens ‘mätare’ (opp-
måler). Basens rolle ble, i beste fall, å lede akkord-
laget. Ofte ble det foretatt justeringer underveis, 
slik at timelønna skulle komme ut på det ‘rikt-
punktet’ (forventet timelønn) som ble avtalt mel-
lom facket og byggeledelsen.

Vi reagerte også på hvor ‘partipolitiske’ de tillits-
valgte var. Vi traff ikke mange tillitsvalgte som 
ikke samtidig satt i politiske verv i parti, kommu-
nestyrelsen eller evt. Riksdagen. Da selvfølgelig 
for ‘sossarna’.

Dette er selvsagt ikke en fullstendig beskrivelse 
av Byggnads, eller svensk fagbevegelse, men jeg 
synes fortsatt at disse trekkene var og er fremtre-
dende.

EN POLITISK MAKTFAKTOR

Dette er vel det nærmeste jeg kommer i retning 
av en kortfattet beskrivelse av Byggnads på den-
ne tiden. Og så lenge sosialdemokratene hadde 
stor innflytelse, så hadde også Byggnads stor 
innflytelse og kunne fremstå som en kraftfull 
fagbevegelse med høy medlemsprosent, noe som 
sikkert vakte misunnelse blant mange tillitsvalg-
te i Norge. Problemet, etter min oppfatning, var 
at denne styrken ikke var god fundert i medlems-
massen. Fagforeningstillitsvalgte deltok mest i 
kraft av politiske verv, bedriftstillitsvalgte hadde 
mindre innflytelse og akkordlagene var opptatt 
med å jobbe så godt de kunne. Passive og motvil-
lige medlemmer var en del av prisen de betalte.

Administrasjon av A-kassan gjorde, som sagt, at 
mange følte seg «tvunget» til medlemskap. Jeg 
husker jeg reagerte da en del svenske bygnings-
arbeidere som tok arbeid i Norge ikke ‘gadd’ å fag-
organisere seg, når de hørte at fagforeningene i 
Norge ikke administrerte arbeidsledighetstrygd. 
Det virket som om de hadde hatt A-kassan som 
eneste grunn til å fagorganisere seg.

POLITIKKEN ER EN TROLØS HERRE

Jeg tror at de trekkene jeg har beskrevet ved 
svensk fagbevegelse er en av årsakene til at man 

nå opplever medlemstilbakegang og svekkelse. 
Sverige er jo blitt et svært deregulert og priva-
tisert land og det ser ut til at denne prosessen 
fortsetter. Dessuten virker det som om sosial- 
demokratiet er veldig på defensiven og blir dre-
vet til høyre. Og når det småbrune SD er en utfor-
drer, sier det noe om at kanskje maktdagene for 
svensk fagbevegelse kan være på hell.

HVORFOR SKRIVE OM 
SVENSKEFACKET?

Selv om forholdene i Norge er forskjellig, når det 
gjelder Hovedavtale og forhandlinger for akkord-
lagene, så ser vi, etter min oppfatning, tydelige 
tegn på noen av de samme faktorene som kan ha 
svekket svensk fagbevegelse.

Da jeg på 1970-tallet gikk på tillitsvalgtkurs i 
gamle Bygningsindustriarbeiderforbundet, Ble vi 
lært opp i å løse konflikter ved så raskt som mulig 
å få skrevet en uenighetsprotokoll og få sendt den 
over til forbundet. Vi lærte ingenting om hvordan 
medlemmene skulle samle seg og agere for å løse 
sine konflikter. Slik er det nok fortsatt i Fellesfor-
bundet.

Det er ikke mange eksempler på grunnplansakti-
viteter som har ført til forbedringer i bransjen. På 
slutten av 1970-tallet bidro aksjoner mot asbest 
i Ragnar Evensen AS (nå i AF) til forbud mot ar-
beid med asbest og til opprettelse av bransjens 
første bedriftsklubb i 1980. Dette igjen førte til at 
det ble vanlig og ‘lovlig’ med bedriftsklubber hos 
entreprenørene. Det har nok vært en del spontan-
aksjoner i enkelte akkkordlag for å få en brukbar 
akkordseddel o.l., men fortsatt må vi kunne si at 
fagforeningene våre ikke er tilstrekkelig aktivi-
tetsorienterte.

Hvem ‘eier’ fagforeningene? 

Fagforeningene i byggebransjen 
i Norge er helfinansiert av 
medlemskontingent og målegebyr.

Det er krevende tider for fagbevegelsen. I Norge, 
men nå hører vi at også det svenske ‘facket’ møtt 
på større utfordringer enn de er vant til, - og må 
vel sies å være inne i en krise på flere områder. 
Jeg skal ikke forsøke å beskrive situasjonen i  
Sverige i dag, - det kan jeg for lite om, men som 
tidligere fagforeningsleder har jeg gjort meg noen 
betraktninger som det kanskje kan være verdt  
å ta med seg på veien. Vi hadde jo mye kontakt 
med ‘svenskefacket’ gjennom de årene jeg var 
fagforeningsleder og også som leder av FF-region 
Oslo.

Jeg tror at de erfaringene som våre fagforenings-
brødre i ‘Byggnads’ gjør, kan ha stor relevans for 
den situasjonen byggfagforeningene i Norge kan 
komme til å stå i fremover.

Avtaleverket og den faglige praksisen har vært 
svært forskjellig mellom våre to broderland. Den 
lokale forhandlingsretten (i bedrift/klubb), som 
er «hellig» i Norge, har vært annerledes i Sveri-
ge. ‘Facket’ løser i større grad saker over hodet 
på medlemmene. Administrasjon av ‘A-kassan’ 
gjorde at mange svensker følte seg «tvunget» til å 
være medlemmer og flere endte opp som motvil-
lige, passive medlemmer.

