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Leder
Aktivisering er viktigere
enn noen gang
Og mens pandemien har drevet hele flybransjen
i kne og tusenvis permitteres eller sies opp, så
får det uttalte fagforeningsfiendtlige flyselskapet
Wizzair etablere seg på innenlands-flygninger,
samtidig som de bryter ILO-konvensjon 87
(retten til fagorganisering).

Av Joachim Espe
leder Fellesforbundet
avd. 600 Bygningsarbeidernes fagforening
Vekterne som har streiket siden 16. september
for viktige prinsipper som begrensning ufrivillig
deltid og en garantilønnsordning for å hindre
lavlønnskonkurranse, har blitt møtt med arbeidsgivere som bruker datterselskap til å utføre
streikeramma arbeid, og systematisk permittering av tillitsvalgte. NHO service og handel syns
vektere, som med 9 års ansiennitet tjener 194,47
kr timen, er umusikalske som krever lønnsøkning
under pandemien, samtidig tjente Securitas-sjef
Martin Holmen 3,9 millioner i 2019.
I heisbedriften Schindler har ledelsen gått til
avskjed av hovedtillitsvalgt Alexander Jordnes,
etter en lengre konflikt rundt ledelsens innføring
av nye rutiner uten drøfting med tillitsvalgte, og
dermed brudd på de ansattes medbestemmelse.
NHO støtter opp om ledelsens aggressive forsøk
på fagforeningsknusing, ved å garantere økonomisk støtte til Schindler i kampen mot montørene og fagforeninga.
På Stord har selskapet Offshore Support Nord
gått til oppsigelse av tillitsvalgt Adrian Dumitrescu, etter at han organiserte arbeidskameratene sine og de krevde tariffavtale. Nå har LO tatt
ut stevning mot bedriften og kaller oppsigelsen
forsøk på fagforeningsknusing.
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Stadig mer aggressive arbeidsgivere respekterer
i mindre grad partssamarbeidet som vi har
lagt til grunn for «den norske modellen». Lavlønnskonkurranse, sosial dumping og fagforeningsknusing er ikke uheldige enkelthendelser,
men klassekamp fra offensive arbeidsgivere og
arbeidsgiverorganisasjoner, som preger stadig
større deler av arbeidslivet vårt.

Bygningsferien
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Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) anbefaler at bygningsferien – kjent
som fellesferien – legges til tiden
fra og med mandag 12. juli til og
med fredag 30. juli 2021 (uke 28,
29 og 30).
Partene anbefaler at ferien, 21
virkedager og 4 avtalefestede
feriedager, samlet 25 feriedager
(basert på 5 dagers arbeidsuke)
plasseres på følgende måte:

I sommer startet Bygningsarbeidernes fagforening en fagligpolitisk diskusjon rundt hva vår
strategi skal være for å møte den nye tiden vi ser
i arbeidslivet og samfunnsutviklingen. Hvordan
kan vi i bedriftsklubber og som lokal fagforening
bidra til en annen kurs?

1. Påsken 2021 (3 feriedager)
For påsken anbefaler partene at
3 feriedager legges til mandag
29.03, tirsdag 30.03 og onsdag
31.03 i påskeuken.

Vårt svar må også være en mer offensiv kamp.
Dersom vekterne ber om sympatiaksjoner bør
fagforeninger stå klare. Heismontørene som så
ofte har bidratt i solidaritet med andre skal nå få
vår støtte. Klubbleder Adrian Dumitrescu skal
ikke bli en brysom utlending som bemanningsselskapet klarte å kvitte seg med da han organiserte arbeidskameratene sine.

2. Fredag 14. mai 2021
(1 feriedag)
Partene anbefaler at en feriedag
legges til fredag 14. mai 2021.

I denne situasjonen mener vi det er viktigere
enn noen gang å aktivisere oss selv i klubber og
fagforeninger. Vi må være en egen kraft, diskutere og komme med egne argumenter og krav.
Dette er ikke en tid for å sitte og vente på at andre skal ta initiativ eller komme med løsningene.
Klubber og fagforeninger må selv gå i front for å
utfordre arbeidsgiverne og håndheve rettighetene
våre, og når det skjer skal resten av oss stille
opp i solidaritet.

Fellesforbundet Avdeling 1 Oslo
Akershus
Nannestadgata 2b, 2000 Lillestrøm
Telefon: 23 06 18 90, Telefaks: 23 06 18 91
E-post: avd001@fellesforbundet.org
hjemmeside:
www.fellesforbundet.no/avd001
Kontortid: 08.00-15.30, sommertid
kl. 08.00-15.00
Leder: Magne Glimdal
Fellesforbundet avdeling 601
Tømrer og Byggfagforeningen
Østre Aker vei 24, 0581 Oslo
Telefon: 22 99 28 70, Telefaks: 22 99 28 71
E-post: post@byggfag.org
http://www.byggfag.org
Kontortid: M-T: 0800-1530, F: til 1330
Leder: Ken Solfjeld

3. Sommerferien 2021 (hovedferie – 3 uker, 15 feriedager)
Sommerferien 2021 anbefales lagt
til tiden fra og med mandag
12. juli til og med fredag 30. juli
2021. (uke 28, 29 og 30).
4. Øvrige feriedager
(6 feriedager)
Plassering av 6 feriedager avtales
lokalt.

Fellesforbundet avd 603
Oslo Bygningsarbeiderforening
Møllergata 24, 0179 Oslo
Telefon: 22994740, Fax: 22202021
e-post: avd603@fellesforbundet.org
Hjemmeside: www.bygningsarbeider.no
Kontortid: Mandag-torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-13.30. Sommertid: 15. mai til
15. september, kontoret stenger
kl 15.00 hver dag.
Leder: Petter Vellesen

Fellesforbundet
avdeling 614
Byggfag DrammenBærum
Buskerudveien 72
3024 Drammen
Telefon: 90 71 11 00
E-post: post@byggfag.no
Kontortid: 0800-1530
(Sommertid 0800-1500)
Leder: Rune Ask

Fellesforbundet Rørleggernes
Fagforening Avd 605
Møllergata 24, 0179 Oslo
Tlf. 23 35 30 20, Fax 23 35 30 21
Mail – post@rfag.no
Kontortid: Mandag til fredag 0800 til 1530
Leder: Joachim Espe

Fellesforbundet avd 600
Bygningsarbeidernes fagforening
Fra midten av august 2020 vil
avdelingene 603 og 605 være slått
sammen under dette navnet. Inntil
videre kan den gamle kontaktinformasjonen brukes.
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Ny storforening i bygg
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Bygningsarbeidernes
fagforening med
aktivitetsfond
Fellesforbundet avd. 600
Bygningsarbeidernes fagforening sparer ikke på pengene.
På styremøtet 7. oktober besluttet foreningen å opprette
en aktivitets-konto som skal
brukes til å fremme lokal
aktivitet i klubbene. I første
omgang setter foreningen en
million kroner inn på kontoen.
Tekst: Petter Vellesen

Kampklar gjeng. Nærmere 100 medlemmer deltok på foreningens stiftelsesmøte i Samfunnssalen.