For å beskrive min opplevelse av forskjellene kan 
jeg fortelle litt fra et besøk som daværende leder 
av Oslo Stein, Jord og Sementarbeideres forening, 
Roy Pedersen, og jeg hadde i Göteborg på 1990- 
tallet. Det var i en periode lite bygningsarbeid i 
Oslo og daværende Fagbygg AS fikk leid bort en 
del folk til et svensk firma (BPA?). Den forskjellige 
kulturen i Sverige førte til en del misnøye blant 
de norske, - og Roy og jeg syntes vi måtte dra ned 
og snakke med folka. Og det gjorde vi.

Et besøk i Göteborg-avdelingen av Byggnads hør-
te med. Det var en avdeling på rundt 20 000 med-
lemmer, den gang. Jeg husker vi ble vist rundt 

Leserinnlegg:

Av: Egil Mongstad

                   Fagforeninger for 
aktive medlemmer
– Ikke gjør medlemmene til statister

flere endte 
opp som 
motvillige, 
passive 
medlemmer

Dessuten virker 
det som om 
sosialdemokratiet 
er veldig på 
defensiven
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I disse dager ser det ut til at det blir ‘lovlig’ streik 
for tariffavtale i et byggefirma, etter stor aktivitet 
fra enkeltmedlemmer. Bra!

FAGSTOLTHET OG ORGANISERING

I 2003 gjennomførte DeFacto v/sosiolog Bitten 
Nordrik, en intervjuundersøkelse i organisasjons-
området rund daværende Tømrer og Snekkernes 
Fagforening (TSF).

Det er en interessant rapport som inneholdt flere, 
for oss, litt overraskende funn. Men en av funne-
ne som overrasket meg var hvor lite medlemmer 
og ikke medlemmer visste om fagbevegelsen. 
Hverken LO, FF, fagforeninger, ei heller bedrifts-
klubber kom spesielt godt ut i undersøkelsen. 
Dessuten dokumenterte rapporten at det som 
medlemmene var opptatt av, var det som skjedde 
rundt arbeidsplass og arbeidslag, altså de ‘nære 
ting’.

Denne rapporten og den senere ‘Organizing 
Union’-bevegelsen fra Storbritannia, overbeviste 
meg om at det ikke er noen lur strategi å legge 
opp til en fagforening som opptrer ‘på vegne 
av’ medlemmene. Fagforeningene må bidra til å 
skape aktivitet rundt de de sakene som medlem-
mene er opptatt av. Ikke overta medlemmenes 
konflikter, men stille ressurser til rådighet slik at 
medlemmene kan løse sine egne problemer i lo-
kale fellesskap og vokse og styrkes på dette.

PARTIPOLITIKKENS 
BEGRENSNINGER

Flere av byggfagforeningene i Oslo, og ellers i 
landet, har i flere tiår vært ledet av tillitsvalgte 
med sympatier til venstre for Arbeiderpartiet, 
mange av oss fra miljøer rundt nåværende ‘Rødt’. 
Frem til ut på 1980-tallet hadde DNA hatt en  
meget sterk dominans i disse foreningene også 
med kollektivt medlemskap i Arbeiderpartiet.

Nå står en ny generasjon med fagforeningsledere 
for tur. Mens vi i den gamle generasjonen ikke 
akkurat var noen partitravere, synes den nye 
generasjonen ‘Rødtere’ å være mer partiaktive. 
Det skal bli spennende å følge med fremover, 
med nye utfordringer og nye løsninger (og noen 
gamle).

Jeg slutter med et hjertesukk fra et trofast  
arbeiderpartimedlem da hegemoniet deres var i 
ferd med å ryke:

«Partiet skulle finne på politikken, 
– og vi i fagforeningene skulle være 
løperguttene.»

Jeg håper at nye tiders tillitsvalgte ikke tråkker 
inn i disse sporene som Arbeiderpartiet har for-
latt fordi det ikke førte frem.

Men jeg ønsker ‘den unge garde’ 
alt godt!

Fagforeningene må 
bidra til å skape 
aktivitet rundt de de 
sakene som medlem-
mene er opptatt av. 

Nå står en ny 
generasjon med 
fagforenings-
ledere for tur

Byggmester-
forbundet 
går ut av BNL

Byggmesterforbundet hadde 
ikke før feiret sitt 100-års-
jubileum, før de meldte seg ut 
av BNL på sitt landsmøte på 
Gardermoen 17. juni. Vedtaket 
ble gjort med et stort og over-
bevisende flertall, og forbun-
det vil nå sende sin formelle 
utmelding til BNL innen 1. juli, 
slik at det kan tre i kraft fra 
kommende årsskifte. 

Byggmesterforbundet har opplevd 
medlemssvikt og hva de oppfatter 
som manglende resultatoppnåelse 
og er misfornøyd med hva de får 
igjen for å være med i BNL. 
På fjorårets landsmøte i BNL fore-
slo de en omfattende omorganisering 
og slanking av organisasjonen. 
Det forslaget ble grundig ned-
stemt.

Det er mye som tyder på at 
Byggmesterforbundet ønsker å 
få med seg flere bransjeforeninger 
på å danne «NHO Bygghåndverk», 
men det er usikkert om NHO 
ønsker seg ennå en landsforening. 
Tilslutning til Virke har også 
vært nevnt.

Kilder: bygg.no, byggmesteren.as, 
byggmesterforbundet.no

Tekst: Petter Vellesen
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Det området som har skapt mest hodebry, for 
ikke å si har skapt et lite helvete for regjerin-
gen er støttepartienes krav om liberalisering av 
LAS-lovgivningen. LAS står for Lag om anställ-
ningsskydd, altså Lov om stillingsvern. Centern 
og Liberalerna har vært bastante på at denne 
loven skulle «mykes opp» og nå foreligger en 
utredning om saken. Fagbevegelsen, som har 
vært skeptisk til utredningen fra «början», har 
fått alle sine verste mistanker bekreftet. Utred-
ningen kan sammenlignes med en fotballkamp 
som ender 10-1 til arbeidsgiverne sier lederen av 

I januar i fjor solgte de svenske sosialdemokratene sjela si til 
djevelen. For å få fortsette i regjering sammen med Miljöpartiet 
måtte de få støtte av Centerpartiet og Liberalerna, to av de mest 
fagforeningsfiendtlige partiene i Sverige. Og denne støtta kom 
ikke gratis. En ting er at Vänsterpartiet skulle parkeres på side-
linja, de to støttepartiene forlangte en markant høyredreining av 
regjeringens politikk, ikke minst på arbeidslivsområdet.

Nekter å forhandle under 
galgen

det største forbundet, Kommunal. Andre mener 
at dette innebærer «prøveansettelser på livs- 
tid».

«En moderniserat arbetsrätt» et tittelen på utred-
ningen, helt i tråd med den nytale som libera-
listene har findyrket. Mannen bak utredningen, 
Gudmund Toijer, mener at «ansetteslestiden skal 
tones noe ned» mens betydningen av kompetan-
se skal oppgraderes. Det er nok ikke noe «moder-
ne» med det, snarere blir vi satt «femti år tilbake 
i tid» som Byggnads leder, Johan Lindhom sier. 
«Nå foreslås det at store deler av vår ansettelse-
trygghet skal kastes på dynga,» fortsetter han.  
«I stedet skal det bli lettere å si opp brysomme 
ansatte og sende gamle, tro tjenere på dør.»

Tekst: Petter Vellesen
Foto: Byggnads

I N T E R NA S J O NA LT

Forslaget innebærer blant annet at man skal 
kunne fravike ansiennitet for opp til fem perso-
ner, uansett bedriftens størrelse. Man skal også 
fjerne retten til å stå i stilling i bedrifter med 
færre enn 15 ansatte. På den andre siden vil ar-
beidsgivernes ansvar for kompetanseutvikling 
skjerpes og midlertidig ansatte skal få fortrinn til 
fast stilling etter ni måneder i motsetning til tolv 
måneder, slik det er i dag. 

Det er veldig usikkert om når den nye loven 
eventuelt skal tre i kraft. Utrederne foreslår 1. juli 
2022, men dette bryter for det første med forut-
setningen, som var at loven skulle virke fra 2021. 
Arbeidsgiverne er også veldig misfornøyde med 
å måtte vente så lenge, og mange mener at det 
ikke er heldig med en ikrafttreden to måneder 
før det svenske riksdagsvalget. På den annen 
side gir en så lang frist mulighet for at partene i 
arbeidslivet skal kunne føre  egne forhandlinger 
om stillingsvernet. Men det er ikke alle som ser 
for seg forhandlingsveien som den rette veien å 
gå. Johan Lindholm, leder i Byggnads er katego-
risk: «Aldri om jeg kommer til å forhandle under 
galgen og tvinges til forverringer for Sveriges 
bygningsarbeidere. Aldri.»

Kilder: Arbetet.se, byggnads.se, LOs brüsselkontor

Johan Lindholm sier at han aldri vil forhandle fram forverringer for svenske bygningsarbeidere. Aldri!
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Fagforeningsknusing på 
svensk

Tekst: Petter Vellesen

nistrative tilsyn og øke fokus på kjernevirksom-
heten. 

Men regjeringens svikefulle sengekamerater 
Centern og Liberalerna har ryggmargsreflekser 
mot alt som smaker av å øke fagforeningenes 
innflytelse, så de fant ut at de skulle stemme 
med sine gamle venner denne gangen. Ikke en 
gang et så moderat, men fornuftig, forslag skal 
det altså gå an å få gjennom i nabolandet. Den 
svenske fagbevegelsen går harde tider i møte. 
«Nå får vi brette opp ermene og gjøre alt som står 
i vår makt, både for å overbevise om behovet av å 
styrke verneombudene og å forbedre arbeidsmil-
jøarbeidet på bred front», sier arbeidsmarkedsmi-
nister Eva Nordmark. Lykke til!

Kilder: Arbetet.se, regeringen.se

Svensk fagbevegelse er virkelig i hardt vær for tida. Ikke før had-
de regjeringa lagt fram utredningen om LAS  (Lag om anställ-
ningsskydd, se annen sak) gikk de på et nytt nederlag om verne-
ombudenes arbeidsforhold.

I N T E R NA S J O NA LT

Regjeringen la i begynnelsen av juni fram et 
lovforslag som kort og godt gikk ut på at de  
regionale verneombudene skulle få adgang til 
arbeidsplasser hvor det er tariffavtale, men hvor 
fagforeningen ikke har medlemmer. I Sverige 
har det vært slik at den lokale fagforeningen 
kan bruke sine regionale verneombud på plas-
ser med færre enn femti ansatte dersom de selv 

ikke har valgt verneombud. Denne retten gjel-
der bare der det finnes organiserte på stedet. 
Den svenske regjeringen peker på at utviklin-
gen på det svenske arbeidsmarkedet har gått i 
en retning hvor vi oftere enn før kan forvente at 
det ikke finnes verneombud på arbeidsplassen. 
Dermed vil man heller ikke kunne oppnå hen-
sikten med arbeidsmiljølovgivningen. For å bøte 
på dette kommer altså dette forslaget, som må 
sies å være ganske beskjedent og på ingen måte  
himmelstormende eller kostnadsdrivende. Tvert 
om ville det kunne forenkle bedriftenes admi-

Bolig vinner valg

Irene gikk på en skikkelig 
smell under finanskrisa i 2008. 
Boligbygginga stoppet så å si 
helt opp og leilighetsprisene 
har gått til himmels etter det. 
I tillegg har Irlands konserva-
tive regjering lagt strenge re-
striksjoner på lånefinansiering 
– muligens fornuftig sett i lys 
av nettopp finanskrisa – men 
også valgt å stole blindt på 
markedets evne til å løse bolig-
mangelen. Dette har ført stadig 
flere over i leiemarkedet.