Til slutt lot det seg gjøre å avholde et stiftelsesmøte for Fellesforbundet avdeling 600 Bygningsarbeidernes fagforening. I et lite
vindu i den sosiale nedstengingen var nærmere 100 medlemmer
med på stiftelsesmøte og fest for den nye storforeningen i bygg,
19. august i Samfunnssalen.
Tekst: Joachim Espe
Foto: Ihne Pedersen
Med hilsningstaler fra forbundsleder Jørn Eggum,
Ingunn Gjerstad (leder LO i Oslo) og Lars Mamen
(Fair Play Bygg), korsang fra Sosialistisk kor og
Byggband som spilte «Bygningsarbeideren», så
ble det en flott ramme rundt arrangementet. På
stiftelsesmøte ble Petter Vellesen takket av etter
å ha ledet Oslo Bygningsarbeiderforening gjennom 11 år, og Joachim Espe ble valgt til leder for
2 år, sammen et styre på til sammen 11 representanter og 5 vararepresentanter.
Den nye fagforeninga har vært raskt i gang med
arbeidet, og til tross for pandemi har aktiviteten vært høy utover høsten. Handlingsplanen
for 2020 var allerede vedtatt tidligere i år og foreninga har jobba systematisk for å nå målsettingene i denne. Blant annet har tariffoppgjøret
vært gjennomført med 73% deltakelse i fysisk

uravstemning, det har vært gjennomført lokale
forhandlinger i de fleste klubbene, tariffkurs med
77 deltakere, fanemarkering mot ESA sin undergraving av seriøsitetsbestemmelsene, en rekke
klubbmøter har vært avholdt i samarbeid med
fagforeninga og vi har satt i gang norsk-kurs for i
første omgang 40 medlemmer.
På stiftelsesmøtet ble det vektlagt at Bygningsarbeidernes fagforening skal være en organiserende fagforening. Med det mener vi at vi ikke
skal være et service-kontor for medlemmer som
kommer til oss og ber om hjelp, men vi skal hjelpe
medlemmene våre til å bli i stand til å løse egne
problemer i sine lokale fagforeningsklubber. Dette er en jobb som krever mye av fagforeninga når
det gjelder skolering og oppfølging av de som tar
på seg å være tillitsvalgte i sin bedrift. Men vi tror
at det er den eneste måten vi kan bygge en sterk
fagforening som er i stand til å håndheve tariffavtalen vår og styrke lønns- og arbeidsvilkårene
våre.

Vil du ta fagprøve som
BETONGFAGARBEIDER?
I samarbeid med Veidekkes prosjekt «Skole på
Byggeplass» kan vi tilby teorikurs i betongfaget.
Kurset vil sette deg i stand til å gjennomføre
teorieksamen. Kurset vil foregå en ettermiddag i
uken, fra mars til mai. Eksamen og all undervisning
vil foregå på norsk. Viktige forklaringer vil også bli
gitt på engelsk.

Hvis du vil melde deg på
eller spørre om noe:
E-post:
post@bygningsarbeider.no

–Vi tror mye av pengene vil gå til frikjøp
av klubbtillitsvalgte og aktivister for å
organisere, sier foreningensleder, Joachim
Espe. Han understreker at Bygningsarbeidernes fagforening selvfølgelig vil
håndtere Hovedavtalens bestemmelser
om nødvendig tid for tillitsvalgtarbeid.
– Men vi ser et behov for lokal aktivitet
også utover det en del bedrifter er villig
til å gi våre medlemmer, sier han. Det
svake stillingsvernet i bemanningsbransjen er en slik utfordring som foreningen
vil møte med frikjøp av aktivister som
ikke skal frykte å tape penger på å
organisere seg og arbeidskameratene
sine. Espe tror at aktive medlemmer og
tillitsvalgte er de som best organiserer
arbeidskameratene sine.
–Det ligger ikke sterke føringer bak
aktivitetsfondet, og det er slett ikke bare
frikjøp i bemanningsbransjen det skal
brukes til. Noen av de største klubbene
våre har velfylte klubbkasser, sier Espe,
–Men en av våre viktigste arbeidsoppgaver er å øke tariffgraden og å inngå nye
tariffavtaler. Vi tenker at dette fondet kan
brukes til å hjelpe nye klubber i gang.
Klubber i oppstartfasen har som regel
ingen klubbkasse.
-Bygningsarbeidernes fagforening har
mye penger og det er god økonomi å bruke
pengene til målretta organisasjonsoffensiver i konkrete bedrifter, sier fagforeningslederen. Dessuten ser vi også
hvor viktig det er at klubbene er aktive,
offensive og sammensveisa. Derfor ser vi
for oss at vi vil gi støtte til for eksempel
bevertning og lokaler til klubbmøter, og
sosiale arrangement for å bygge miljø og
samhold.
–Men her skal jeg ikke komme med for
mange eksempler. Det er viktig at initiativene og ideene kommer fra medlemmene
selv.

Med teoretisk eksamen i betongfaget og fem års
praksis kan du ta praktisk fagprøve.

Pengene skal tildeles etter søknad, og det
er fagforeningens styre som skal behandle søknadene. -Men vi kommer ikke til å
kreve lange prosjektbeskrivelser, budsjetter og sånt, sier Espe.

Kurset koster 10 000 kr pluss bøker og eksamensavgift. Hvis du har vært medlem i ett år kan du søke
stipend fra LOs Utdanningsfond. Da blir kurset i
praksis gratis.

-Her er det bare klubbenes fantasi som
setter grenser. Foreningen gleder seg til
å behandle søknadene og vi lover å ikke
være knuslete.
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Tariffoppgjøret 2020

Arbeidsgivernes steile holdning
Tariffoppgjøret 2020 ble først og fremst prega av arbeidsgivernes steile holdning. Når forhandlingene endelig kom i gang møtte
motparten med et revidert forhandlingsmandat fra NHO. Det skulle ikke gis noenting, hverken i sentralt tillegg, på minstelønnssatsene eller i overenskomstens bestemmelser. Vi reagerer sterkt på
denne holdningen og mener den truer vårt forhandlingsklima. Vi
minner også motparten på overenskomstens betydning og hvor
viktig det er å få sentrale bestemmelser tariffesta og ikke bare
ført i protokollen.
Tekst: Petter Vellesen
Oppgjøret ga allikevel et brukbart økonomisk resultat sett i forhold til den usikre situasjonen landet er i. Femti øre i generelt tillegg var jo ikke rare
greiene, men vi fikk et lite løft på minstelønna,
selv om det fortsatt er et stykke igjen til minstelønna utgjør 85% av gjennomsnittet. Vi er nå på
litt i overkant av 80%.
At overenskomsten endelig slår fast at det skal
være jentegarderober på byggeplassene våre må
jo sees på som en liten seier, selv om vi måtte
vente helt til 2020 på dette selvfølgelige kravet.
Det er også flere av våre utenlandske medlemmer som kommer til å nyte godt av at fagbrev
godkjent av NOKUT skal sidestilles med norske
fagbrev når det gjelder lønn. Det ble ikke gjen-

nomslag for at bedriftene skal forskuttere lønn
under sykdom, men det ble slått fast at det ikke
skal være forskjellsbehandling mellom arbeidere
og funksjonærer. Hvis funksjonærene har forskuttering av sjukelønn, skal arbeiderne også ha det.
Her får klubbene en oppgave å følge opp.
Når det gjelder andre sentrale krav ga ikke forhandlingene det resultatet vi hadde håpa på.
Hverken når det gjelder akkorden eller seriøsitetsbestemmelsene fikk vi noe særlig håndfast
på bordet utenom viljeserklæringer. Her er vi
fremdeles langt fra målet.
Det ble uansett et stort ja-flertall ved uravstemninga. 81,5% stemte ja på landsbasis. Stemmedeltakelsen var også høy, 72,6% av de stemmeberettigede avga stemme. Det siste er resultat av godt
organisasjonsarbeid i klubbene og foreningene.
het vi har i Fellesoverenskomsten for byggfag!

Forskuttering av sykepenger:
Krev likebehandling!
Når kruttrøyken har lagt seg etter tariffoppgjøret må klubbene
begynne å bruke bestemmelsene vi fikk gjennom. Vi oppnådde
ikke fullt gjennomslag når det gjelder forskuttering av sykepenger,
men det ble i hvert fall slått fast at bedriftene ikke har adgang til
å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften på dette området.
Tekst og foto: Petter Vellesen

Det betyr i klartekst at hvis funksjonærene får
forskuttert sykepenger, skal de timelønnede arbeiderne ha tilsvarende ordning. Kravet må være
at Fellesforbundets medlemmer skal få forskuttert sykepenger på samme måte som bedriftens
øvrige ansatte. –Men vi må ikke tro at dette
kommer av seg selv, sier Joachim Espe, leder av
Bygningsarbeidernes fagforening. –Her nytter
det ikke for klubbene å sitte og vente. Dere må
være aktive og kreve møte med bedriften så fort
som mulig. Foreningen har utarbeidet forslag,
både til møteinnkalling og til protokoll. Kravet
om forskuttering av sykepenger var oppe i tariffoppgjøret i 2016 også. Da endte det opp med

en bestemmelse om at de lokale partene ble «anmodet» om å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger og en «anmodning» om å
ikke forskjellsbehandle på dette området. Som
et resultat av denne litt «runde» formuleringen
utarbeidet Fellesforbundet både en argumentsamling og en liste med forslag til krav i saken.
Disse står seg ennå, og de som er interessert kan
få dem via fagforeningen.
Noen klubber fikk etter hvert gjennomslag for
kravet, men langt fra alle. -Hvis ingen i bedriften
får sykepenger er ikke det noen grunn til å legge
vekk kravet, sier Espe. –Da må vi kreve at alle
i bedriften får forskuttert sykepenger. Kanskje
man kan alliere seg med funksjonærene i det kravet, sier fagforeningslederen.

Ingen grunn til å legge vekk kravet om
forskuttering av sykelønn, sier Joachim Espe.
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Tariffoppgjøret 2020
Nye satser:
FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG
• Minstelønnssats for fagarbeidere høynes
til kr 215,70 .
• Minstelønn for arbeidstakere uten fag eller 		
svennebrev.
Uten bransjeerfaring høynes til kr 194,40.
Med minst ett års bransjeerfaring høynes til
kr 202,50.
• Minstelønnssats for unge arbeidere under
18 år høynes til kr 130,3.0
• Bastillegget høynes til minst kr 7,50
• Satsen for overtid og korte velferdspermisjoner
høynes til kr. 276,72. Lærlingene betales med 		
samme overtidssats som ufaglærte.
• Smusstillegget høynes til kr 4,50.
• Verktøygodtgjørelsen høynes til kr. 1,70 for
forskalere og tømrere og kr. 1,20 for murere,
sementpussere og flisleggere
• Mat- og kafépenger høynes til henholdsvis
kr 90,00 og kr 28,20.
• Skifttillegget for 2. og 3. skift høynes til
henholdsvis kr 28,34 og kr 45,30 per time.
Lørdag etter kl 13.00 kr 111,70 per time.
• Satsene for reise/gangtid endres :
Når du sjøl sørger for transport:
7,5-15 km
kr 104,80
15-30 km
kr 173,60
30-45 km
kr 203,80
45-60 km
kr 233,30
60-75 km
kr 264,60

Nowe stawki:
FOB – ULAD ZBIOROWY W SEKTORZE
BUDOWLANYM
Dodatek generalny 0,50 korony do godziny od 1
kwietnia 2020. Od 1 października 2020:
Stawki minimalne
Pracownik z fagbrevem
• 215,70 koron na godzinę (Fagbrev za granicy
zatwierdzony przez NOKUT jest równy temu
zdobytemu w Norwegii)
Pracownik bez fagbrevu
• Pracownik poniżej rocznego doświadczenia w
zawodzie 194,40 koron na godzinę
• Pracownik z co najmniej rocznym doświadczeniem
w zawodzie 202,50 koron na godzinę
Pracownicy młodociani (poniżej 18 roku życia)
130,30 koron na godzinę
Zapłata za nadgodziny
• 276,72 koron (100%) do godziny
• 138,36 koron (50%) do godziny
Dodatek brygadzisty ‹›basowski›› 7,50 koron do
godziny
Dodatek za ‹›brud›› 4,50 koron do godziny
Dodatek zmianowy
• Druga zmiana 28,34 koron do godziny
• Trzecia zmian 45,30 koron do godziny
• Sobota po 13:00 111,70 koron do godziny
Dodatek za narzędzia
• Cieśle szalunkowi i konstrukcyjni 1,70 do godziny
• Murarze, glazurnicy 1,20 koron do godziny
Pieniądze na

Når arbeidsgiver sørger for transport:
7,5-15 km
kr 62,20
15-30 km
kr 104,10
30-45 km
kr 124,40
45-60 km
kr 145,20
60-75 km
kr 166,80

• Minstesatser for skifttillegg, for 2. og 3. skift 		
samt helg, høynes til henholdsvis kr. 14,70,
kr. 19,00 og kr. 69,50 per time. (§ 3-3.4).
• Skifttillegget for 2. skift høynes til kr 23,55
per time.
• Matpenger høynes til kr 90,00.

Påslag på akkordatriffene:
Blikkenslagerfaget		
104,25%
Malerfaget		
1.5%
Murerfaget		
4,04%
Rørleggerfaget		
17,02%
Taktekkerfaget		
50,77%
Tømrerfaget
minst kr
209,07
Isolatører
kr
213,64
Betongfaget
minst kr
249,26
Anleggsgartnere øre
181

Det blir gitt et generelt tillegg på kr 0,50
med virkning fra 1. april. Skifttillegget
gjelder fra 25. september. De andre satsene
gjelder fra 1. oktober.

Det blir gitt et generelt tillegg på kr 0,50
med virkning fra 1. april. De andre satsene
gjelder fra 1. oktober.
OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN
• Minstelønnssats for nybegynnere høynes til
kr 187,79 og som etter ett år høynes til kr 191,22.
• Fagarbeidertillegget høynes til kr 14,00.
• Minstelønnssatser for lærlinger høynes til
kr 80,72 per time for 3. året og kr. 121,07 for
4. året.
• Minstelønnssats for unge arbeidere under
18 år høynes til kr. 91,00 (§ 2-7).
• Verktøygodtgjørelsen høynes til kr. 1,45
(§ 2-8.2).