Denne politikken falt i god jord hos irene, for ved 
valget i februar doblet nesten Sinn Fein stemme-
tallet sitt. De fikk en oppslutning på 24,5%, ble 
det største partiet i Irland og framsto som val-
gets klare vinnere. Regjeringsmakt fikk de ikke, 
men allikevel har de nå i juni lansert en plan 
på hvordan boligpolitikken deres kan gjennom- 
føres. «Når ikke (boligminister) Eoghann Murphy 
gjør jobben sin, får vi gjøre den for ham», sa Sinn 
Feins boligpolitiske talsmann Eoin O Broin. Pla-
nen innebærer at det offentlige skal kunne bygge 
rimelige boliger til under € 230 000 i Dublin og 
pressområdene, € 220 000 ellers i landet. Disse 
skal selges til husstander med samlet inntekt 
på mellom € 45 000 og € 75 000. Partit mener at 
husbyggerne fortsatt kan forvente seg en margin 
på 5-6%, men vil spare inn på å kutte ut det «grå-
dige» mellomleddet som boligutviklerne utgjør.

Kilder: sinnfein.ie, nytimes.com, irishtimes.com 
og irishmirror.ie

I Irland, som i Norge, har selveierlinja stått sterkt 
og utleiemarkedet har ikke blitt sett på som stort 
annet enn et stoppested for unge på vei til å  
kjøpe sin egen bolig. Dette har ført til en svak 
husleielovgivning hvor huseierne kan kaste ut 
leieboerne nærmest etter eget forgodtbefinnen-
de. Kombinasjonen av høye boligpriser, i Dublin 
har de økt med 90 prosent siden 2012, usikre lei-
eforhold og utleiepriser som tar en alt for stor del 
av særlig unge menneskers inntekt har ført til  
bolignød og husvillhet i landet. Det sies at det  
finnes flere tusen irer som rett og slett ikke har 
tak over hodet. Men samtidig har denne situasjo-
nen ført til det som nærmest kan kalles et bolig-
opprør på den grønne øya. De to partiene Fianna 
Fail og Fine Gael, som bestandig har vært de do-

minerende i irsk politikk har hverken vist evne  
eller vilje til å gjøre noe med boligkrisa. Det gjor-
de derimot venstrepartiet Sinn Fein. 

Sinn Fein valgte å gå til valg på et program som 
satte boligpolitikk i sentrum, og de bygde opp 
rundt kravet ved å arrangere store demonstra-
sjoner og møter over hele landet i ukene før  
valget. Sinn Feins valgløfter innebar bygging av 
100 000 kommunale boliger på kommunale tom-
ter i neste regjeringsperiode. 60 000 av dem skal 
være sosialboliger, 30 000 skal være eierleilig- 
heter til en overkommelig pris og 10 000 skal 
være utleieleiligheter med rimelig husleie. Par-
tiet mener at en overkommelig pris er under € 
250 000, mens rimelig husleie er under € 900 i 
måneden. I tillegg lovet partiet å redusere huslei-
ene med opp til € 1500 i året, å grunnlovsfeste 
retten til bolig, å styrke bygningskontrollen og 
brann-sikkerheten og en rekke andre boligpoli-
tiske krav.

Tekst: Petter Vellesen

Sinn Feins valgseier viser at boligpolitikken utgjør en forskjell når det kommer til valg. Kanskje venstresida i 
andre land også kan lære noe av dette.
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Kibel

Tekst: Justyna Marciniak

Tarcza antykryzysowa ekspresowo dopasowuje się do realiów zbudowa-
nych przez biznes. Przepisy kodeksu pracy już dawno nie obowiązywały 
prawie nikogo, a na pewno mało którego robotnika na polskich budo-
wach. Tutaj rzadkością jest umowa, a standardem przepełniony toi-toi. 
I o tym gównie warto wreszcie powiedzieć, bo to nie tylko obrzydli-
we, ale w pandemicznej rzeczywistości po prostu niebezpieczne. 

Gdyby pracownika-zleceniobiorcę obowiązywał 
kodeks pracy, mógłby skorzystać z art. 210 i opuścić 
miejsce pracy, jeśli warunki stwarzają bezpośred-
nie zagrożenie dla zdrowia lub życia (w przypadku 
niehigienicznych sanitariatów – podwyższone ry-
zyko zakażenia). Tymczasem ponieważ jest pół-
pracownikiem na pseudoumowie, nie może zadbać 
o swoje zdrowie bez utraty pracy i wynagrodzenia. 
Często nawet boi się zwrócić uwagę brygadzisty/
pracodawcy na nieprawidłowości, żeby nie narazić 

się na śmieszność i nie być uznanym za „stwarza-
jącego problemy”.

Omijanie tematu toalet nie jest domeną polskiej 
branży budowlanej. W Norwegii, gdzie duża część 
pracowników, to emigranci zarobkowi z Polski, 
potrzeby fi zjologiczne również bywają tematem 
tabu. Podczas kiedy grupa „Kobiety w budowlan-
ce” robi inspekcję placów budów, sprawdzając, czy 
są na nich damskie przebieralnie, pracownicy za-
graniczni remontujący najbogatsze kamienice w 
Oslo, sikają do wiader i kratek ściekowych, chodzą 
za potrzebą po okolicznych zaroślach i bramach, 

rozglądając się nerwowo w obawie przed manda-
tem. Robotnicy wstydzą się upomnieć o dostęp 
do sanitariatów, a fi rmy oszczędzają na wynajmie 
kontenera socjalnego.