• jedzenie 90 koron (dotyczy nadgodzin)
• pieniądze na ‹›kawę›› 28,20 koron
Dojazdówka:
Transport własny lub publiczny
7,5-15 km
104,80 koron
15-30 km
173,60 koron
30-45 km
203,80 koron
45-60 km
233,30 koron
60-75 km
264,60 koron
Samochód zapewnia pracoawca
7,5-15 km
62,20 koron
15-30 km
104,10 koron
30-45 km
124,40 koron
45-60 km
145,20 koron
60-75 km
166,80 koron
Nowe stawki dla akordu, procentowe.
Monterzy
104,25%
Malarze
1,50%
Murarze
4,04%
Hydraulicy
17,02%
Dekarze
50,77%
Nowe stawki dla akordu, w koronach (najniższa stawka).
Cieśle
209,07 koron
Izolacje
213,64 koron
Betoniarze
249,26 koron
Ogrodnicy
181,00 koron
UMOWA DLA PRZEMYSŁU
BUDOWLANEGO
• nowi pracownicy 187,79 koron na godzinę
• pracownicy z rocznym stażem 191,22 koron na
godzinę
• dodatek dla pracowników z fagbrevem 14 koron
do godziny
• pracownicy poniżej 18 roku życia 91 koron na
godzinę

OVERENSKOMSTEN FOR ASFALTARBEID
OG VEIVEDLIKEHOLD
• Satsen for øvede arbeidstakere høynes til
kr 207,52 per time.
• Satsen for arbeidstakere med yrkeserfarin
høynes til kr 200,24 per time (§ 2-1.2).
• Satsen for arbeidstakere over 18 år uten
yrkeserfaring høynes til kr 194,- per time.
• Fagarbeidertillegg høynes til kr 16.00
• Bastillegget høynes til kr 14.00 og 17.00
• Smusstillegget høynes til kr 19,80
• Tillegg for arbeid i tunnel mm høynes til
kr 19,80.
• Helligdagsgodgjørelse B-ordningen: det a
vsettes kr 11,28 per time.
Det blir gitt et generelt tillegg på kr 0,50
med virkning fra 1. april. Satsen i B-ordningen gjelder fra 1. mai. De andre satsene
gjelder fra 1. oktober.

• stawka dla uczniów:
80,72 koron na godzinę – 3 rok
121,07 koron na godzinę – 4 rok
• dodatek za narzędzia 1,45 do godziny
• dodatek zmianowy
druga zmiana 14,70 koron do godziny
trzecia zmiana 19,00 koron do godziny
weekendy 69,50 koron do godziny
• pieniądze na jedzenie 90 koron (dotyczy tylko
nadgodzin, o których
• pracownik został poinformowany tego samego dnia,
gdzie pracodawca nie zapewnia posiłku)
Ogólny dodatek w wysokości 0,50 koron będzie
obowiązywał od 1 kwietnia. Dodatek za zmianę
obowiązuje od 25 września. Pozostałe stawki
obowiązują od 1 października.
OVERENSKOMSTEN FOR ASFALTARBEID
OG VEIVEDLIKEHOLD:
• Stawka dla doświadczonych (sprawdź paragraf 2-1)
pracowników zostaje podwyższona do 207,52 NOK
za godzinę
• Stawka dla pracowników z doświadczeniem za
wodowym zostaje podwyższona do 200,24 NOK za
godzinę (§ 2-1.2)
• Stawka dla pracowników w wieku powyżej 18 lat
bez doświadczenia zawodowego jest podwyższona
do 194 NOK za godzinę
• Dodatek dla pracowników wykwalifikowanych
(fagbrev) zwiększa się do 16,00 koron
• Dodatek brygadzisty 14 i 17 koron
• Smusstillegget 19,80 koron
• Dodatek za prace w tunelu 19,80
• Dodatek świąteczny B- układ (porozumienie):
11,28 NOK za godzinę
• Helligdagsgodgjørelse B-ordningen: det avsettes
kr 11,28 per time. Ogólny dodatek w wysokości 0,50
koron będzie obowiązywał od 1 kwietnia. Stawka w
programie B-ukladu (porozumienia) obowiązuje od 1
maja. Pozostałe stawki obowiązują od 1 października.
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Fagforeningsknusing i heisbransjen
– hovedtillitsvalgt får sparken

«Vi kommer til å vinne til slutt», sier klubbleder Alexander Jordnes.

Schindler A/S har lenge vært selve lokomotivet i heisbransjen –
både når det gjelder arbeidsmiljø og det rent faglige. Dette er nå i
ferd med å endre seg. I snart et år har ledelsen i Schindler vært i
konflikt med sine ansatte. Kjernen i konflikten ligger i Schindlers
pågående omstrukturering av bedriften. Med ny ledelse og nye
direktører, har Schindler innført en ny lederstil som ikke er forenlig med den tidligere fagforeningsvennlige og samarbeidsvillige
tradisjonen bedriften har stått for.
Tekst: Erik Eikedalen
Foto: Christian Olstad

Bedriften har forsøkt å tvangsinnføre et system
som automatisk skal gjøre det lettere å føre kostnader over på kunden. Heismontørene og klubben har kjempet mot denne løsningen, som i
praksis innebærer at kundene blir dobbeltfakturert. Det å ikke lure kunden ligger i ryggmargen
til heismontørene, som reagerte med å skrive timesedler på papir, fremfor i bedriftens digitale
verktøy. Denne saken gikk så langt at Schindler
tok heismontørene til retten, og nektet å utbetale dem lønn. Dommen falt før sommeren, hvor
både bedriften og heismontørene ble dømt. Bedriften ble dømt for å ulovlig holde tilbake lønna til heismontørene, mens klubben ble dømt
for brudd på fredsplikten for å kollektivt skrive
timesedler på papir.
Samtidig pågikk det sosial dumping i bedriften,
da Schindler brukte utenlandske arbeidere på
midlertidige kontrakter, og betalte dem mindre
enn om de hadde vært leid inn. Etter press fra

klubben, har bedriften snudd i denne saken, og
betaler nå de utenlandske arbeiderne det de har
krav på.
Hadde ikke de tillitsvalgte reagert på systemoppdateringene, eller på den sosiale dumpingen
som pågikk, ville det ikke ha skjedd noe. Men
nettopp fordi det ble reagert, har de tillitsvalgte
blitt brysomme for ledelsen i Schindler. Også
arbeidslederne som er organisert i FLT tok opp
kampen, og står side om side med heismontørene. Dette har ført til at klubblederen i FLT har
blitt sagt opp, og at hovedtillitsvalgt og nestleder i montørklubben har avholdt drøftelsesmøte
med avskjed som mulig utfall. Rett før magasinet du nå sitter og leser i skulle i trykken,
kom beskjeden om at hovedtillitsvalgt i montørklubben har blitt avskjediget. Nestlederen
slapp unna med en advarsel.
Årsaken til bedriftens opptreden er tydelig: de
ønsker å kvitte seg med brysomme tillitsvalgte,
som ikke er redde for å si i fra. I lys av den nylige avskjedigelsen av hovedtillitsvalgt, vil konflikten nå garantert eskalere. Heldigvis står det
igjen en sterk klubb, som kan skilte med en orga-

nisasjonsgrad på 100 prosent. I tillegg står det
en sterk fagforening bak dem, som støtter konflikten fullt ut. Det vil bli vanskelig for bedriften
å fortsette denne linja, som helt åpenbart er et
forsøk på fagforeningsknusing.

Kjernen i konflikten
ligger i Schindlers
pågående omstrukturering av bedriften.

Mandag 9. november gjennomførte Heismontørenes Fagforening en tre timer lang politisk
streik over hele landet, til støtte for de tillitsvalgte. Utenfor Schindlers hovedkontor i Oslo møtte
også flere andre fagforeninger opp til støtte for
heismontørene. Et angrep på tillitsvalgte er et
angrep på oss alle. Den nå avskjedigede klubblederen, Alexander Jordnes, har tidligere uttalt: «Dette blir en langvarig kamp, men det er
ingen tvil om at vi kommer til å vinne til slutt.»
Og med den støtten heismontørene nå opplever,
er det ingen tvil om at Schindler kommer til å
tape til slutt. Følg konflikten videre på heis.no
eller på Heismontørenes Fagforenings ulike kanaler i sosiale medier.
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STOLT med omgåelser

Hverken fantasien eller frekkheten ser ut til å sette grenser
for bemanningsbransjens oppførsel. Heller ikke lovverket eller myndighetenes vilje ser ut
til å legge noen begrensninger
på deres iver i å være mellommann mellom arbeidsgivere og
arbeidstakere.
Tekst: Petter Vellesen
Illustrasjon: Max Gustafson
Siste nytt er at bemanningsfirmaet STOLT – tidligere Jobz - «tilbyr» en ny tjeneste: Bemanningsrekruttering: Skjønt ny, dette er ikke noe nytt,
bare en ny vri på fenomenet at noen skal tjene
penger på å formidle arbeidskraft. Som Stolt selv
sier: «STOLT finner arbeidskraften dere trenger
og følger opp medarbeiderne i hverdagen. Den
eneste forskjellen er at medarbeiderne formelt
ansettes hos arbeidsgiver». (Våre uthevinger-

STOLT skal til og med administrere og kvalitetssikre oppsigelses- og nedbemanningsprosesser.
I følge bemanningsbyrået skal dette være helt
lovlig «enten du har tariffavtale eller ikke»!
Bygningsarbeidernes fagforening kan ikke begripe annet enn at dette er en omgåelse av lovverket. Poenget med en fast ansettelse er jo blant
annet at du som fast ansatt blir fulgt opp av den
som leder arbeidet ditt og vet hva du er god for.
Hvis oppdragsgiveren i tillegg slipper å være ansvarlig for oppsigelsen, men overlater dette også
til en tredjeperson (bemanningsbyrået) kan det
ikke være noen fordel for arbeidstakeren å være
ansatt på dette viset. Når Stortinget vedtok nye
lover på dette området var det meningen at de
skulle virke innskrenkende på bemanningsbransjens framferd. STOLT viser Stortinget fingeren
ved å oppføre seg på denne måten.
Fellesforbundet reagerer
Heller ikke Fellesforbundet har noe godt å si om
denne ordningen. –Dette er det verste jeg har
sett, sier nestleder Steinar Krogstad. –Det er et
slående eksempel på hvor ille bemanningsbransjen kan være. Dette er så langt inn i gråsonen at
vi nesten kommer utenfor.

Even Hagelien i NHO Service og Handel mener
derimot at ordningen ikke representerer noen
omgåelse av loven. -Slik jeg har fått forklart dette,
er det en helt lovlig løsning, sier han, og presiserer at STOLT må forholde seg til akkurat de same
reglene her som kundebedriften gjør. Hagelien
sier at dette er ganske enkelt snakk om rekruttering til faste stillinger, pluss en outsourcing av
HR-tjenester.
-Nettopp det å rekruttere til, i praksis midlertidige, stillinger samt å outsource en så viktig funksjon som HR-tjenestene representerer jo en fullstendig ansvarsfraskrivning fra arbeidsgivernes
side, sier Joachim Espe, leder i Fellesforbundet
avd 600, Bygningsarbeidernes fagforening.
–Dette aktualiserer jo bare kravet om et forbud
mot hele bemanningsbransjen.
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Ny lov mot ulovlig
innleie
Kronikk:

Kampen for tiltak mot sosial
dumping og brudd på lover og
regler i arbeidslivet har vært
lang og tøff. Fellesforbundet
har dokumentert at mye av arbeidslivskriminaliteten skjer i
bemanningsbransjen, og det
har fram til nå vært få konsekvenser for kyniske bedrifter
som bryter loven ved å leie inn
arbeidskraft og tilby lønn og arbeidsforhold langt under norsk
standard.
Tekst: Boye Ullmann

Stortinget vedtok 19. juni i år en lov som gir Arbeidstilsynet myndighet til å gi pålegg og iverksette straffetiltak mot ulovlig innleie, brudd på
kravet om likebehandling av innleide arbeidstakere og mot manglende innsyn i lønn og arbeidsvilkår. Loven trådte i kraft 1. juli.
Vedtaket om tilslutning til EØS fra 1994 endret
det norske arbeidslivet, som da LO og Ap i 1997
gikk inn for å fjerne det offentlige monopolet på
arbeidsformidling, som siden 1947 hadde medført forbud mot vikarbyråer. EU hadde startet
prosessen med et nytt vikarbyrådirektiv, og det
var tidsspørsmål før EU ville tvinge Norge til liberalisering. Etter interne stridigheter og forhandlinger mellom LO, Fellesforbundet og NTL ble et
kompromiss sydd sammen, som Ap og LO lovte å
følge. Bemanningsbransjen skulle bare ha lov til
å leie ut vikarer for å erstatte navngitte arbeidstakere med midlertidig fravær. Løftet ble brutt, og
16. desember 1999 vedtok Ap, med støtte fra høyresida på Stortinget, fullt frislipp for Manpower,
Adecco og resten av bemanningsbransjen.

I de fleste bransjene
dominerte bemanningsselskapene, med mye
dårligere lønns- og
arbeidsvilkår.
1. mai 2004 utvida EU mot Øst-Europa. Norske
myndigheter forventet minimal flyt av arbeidskraft fra øst til vest. I dag har 24 millioner østeuropeere enten flytta eller pendler til Vest-Europa.
Til Norge kom det i perioden 2004–2007 80.000 arbeidsinnvandrere årlig, dobbelt så mange som til
Sverige, Danmark og Finland til sammen. Mange
av dem fikk jobber i den nye bemanningsbransjen, som fikk en voldsom vekst og overtok som
viktigste arbeidsgiver i visse bransjer.

Som en konsekvens økte fagforeningenes oppgaver knyttet til sosial dumping og arbeidslivskriminalitet – spesielt i bygg og anlegg, verkstedindustrien og på de petrokjemiske anleggene, med
70–90 prosent innleid utenlandsk arbeidskraft.
Det ble avdekket falske arbeidskontrakter som
skjulte lønninger ned mot 50–70 kroner per time,
og tilfeller der bygningsarbeidere fra Øst-Europa
knapt fikk lønn i det hele tatt.
Etter press fra grunnplanet i Fellesforbundet
ble det innført en overgangsordning fra 2004 til
2009, som innebar krav om norsk lønn og fulle
stillinger. Etter hvert ble minstelønn allmenngjort i bygg- og elektrobransjen, verksted, landbruk, renhold, transport, fiskeforedling, hotell og
restaurant.
I de fleste bransjene dominerte bemanningsselskapene, med mye dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Opparbeidete rettigheter gjennom 120 års
kamp ble undergravd med løsarbeid uten oppsigelsesvern og kontroll over arbeidstida. Fagforeninger og lokale klubber ble overkjørt som følge
av det massive tilbudet av billig arbeidskraft fra
bemanningsbransjen.
Krav om sanksjoner med bøter som svir, har blitt
etterlyst på landsmøter og LO-kongresser gang
på gang. Bemanningsbransjen innførte i 2010
«ikke lønn mellom oppdrag», som vi i fagforeningene mente var i strid med kravet om faste
ansettelser i arbeidsmiljøloven. Også Kripos var
bekymra for problemet med arbeidslivskriminalitet. Det var under Stoltenbergs «rød-grønne»
regjering at mafiatendensene festa seg i byggebransjen, grundig beskrevet av Einar Haakaas i
boka «Svartmaling» (2017).
Fagforeningene for bygningsarbeidere og elektrikere gikk i front for flere aksjoner mot problema
med bemanningsbransjen. Vi kartla byggeplasser i Oslo og Akershus i 2017 og 2019 og fant massive avvik fra regelverket; opp mot 85 prosent av
de innleide arbeiderne var innleid i strid med regelverket i arbeidsmiljølova. Denne kartlegginga
danna faktagrunnlag for forbedringer i regelverket. Først vedtok Stortinget i strid med regjeringa
at kun tariffbedrifter med over 10.000 medlemmer kan leie inn fra bemanningsforetak. Dessuten skulle det være ulovlig at arbeidere ikke fikk
betalt mellom oppdrag.
Loven la til også grunn at faktisk arbeidstid skal