W ogóle sikanie pracowników to krzyż pański i 
utrata dochodów, dlatego niemal we wszystkich 
tekstach o koszmarnych warunkach pracy, mówi 
się o ograniczaniu dostępu do łazienek. W pielu-
chach siedziały kasjerki i szwaczki, operatorzy 
żurawi załatwiają się do plastikowych butelek, a 
budowlańcy są skazani na przepełnione toi-toi-e. 
Żeby nie odejść od taśmy, żeby było szybciej, żeby 
nie tracić czasu. Kosztem podstawowej godności 
człowieka.

Teraz ta higieniczna nonszalancja przedsiębiorców 
nabiera dodatkowego, groźnego kontekstu. Zaraza! 
Koronawirus! Nieustające zatroskane ogłoszenia o 
konieczności mycia rąk, apele o najwyższą dbałość 
o czystość i wymóg noszenia maseczek. Ułuda ste-
rylności nadal jednak kończy się na zakładowym 
kiblu. Więc mam taki postulat do rządu i do kapita-
listów, skoro już wypychacie nas do roboty w kry-
zysie pandemii, dajcie nam się chociaż bezpiecznie 
wysikać.

Toalettet
I ekspressfart har krisetiltakene i Polen tilpasset seg de realite-
tene næringslivet har bygd opp. Arbeidsmiljølovgivningen har 
ikke vært i bruk på lenge, og i hvert fall ikke for mange bygnings-
arbeidere i Polen. Her er en arbeidskontrakt en sjeldenhet, mens 
overfylte toaletter er standard. Og der er verdt å prate om denne 
dritten, for det er ikke bare frastøtende, når man ser det mot pan-
demiens virkelighet er det rett og slett farlig.

Tekst: Justyna Marciniak

Hvis den ansatte er omfattet av arbeidslivslove-
ne kan han bruke artikkel 210 og forlate arbeids-
plassen når forholdene er en direkte trussel mot 
liv og helse (i tilfellet uhygieniske toaletter – økt 
smittefare). Men om det dreier seg om en kon-
traktør på pseudo-kontrakt kan han ikke ta vare 
på sin egen helse uten å miste jobb og inntekt. 
Ofte vil han også være redd for å gjøre forman-
nen eller arbeidsgiveren oppmerksom på proble-
met, for ikke å framstå som «vanskelig».

Det er ikke bare i polsk byggebransje man unn-
går å ta opp tema om toaletter. I Norge, hvor en 
stor del av de ansatte er polske arbeidsinnvan-
drere, er fysiologiske behov også tabu. Mens 
«Kvinner på bygg»-gruppa inspiserer byggeplas-
ser og sjekker om det er jentegarderober der, pis-
ser utenlandske arbeidere som pusser opp de 
fi neste leiegårdene i Oslo i bøtter og sluk og lus-
ker rundt i busker og portrom for å unngå bøter. 
Arbeiderne skammer seg for å be om adgang til 
toalettet, og bedriftene sparer på å slippe å leie 
inn en toalettkabin.

Generelt sett er pissing en kvise på kapitalistenes 
rompe og fører til at de taper penger. Det er derfor 

nesten alle tekster om forferdelige arbeidsforhold 
også handler om begrenset adgang til toalettet. 
Kassabetjening og syersker sitter med bleier på, 
kranførere pisser i plasfl asker mens bygnings-
arbeider må ta til takke med overfylte toaletter. 
Når de ikke behøver å forlate byggeplassen går 
det fortere, de kaster ikke bort tida. På bekost-
ning av menneskelig verdighet.

Nå settes entreprenørenes hygieniske nonsja-
lanse i en annen, farlig sammenheng. Pesten! 
Koronaviruset! Stadig nervøse påminnelser om 
nødvendigheten av å vaske hendene, anmodnin-
ger om pinlig renslighet og behovet for å bruke 
munnbind. Imidlertid ender ofte denne illusjo-
nen av sterilitet opp i fabrikkens toalett. Så jeg 
har et krav til regjeringen og kapitalistene: Siden 
dere likevel presser oss til å jobbe under en pan-
demisk krise, la oss i det minste pisse i sikkerhet.

Oversatt fra engelsk av Petter Vellesen

Hvor dyrt 
er det 
egentlig?
En enkelt toalettkabin koster 
78 kr dagen å leie. Hvis arbeids-
giveren fl otter seg og bruker hele 
310 kr dagen får han en toalett-
vogn på hjul med fem avlukker, 
pisserenne og vaskeservanter. 
(UCO)

Koszt samej toalety (kabiny) to 
78 koron dziennie. Jeżeli pracodawca 
wyda trochę więcej (310 koron 
dziennie) otrzyma toalettvogn (wagon 
toaletowy) = pięć kabin toaletowych, 
rynnę (pisuar) oraz umywalki. 
(UCO)
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Samme dritt 
– ny innpakning

materialene og utstyret til neste dags bruk skal 
bæres inn og plasseres av et «tredje-fi rma» i løpet 
av kvelden og natta før. Det er nesten magisk! 
Tenk deg: du kommer ut på arbeidsstedet og der 
ligger akkurat det du trenger til å sette i gang å 
jobbe effektivt. (Og om du lar søpla ligge er den 
sikkert borte neste dag også) Men det er ikke en 
god fe som har vært der – det er en underbetalt 
bygningsarbeider, sannsynligvis fra østeuropa 
eller den tredje verden. Samme driten i ny inn-
pakning!

Det kan nok være fristende for mange håndver-
kere og fagarbeidere å se mellom fi ngrene på 
denne praksisen, ja, vi skal ikke se bort fra at det 
er mange som til og med ønsker disse forholdene 
velkommen. Vi vet alle hvor fi nt det kan være å 
jobbe på bygg hvis vi blir «befridd» for alle de 
tunge og kjedelige sjauerjobbene, hvis vi slipper 
å måke snø og skrape is, men kommer til dekka 
bord. Da blir det lett å tjene penger på akkorden, 
da fl yter arbeidet av hånda og produktiviteten 
øker. Så får vi heller glemme de på B- eller C-laget. 
«De har det sikkert mye bedre enn der de kom-
mer fra, tross alt.» Kamerater, dette er en farlig 
tankegang! Vi er alle fagorganiserte fordi vi vet 
at det lønner seg for oss på gølvet å stå sammen. 
Men kan vi virkelig innbille oss at de vi til tider 
behandler i beste fall som luft, i verste fall som 
dritt, vil stå i samme fagforening som oss hvis de 
ikke kan oppnå de samme godene? Tror ikke det! 
Det vil aldri være til vår fordel at andre er under-
betalte og dårlig behandla.