speiles i arbeidskontrakten. Hva gjorde bemanningsbransjen i 2019? De innførte kontrakter på
5, 10, 20 eller 50 prosent, som i praksis setter stillingsvernet til side. Her skulle ikke arbeidere engang få betalt for oppsigelsestida.

Nesten ingen saker har
gått til retten de siste
årene, fordi østeuropeiske
arbeidere frykter tap av
jobb og inntekt.

Arbeidstilsynet har kunnet påtale brudd på loven
(som de i praksis ikke har gjort), men krav om erstatning er et privatrettslig forhold, der den enkelte arbeider må reise sak. Nesten ingen saker har
gått til retten de siste årene, fordi østeuropeiske
arbeidere frykter tap av jobb og inntekt. Altså
innebærer det ingen risiko for innleiebedrifter
eller bemanningsforetak å bryte lover og regler.
Fagforeninger fører med hjelp av LO-advokater
saker på vegne av medlemmene, men organisasjonsgraden i byggebransjen i Oslo har gått ned
fra 35 prosent mot 10 prosent. Det er derfor merkelig at hverken høringsbrevet eller lovforslaget
nevner betydninga av å være organisert.
Etter forliket på Stortinget 19. juni har Arbeidstilsynet endelig fått muligheten til å gi pålegg,
stanse arbeid eller gi bøter opp til 10 G. Det var
ekstra gledelig at arbeids- og sosialminister Isaksen aksepterte at loven skal gjelde fra 1. juli 2020.
Fagbevegelsen må nå kreve at Arbeidstilsynet
får mye midler for å prioritere arbeidet. De må
være like pågående som Mattilsynet mot restauranter, eller som parkeringsvakter. Sistnevnte
skriver ut bøter som svir på stedet dersom bilen
står for tett på et gatehjørne. De gir ikke pålegg
om at bilen skal flyttes innen ei uke. Slik må også
Arbeidstilsynet operere. De må utstede store bøter umiddelbart, opptil 15 G, det vil si inntil 1,5
millioner kroner. Dette er det eneste virkemiddelet useriøse arbeidsgivere forstår. Dessverre finnes det altfor mange av disse.
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Kurs om innleie
og organisering
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Gotisk
arbeidskamp

Tidligere i høst meldte Arbeidstilsynet oppstart på pilotprosjekt
i håndheving av innleiereglementet. Fokusområdet var likebehandling og ulovlig innleie. Arbeidstilsynet oppfordret foreninger
til å melde inn om plasser der man mistenkte ulovlig innleie. I
forlengelsen av prosjektet arrangerte Tømrer og byggfagforeningen kurs om innleie og organisering i lokalene til foreninga. På
kurset var det medlemmer fra flere klubber og fag; rør, taktekker,
tømmer, betong og rigg var representert. Kursholder var Kjetil
Larsen fra tariffavdelinga i forbundet. Larsen var en av dem som
stod bak Fellesforbundets innleiekampanje i fjor.

Tekst og foto: Alexander Hopland-Wøien

Erfaringer fra da man innførte de nye innleiereglene og til nå viser at det fremdeles pågår mye
ulovlig innleie. Dette gjelder både bedrifter med
og uten tariffavtale. Skal bedrifter følge innleiereglementet krever det at de setter av tid til dialog
og møter med de tillitsvalgte. I forbindelse med
hvert prosjekt skal det også skrives en innleieprotokoll.
Her mistenker jeg at det syndes mye, og det er
nok en del firmaer der ute som lar fristelsen om
å leie inn, uten å avtale dette med tillitsvalgte, ta
overhånd.
Da Arbeidstilsynet startet prosjektet ble noen tillitsvalgte kontaktet av anleggsledere som hadde
innleide på plassene sine, uten at det forelå noen
avtale på dette. Dette viser at vi som organiserte
må følge opp og hjelpe tillitsvalgte med å informere om hva som skjer på de ulike arbeidsplassene. At det, i alle fall før koronapandemien, har

vært så lett å få tak i arbeidskraft gjennom innleie, gjør nok at mange ikke orker å ta seg bryet
med å gå gjennom de tillitsvalgte før de leier inn.
Derfor handlet en del av kurset også om involvering av medlemmer og organisering. Styrken til
en fagforening avhenger av alle medlemmene
man har ute på plassene. At vi har medlemmer
som bryr seg, og sier ifra til tillitsvalgte når de ser
brudd på lover og regler.
På den måten har tillitsvalgte en sjans til å vite
hva som skjer på de forskjellige arbeidsplassene
rundt om.
En av tilbakemeldingene etter kurset er at medlemmer ønsker et sted de kan møtes, også utenom de formelle forumene.
Tømrer og byggfagforeningen, og Bygningsarbeidernes fagforening har kontorlokaler medlemmer og klubber kan benytte seg av dersom de
ønsker dette
Dersom man ønsker å låne lokaler er det bare å ta
kontakt med sin forening for å avtale dette.

Katedralen i Freiburg.

Tekst: Petter Vellesen
På gotiske byggverk er det som oftest
slik at takrennene og vannutkasterne er
utformet som et hode av et dyr, fabeldyr
eller menneske hvor vannet spruter ut av
munnen. Løfter man blikket får man øye
på disse, ofte fantasifulle, figurene og ornamentene. Katedralen i Freiburg, Tyskland, har også sånne gargouilles, som det
kalles, men ett av dem skiller seg ut. Her
kommer ikke vannet ut av munnen, men
står i en strøm ut av rumpa på figuren!

Legenden vil ha det til
at dette skyldes en
misfornøyd steinhugger.

Legenden vil ha det til at dette skyldes en
misfornøyd steinhogger. Han hadde fått
forsikring om at han ville få godt betalt,
i stil med kvaliteten på det arbeidet han
leverte. Men når han endelig fikk oppgjør
var det bare småpenger og ikke på noen
måte i stil med det han hadde forventet.
Vannutkasteren fikk altså sin litt frekke
utforming som en slags protest over et
dårlig oppgjør! Visstnok var det også slik
at figuren vendte rumpa i retning av erkebiskopens kontor.
Katedralen i Freiburg ble påbegynt på
1100-tallet og slike litt groteske figurer var
på ingen måte uvanlige i middelalderen.
På kurset var det folk fra mange klubber og forskjellige fag.
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Intervju med Tale Hammerø Ellingvåg:

Nytt liv til gjenglemt kampsak
Tekst: Mathis Marien
Foto: Tale Hammerø Ellingvåg

- Jeg sykla sammen med noen
venner på vei til et nachspiel,
så datt jeg bare av fra sykkelen.
Tale Hammerø Ellingvåg er
en av aktivistene i kollektivet
«Min Drittleilighet». Hun har
en bachelorgrad i samfunnsgeografi og har møtt meg for
å prate om det usosiale boligmarkedet. Etter helgas sykkeltur er armen lagt i gips. Det
er onsdag og vi sitter på kontoret til Bygningsarbeiderne.
Jeg har blitt imponert over et
gjennomført arbeid de har gjort.
Aktivistgjengen til Tale har
klart å synliggjøre et problem
vi lett kan kjenne oss igjen i.
Tale begynner å forklare.
Nettverket startet i skyggen av krisetiltakene til
regjeringa. I mars kom det strakstiltak for å redde
næringslivet, mens de permitterte tok mesteparten av belastningen. Mine venner og jeg hadde
fått nok. Vi visste hvor tragisk leiemarkedet var
fra før. Slitne leiligheter med skyhøye priser er
eneste alternativet for å bo for mange folk i Oslo.
For eksempel har jeg pratet med en enslig mor
som skammer seg over boforholdene hun er nødt
til å leve med. Jeg syntes ikke at leietakerne burde skamme seg, men det burde huseierne. Problemet i mars var at bolighaiene ikke skulle være
med på «dugnaden».
Vi startet Instagram kontoen Mitt Drittleilighet.
Utgangspunktet var å legge ut bilder av standarden rundt omkring i utleiemarkedet.

- Og her fant dere tydeligvis hvor skoen
trykker. Hva ønsker dere å gjøre konkret
opp mot krisetiltakene? spør jeg.
Ja det har vært mye tilbakemeldinger fra hele landet. I forhold til korona situasjonen ønsker vi å redusere husleia. Inspirert av den gang i tiden hvor
det faktisk fantes organiserte leietagere. Vi har
oppfordret folk til å sette ut bannere på balkonger
og kreve at husleia må reduseres. Noen leietakere
fikk til og med besøk av ansatte i utleieskapene
som tok ned banneret.
De store utleieselskapene har selvsagt egne
ansatte. Har du noen eksempler på disse bedriftene
-Heimstaden, NHE Eiendom, RSV, Fidan, Merkantil-Bygg, Utleiemegleren for å nevne noen.

-Du nevnte også at det var en sterkere organisasjon for leietakere før. Hva skjedde?
-Leieboerforeninga finnes fortsatt i dag, men var
betydelig sterkere før. Den var nok sterkere før
når folk hadde større tilhørighet til fagbevegelsen.
-Her har dere i «Min Drittleilighet» en klar
fordel. Er det flere ting som dere ønsker å
endre på?
-Vi vil endre regjering. Så vil vi ha bedre ordna
forhold for leietakere som har så å si ingen rettigheter. Varslingsvern er veldig viktig.
Folk er redde for å si ifra i frykt for å bli kastet ut.
Vi vil ha en godkjenningsprotokoll på å leie ut til
andre. Så vil vi ha et eksternt tilsyn som kontrollerer utleie.

Jeg takker for tiden hun hadde til rådighet
før hun sykler videre i sin travle hverdag.

Korte fakta om «Min
Drittleilighet»
• Består av en ung vennekrets på
rundt 10 aktivister.
• Har tatt opp utleieproblematikken
som en gammel kampsak
• Startet opp i mars 2020
i kjølevannet av koronatiltakene
som rammet samfunnet sosialt
ulikt
• Bruk av sosiale medier har skapt
nytt liv til en gjenglemt kampsak
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«Majorstua, Oslo, 4 pers, kr 20 536 i månedsleie, det tredobbelte i depositum.
Fire soverom, ingen stue. Eiendomsselskapet, @merkantilbygg som vi leier
av eier 2000 andre utleieenheter i Osloområdet, og har kanskje glemt oss?
De dukker i hvert fall aldri opp for å fikse ting vi har krav på å få fiksa,
og at naboene hver uke har så store fester (uten å henge opp nabovarsel)
at veggene våre rister får ikke konsekvenser. De har også bytta til et billigere vekterselskap som gjerne bruker opptil en time på å komme seg hit
når brannalarmen går. Trygt og godt!! På det ene bildet er det egentlig
en svær sprekk mellom gulvet og veggen, men siden jeg synes den var så
creepy, har jeg gaffa den igjen.»

«Vinduene isolerer ikke, så det er steikvarmt tre mnd. og alltid minusgrader på vinterhalvåret. Tapetet henger løst fra veggene. Men hverken
inneklima, vaskekjeller, tørkeloft, defekt ringeklokke eller løst tapet hadde
vært noe problem hvis vi bare hadde hatt et bad å ha dusjen på. Vi har
dusj på kjøkkenet.»

«Muligheten til å flytte inn i dette klesskapet - kun for kr 6200,i måneden, eksklusiv strøm og internett.»

«Prisen er forsåvidt ok, men det står i kontrakten at utleier (privatperson)
benytter seg av 51% leiligheten for å slippe å betale skatt av utleieinntekter.
Vi gikk med på det når vi flyttet inn fordi hun la frem sippehistorie om
gjeld og annet dritt, men når hun var her sist skrøt hun av å ha «kjøpt
enda et hus som hun kan leie ut til en barnefamilie». Også la hun det frem
på en måte som fikk oss til å oppriktig tro at hun av og til kom til å benytte seg av stua som overnattingsplass hvis hun ikke hadde noe annet sted
å dra, men så viser det seg at det gjør hun IKKE og hun lever drømmen som
ond bolighai. Hun har vært i leiligheten 1 (én) gang siden vi flyttet inn for
to år siden, og det var for å fornye kontrakten. Vinduer som ikke går an å
holde åpne. Lekk dusj med helt merkelig fuging (om det er det det heter).
Siden dusjen er lekk kortslutter strømmen i hele leiligheten om vi slår på
varmekablene på badet. Spurte om å få redusert leie fordi vi betaler jo for
varmekabler på badet, men det fikk vi IKKE fordi vi «valgte å sette inn
vaskemaskin på badet fremfor å bruke fellesvaskeri i kjelleren» når hun på
visning sa vi var velkommen til å sette inn egen vaskemaskin. Forresten
ikke mulig å komme til under dusjen fordi hullet jeg tar bilde gjennom er
like stort som hånda mi. Vi flytter etter hun prøvde å nekte oss tilgang til
leiligheten en periode (men fortsatt kreve full leie for perioden).»
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Strengere straff for
lønnstyveri
Hvis en bygningsarbeider rapper en drill eller litt materialer fra
arbeidsgiveren sin risikerer han å havne i fengsel. Han får i hvert
fall sparken etter all sannsynlighet. Men hvis arbeidsgiveren har
beriket seg ved å la være å betale lønn, overtid eller feriepenger
risikerer han ingen ting. På de siste 20 åra har det ikke falt en
eneste straffedom i slike tilfeller.