Og at det er blitt så vanlig å leie inn sjaue- og 
bærehjelp er først og fremst et symptom på at ar-
beidskrafta er blitt så billig at det ikke lenger løn-
ner seg å investere i kraner, trucker eller andre 
maskiner som tar unna det tunge, ensformige 
og manuelle arbeidet. Det blir med rette sagt at 
man kan måle hvor tilbakeliggende et samfunn 
er ved å se på hvor mye som bæres, skyves el-
ler slepes. Det er ikke produktivt å bruke men-
neskelig arbeidskraft på slike oppgaver – det er 
bakstreversk. Kravet vårt må være at bedriftene 
kjøper inn det mest moderne som fi nnes av mas-
kinelt utstyr som kan erstatte kroppsnedslitende 
arbeid og at vi utvikler arbeidsmetoder som både 
er produktive og aller helst helsebringende. Så 
skal vi med glede ta oss av det lille som blir igjen 
av drittarbeid sjøl, men til full pris!

For noen år siden – det var på vårparten 2013 for å være helt 
nøyaktig – var det noen kreative fi rmaer som begynte å operere 
med nye stillingsbetegnelser. Plutselig dyrka yrkeskategorier som 
«sjauer» og «bærer» opp i personalhåndbøker, lokale lønnsavtaler 
og bedriftsreglementer. Dette var jo ikke på noen måte nye yrker 
vi aldri hadde hørt om før, tvert imot var det eldgamle geskjefter 
som vi trodde var avskaffa i byggebransjen. Det var lenge siden 
håndverkerne på byggeplassen hadde egne hjelpere eller tilrette-
leggere og vi trodde vi hadde kommet langt i retning av at alle 
arbeiderne på bygget var likestilt.

Den gangen – i 2013 – var denne øvelsen et for-
søk på å lure seg unna likebehandlingsprinsip-
pet i vikarbyrådirektivet som akkurat var blitt 
en del av arbeidsmiljøloven. Siden innleide arbei-
dere skal likebehandles med egne ansatte prøvde 
man å komme seg unna med at man ikke hadde 
egne ansatte «sjauere» eller «bærere» og dermed 
kunne leie inn «slike» til minstelønn. Det var selv-
sagt trist at enkelte tillitsvalgte skreiv under på 
at bedriftene kunne holde på med denne praksi-
sen og det var tragisk at denne fremgangsmåten 
har «satt seg» i enkelte bedrifter, men for sju år 
siden trakk vi vel kanskje litt på smilebåndet av 
sånne metoder. Det skulle vi ikke gjort!

Denne våren har et veletablert bemanningssel-
skap reklamert med nettopp «La oss bære inn 
dine materialer». Denne bedriften skryter av at 
den har «håndplukket kandidater til arbeidslivet 
siden 70-tallet». På vanlig norsk betyr det at de 
har forsynt arbeidslivet med billige løsarbeidere. 
På 70-tallet var det ikke vanlig å leie inn folk til 
byggebransjen, men denne bedriften har sine 
røtter i transport- og havnebransjen hvor slike 
forhold var mer alminnelig. Reklamen sier klart 
hva det er de «leverer»: «Våre ansatte kan hjelpe 
til med innbæring av varer og materialer som 
gips, glass, kjøkken etc.» 

Dette handler ikke om håndtlangere som vi 
kjenner godt til fra den gangen murerlaga had-
de egne folk til å blande kalk og bære stein. De 
hadde egen akkordtariff, egne fagforeninger og 
kunne oppnå en høyere årslønn enn murerne. 
Det har heller ikke noe med bryggesjauere eller 
deres arbeid å gjøre. De oppnådde kontroll over 
arbeidet gjennom losse- og lastekontorene hvor 
fagforeningene var deleiere. Nei, her snakker vi 
om «godt», gammeldags løsarbeid hvor en egen 
gruppe arbeidere er forventa å ta seg av det som 
fi ns av tunge, møkkete, harde og ensformige 
jobber – til langt dårligere vilkår enn de andre 
bygningsarbeiderne. Det er ikke mange i denne 
gruppa som oppnår særlig mer enn minstelønna. 
Det er nok heller ikke mange som når pensjonsal-
deren med helsa i behold. Stillingsvern eksisterer 
ikke. Et av våre medlemmer, en murer, forteller: 
«Husker godt dagen da vi fi kk bærehjelp fra en 
river. Han bar støp i bøtter for oss. Han hadde 
en brukket fi nger, som bare var «teipet» provi-
sorisk, sånn at han kunne jobbe. Når jeg spurte 
han hvorfor han ikke holdt seg hjemme sa han: 
«I don›t wanna have problems with my boss». 

Sånn er realiteten på byggeplassen. Vi jobber 
noen ganger som i middelalderen, synes jeg.»

Det dette dreier seg om er hvorvidt vi skal aksep-
tere at de «enkle» operasjonene på byggeplassen 
skal «outsources» til bedrifter som sysselsetter 
arbeidskraft til en langt lavere pris enn det vi vil 
akseptere for de fast ansatte håndverkerne. Vi 
har snakka lenge om A- og B-lag i arbeidslivet. 
Dette foregår i dag på så godt som alle bygge-
plasser og i de fl este bedriftene. Noen ganger 
brukes mer «sofi stikerte» metoder. Jeg har hørt 
at en av våre største entreprenører sysler med 
tanken på en slags «just-in-time»-logistikk hvor 

Tekst: Petter Vellesen

Vi forbinder vanligvis yrkestittelen «bærer» med helt andre tider og helt andre saamfunnsforhold. 
Bildet viser afrikanske slaver som bærer kull i Brasil, 1853.

«I don›t wanna 
have problems 
with my boss»
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FRA ULOVLIGE STREIKER 
TIL SKÅNLAND-UTVALGET
Tekst: Harald Berntsen

I de to foregående utgavene av denne spal-
ta har vi tatt for oss de tre viktige ulovlige 
streikene henholdsvis i Kiruna, på NORGAS 
i Oslo og ved smelteverket i Sauda for 50 år 
sia. Alle tre var et opprør fra grunnplanet i 
fagbevegelsen mot toppdirigeringa av lønns-
oppgjøra ovafra, og dermed mot den såkalt 
nordiske eller «norske» klassesamarbeidsmo-
dellen i etterkrigstida. Arbeiderne i malmgru-
vene i Nord-Sverige hadde ikke fått stemme 
over noe tarifforslag på drøye 20 år. Helt sia 
1948 var alt bestemt over hodene på dem i for-
bundskontora i Stockholm. Nå hadde de fått 
nok og gikk til ulovlig streik, under ledelse av 
sin egen valgte streikekomité, mot et nytt for-
søk på å umyndiggjøre dem. 

I Norge hadde den samme sentraliserte topp-
dirigeringa gjort seg gjeldende ved lov om per-
manent tvungen lønnsnemnd ved uenighet 

mellom partene i åra fra 1945 til 1952. Deretter 
ved samordning av ei rekke lønnsoppgjør, eller 
i kopling av ulike forbunds stemmetall slik at 
resultatet til sammen blei ja til resultatet som var 
forhandla fram av LO og arbeidsgiverne på top-
pen, i nært samarbeid med staten representert av 
regjeringa. De arbeiderne som ikke hadde lokal 
forhandlingsrett, kunne ikke kompensere lokalt 
for dårlig sentralt resultat.  

Den viktigste gruppa som opplevde at de der-
med sakka mer og mer akterut i lønnsutviklinga, 
var arbeiderne i den elektro-kjemiske og elektro-
metallurgiske storindustrien, organisert i davæ-
rende Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, 
i dag en del av forbundet IndustriEnergi. Blant 
disse inspirerte opprøret i Kiruna til å følge ek-
sempelet derfra. 

Både formannen i LO, Tor Aspengren, og direktør 
i Norsk Arbeidsgiverforening, N.A.F., Kåre Selvig, 
var høyst klar over situasjonen. De gikk derfor 
sammen om nærmest å gi NRK ordre om å dem-
pe dekkinga av Kiruna-streiken. 

Dette var som kjent ikke nok til å hindre først 
arbeiderne ved NORGAS i Oslo, så omnshusar-
beiderne ved smelteverket i Sauda i, våren 1970, 
å følge eksempelet fra Kiruna og gå til ulovlige 
streiker for lokale krav som gikk på tvers av enda 

et samordna oppgjør. Begge streikene vant også 
fram og inspirerte fl ere grupper til å følge etter, 
først Sporveisbetjeninga i Oslo, fl ere etter hvert.

Ikke bare Selvig og Aspengren var urolige over 
utviklinga, men også statsminister Per Borten og 
hans borgerlige koalisjonsregjering. Borten sto 
på fl ere felt for en mer sosialdemokratisk politikk 
enn den Einar Gerhardsen og Arbeiderpartiet sjøl 
hadde ført før han tok over regjeringsmakta etter 
valget i 1965. For å kontrollere og holde lønns-
utviklinga nede på et akseptabelt nivå i en situa-
sjon der den økonomiske veksten stadig fortsatte 
og lå til grunn for knapphet på arbeidskraft og 

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.

Skånlandsutvalgets innstilling vakte en storm 
av protester i fagbevegelsen. Her fra 1. maitog i
Mosjøen i 1975 (Foto: Are Andersen/Helgeland 
Museum)
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stigende lokal, dels utariffert lønnsglidning, holdt 
Borten fast ved den «norske» modellen i nær kon-
takt med toppene i LO og N.A.F. Han delte ikke 
bare uroen over de ulovlige streikene med dem, 
høsten 1970 fi kk han regjeringa til å bruke mer 
møtetid på å drøfte streikene enn på noe anna 
spørsmål.

Allerede før tariffoppgjøret og de ulovlige strei-
kene våren 1970 hadde Borten fått regjeringa til 
å godta fl ere vilkår som LO, trass i intern opposi-
sjon, satte for å oppfylle regjeringsønsket om et 
samordna oppgjør. Statsministeren begrunna 
det med at regjeringa ikke måtte «overse de ulov-
lige streikene … i Sverige og Danmark … som lett 
kunne spre seg hit».  

Da smitten likevel hadde slått ut på NORGAS og 
i Sauda, tok statsministeren i september 1970 
opp behovet for å bruke lovverket i kampen mot 
lønnsglidninga og de særskilte streikekomiteene 
som de ulovlig streikende valgte til å lede seg i 
stedet for sittende fagforeningsstyrer, som fra-
trådte og dermed unngikk erstatningsansvar for 
foreningene. For å styrke LO-ledelsens egne be-
strebelser på å slå ned opprøret fra grunnplanet, 
fi kk han også regjeringa med på å innføre mid-
lertidig prisstopp kombinert med et forbud mot 
lønnsøkning som ikke var hjemla i tariffavtalene. 
I samtaler med Borten hadde et stort oppbud av 
LO-ledere lova å kvittere med å sørge for ro på 
arbeidsplassene, og LO-sekretariatet erklærte at 
det godtok lønnsglidningsloven når den var kom-
binert med prisstopp. 

Dette tiltaket var ikke nok til å stanse den økende 
misnøyen og uroa i fagbevegelsen med den «nor-
ske» klassesamarbeidsmodellen og dens sentra-
liserte kontroll med lønnsutviklinga over hodet 
på medlemmene. Etter at Brattelis Ap-regjering 
led nederlag for sin ja-linje i folkeavstemninga om 
norsk medlemskap i EF (I dag EU) i september 
1972, overtok KrFs Lars Korvald som statsminister 
i ei borgerlig sentrumsregjering som blei sittende 

fram til Bratteli og Ap igjen tok over etter stor-
tingsvalget i 1973, basert på støtte fra valgets sei-
erherre, Sosialistisk Valgforbund (seinere Sosia-
listisk Venstreparti). 

Korvald-regjeringa forhandla fram den norske 
handelsavtalen med EF som gjaldt fram til EØS-
avtalen blei inngått i 1992. Men den oppretta 
også et eget utvalg til å utrede pris- og inntekts-
politiske problemer, leda av den ferske nest-sje-
fen i Norges Bank, Hermod Skånland, og med 
representanter for de to hovedorganisasjonene 
i arbeidslivet, LO og N.A.F., foruten for de andre 
næringsorganisasjonene og forbruksinteressene. 

Det såkalte Skånland-utvalget endte med å legge 
fram et forslag om å opprette en ny statlig insti-
tusjon kalt Rådet for pris- og inntektspolitikk. 
Uavhengig av Stortinget skulle det nye rådet ikke 
bare beregne, men bestemme ramma for lønns-
oppgjøra i form av regulering og fastsettelse av 
lønninger, priser, skattesatser, avgifter og lignen-
de. Rådet skulle ha 14 medlemmer (tre fra staten, 
tre fra LO, to fra NAF og en fra hver av nærings- 
og forbruksorganisasjonene Industriforbundet, 
Bonde- og Småbrukarlaget, Bondelaget, Fiskar-
laget, handelsstandsforbundet og Norges koope-
rative landsforbund). 

Det nye såkalte inntektspolitiske rådet skulle 
gi bestemmende retningslinjer for de forslaga 
regjeringa la fram for Stortinget, inkludert lang-
tidsprogrammer og langtidsbudsjett. For å kon-
trollere at de opptrukne retningslinjene blei følgt, 
og for eventuelt å gripe inn med justeringer av 
den økonomiske politikken, skulle rådet fungere 
permanent i avtaleperiodene. Det skulle altså ta 
over Stortingets formelle råderett over den økono-
miske politikken, og fastsette rammene for lønns-
utviklinga fra år til år.   

Skånland-utvalget foreslo med andre ord å insti-
tuere det korporative klassesamarbeidet i den 
«norske» modellen slik det ikke minst var oppret-

ta i og med Hovedavtalen mellom LO og NAF fra 
1935, i sjølve statsapparatet, og gi det en bestem-
mende makt både i forhold til Stortinget og til or-
ganisasjonene sjøl. I inntektspolitikken skulle de 
frie lønnsoppgjøra erstattes av rådets fastsetting 
av lønnsutviklinga. Forslaget innebar med andre 
ord et avgjørende skritt bort fra det formelt uten-
omstatlige korporative samarbeidet og en parla-
mentarisk-demokratisk statsmakt, i retning av en 
korporativ stat etter fascistisk mønster, basert på 
den voldelige politi- og militærkjernen i ethvert 
statsapparat. 

Da innstillinga blei lagt fram sommeren 1973, 
hadde LO-ledelsen med Aspengren i spissen, 
bare lovord å komme med til dette forslaget om 
å integrere og befeste den sentraliserte makta de 
gjennom den «norske» modellen hadde over sine 
egne medlemmer, i sjølve statsapparatet. Også 
Arbeiderpartiet ga forslaget sin fulle tilslutning.     

Men ute i fagbevegelsen vakte forslaget om blant 
anna å sette arbeidernes elementære forhand-
lingsrett til side, en storm av protester. Etter noe 
nøling skifta både Arbeiderpartiet og Aspen-
grens LO-ledelse standpunkt, og forslaget havna 
i skuffen der det ligger den dag i dag. Arkitekten 
bak forslaget, økonomen Hermod Skånland, måt-
te nøye seg med i mange år framover å klage over 
for liten arbeidsløshet og dermed for sterk krav-
storhet fra arbeiderne i Norge – helt til han under 
Gro Harlem fra 1986, da som nybakt sjef i Norges 
Bank, endelig fi kk anledning til etter hvert å heve 
renta til et skyhøyt nivå som sørge for ny rekord i 
arbeidsledighet etter andre verdenskrig, nærme-
re bestemt 180 000 arbeidsløse våren 1993. Det 
var en rekord som det måtte en Corona-pandemi 
til for å slå, 27 år etter, i 2020.   

Sted annonseres på vår Facebook-side

Dagsorden 
1. Åpning og konstituering 
2. Valg 
3. Innkomne forslag 
4. Bevilgninger.  

Forslagsfrist: 11. august

Bygningsarbeidernes fagforening innkaller til årsmøte 
onsdag 19. august kl 17.00. (Matservering fra 16.00)

Etter møtet vil det bli hyggelig samvær, servering av drikke og 
presentasjon av den nye foreningen og nytt logomateriell.



Ditt arbeid har stor verdi.
Likar du jobben din
er vi alle heldige:

du skulle hatt betre betalt.
Vantrivst du

er du uheldig:
du skulle hatt betre betalt.

Veit du det?
Veit du det ikkje?

Uansett har ditt arbeid
stor verdi.

Einar Økland
Frå Gull-alder (1972)

DITT ARBEID 
HAR STOR VERDI

I dag har han kvit skjorte
på seg

mykje brennevin
i seg

heile framtida
for seg

og ein sabla arbeidskar er han
og skål ein gong til for han!

Einar Økland
Frå La hundre blomster blomstre, antologi (1974)

VEIARBEIDAREN
eit 1. mai-stev