Det som skal bli straffbart er altså å la være å betale «lønn, feriepenger eller annen godtgjørelse
som arbeidstaker har rett til». Manglende verneutstyr, pensjonsordning, forsikring, skatt o.l. er
er ikke omfattet og kan straffes etter andre bestemmelser. Det samme gjelder husleie og dårlig
innkvartering. Men f.eks naturalytelser, ulempetillegg og utgiftsdekning tilhører «kjernen» og er
omfattet av bestemmelsen.
Departementet anslår at det er mellom 50 000 og
80 000 arbeidstakere som mangler OTP-ordning.
I dag er det mulig å pålegge arbeidsgivere om å
opprette en pensjonsordning og å ilegge dagbøter dersom dette ikke blir fulgt. Departementet
mener at dette ikke er tilstrekkelig incitament for
å etablere OTP. Det får heller ingen konsekvenser
for arbeidsgiveren å la være å innbetale til ordningen, mens arbeidstakeren selv må følge opp
dette, om nødvendig gjennom sivilt søksmål.

Det som skal bli
straffbart er altså å la
være å betale «lønn,
feriepenger eller annen godtgjørelse som
arbeidstaker har rett
til».

Hvis tiltakene mot arbeidslivskriminalitet skal være effektive, må det være stor risiko for å bli tatt!

Tekst: Petter Vellesen
Foto: Håvard Sæbø/
Magasinet for Fagorganiserte

Bygningsarbeidernes fagforening er som kjent
ikke begeistret for den sittende regjeringen, men
Arbeids- og sosialdepartementet kommer nå
med forslag til lovendringer som skal kunne gi
straff for såkalt «lønnstyveri». Dette mener vi er et
bra tiltak som Stortinget må vedta. Departementet har innsett at lønnstyveri er et stort problem,
først og fremst for de svakeste på arbeidsmarkedet. Særlig utenlandske arbeidere er i en underlegen situasjon hvor deres «rolle» er å utgjøre
billig arbeidskraft. I dagens situasjon er det bare
to «lønnstyverisituasjoner» som kan straffeforfølges: at arbeidsgiver foretar ulovlig lønnstrekk
eller at han tilegner seg lovfestet overtidslønn.
Departementet foreslår tre lovendringer: De foreslår at det innføres en bestemmelse i arbeidsmiljøloven som fastslår at lønnstyveri kan straffes
med fengsel inntil to år, fem ved grove overtredelser. De foreslår videre at brudd på OTP-loven kan
straffes med fengsel på inntil to år og de foreslår

at allmenngjøringsloven endres slik at arbeidstilsynet ikke bare skal gi pålegg om å rette seg
etter loven, men også gi pålegg om å oppfylle betalingsforpliktelsen.

Arbeids- og sosialdepartementet kommer nå med forslag til
lovendringer som skal
kunne gi straff for
såkalt «lønnstyveri».

I dag er det slik at Arbeidstilsynet kan kreve at
en arbeidsgiver legger fram en arbeidsavtale på
at det betales lønn etter allmengjorte satser, men
ikke gir pålegg om utbetaling av lønna. Med det
nye forslaget skal Arbeidstilsynet også gi pålegg
om oppfyllelse av selve betalingsforpliktelsen.
Et slikt pålegg anses oppfylt når betaling faktisk
har skjedd. Hvis ikke, kan det gis tvangsmulkt
eller overtredelsesgebyr.
I en rapport fra 2017 slo NTAES-ØKOKRIM fast
at hvis trusselen om straff skal ha en allmennpreventiv effekt mot arbeidslivskriminalitet må
det være stor risiko for å bli tatt, samt at straffene
er strenge. Disse lovforslagene er et forsøk på å
legge straffene på et slikt nivå at de vil virke avskrekkende. Men for at de skal fungere sånn må
det være reell «fare» for å bli tatt og reell risiko
for å bli dømt. Det betyr at Arbeidstilsynet må
tilføres mye større ressurser, gjerne øremerket
dette området. Terskelen for å få brakt sakene for
domstolen må også være lav. Skal vi gå inn for en
form for «kollektiv søksmålsrett» hvor fagforeningene kan saksøke arbeidsgiver? Når det gjelder
allmenngjorte minstelønner har fagforeningene
spilt en stor rolle når det gjelder å drive inn utestående lønn. Kanskje det går an å «formalisere»
denne rollen i lovverket?

BYGNINGSARBEIDEREN 3-2020
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OTP og lokale forhandlinger

Stadig flere klubber vektlegger Obligatorisk
Tjenestepensjon (OTP) i de lokale forhandlinger. OTP kom i kjølvannet av Pensjonsreformen i 2005. Vedtak om OTP kom på LO kongressen i 2005 fra Fellesforbundet. Det var
mange som mente at OTP skulle forvaltes slik
som AFP dvs et forvaltningsorgan utenom
forsikringsbransjen. Slik ble det ikke. Nå er
det private selskaper som har poliser og tjener penger på å administrere OTP.
Tekst: Boye Ullmann

Alle private selskaper er forplikta til å ha OTP.
Arbeidstakere får OTP etter et år og 1G dvs ca
kr 100 000 blir trukket fra bruttolønn før man
skal ha 2% av brutto. Tjener du kr 500 000
trekkes kr 100 000. Da får arbeidstakere kr 8000,pr år som spares opp til man er f.eks. 67 år og får
utbetalt en totalsum fordelt på f.eks. 10 år.
Flere av våre klubber i Bygningsarbeidernes Fagforening har oppnådd lokalt både 3, 4 og hele 5%
fra første krone. Max er 7%. Noen betaler også
fra egen lønn privat inn på OTP-«konto». Er arbeidstakeren 30 år og har 5% fra første krone
på kr 600 000 i brutto, får han/hun kr 30 000,-

pr. år i stedet for 2% minus kr 100 000,- som gir
kr 10 000 pr år. Differansen på kr 20 000 pr år i 30
år gir «tap» på kr 600 000 pensjonspenger. Det er
ca kr 5000 mer pr måned i ekstra pensjon i 10 år
enn med minimum OTP.
Flere klubber har blitt bevisst på betydninga av
OTP. En del klubber og medlemmer aner ikke
hva de har i OTP. Her trengs det informasjon og
skolering i pensjon. Framtidig fagbevegelse må
sette fokus på pensjonskamp og viktigheten av
at arbeidsfolk og håndverkere får en god pensjon
å leve av.

Vil du ta svennebrev som TØMRER?
I samarbeid med Veidekkes prosjekt «Skole på Byggeplass» kan Tømrer og Byggfagforeningen tilby teorikurs i tømrerfaget. Hensikten med kurset er å sette deltakerne
i stand til å gjennomføre teorieksamen i tømrerfaget.
Kurset gjennomføres mellom 16.30 og 20.00 én ettermiddag i uken, samt to lørdager.

Tømrer og Byggfag foreningen
Påmelding innen
20. januar til:

Tlf. 22 99 28 70
Mobil 93 68 67 97
E-post: Alexander@byggfag.org

Fristen for å melde seg opp til eksamen i juni er 31. januar.
Eksamen og all undervisning vil foregå på norsk. Viktige forklaringer vil også bli gitt
på engelsk
Kurset koster kr 10.000,-. I tillegg kommer utgift til lærebok og eksamensavgift.
De som har vært medlem i LO i ett år eller mer kan søke LOs utdanningsfond.
De støtter slik utdannelse med kr For de som jobber i bedrift med tariffavtale gjør
vi oppmerksom på at arbeidsgiver skal betale utgifter til læremateriell og lønn under
eksamen. Mange arbeidsgivere er også velvillige til å betale andre utgifter.
For å ta norsk svennebrev må du dokumentere fem års praksis i faget og ta en
teorieksamen. Deretter kan du ta den praktiske prøven. Hvis du består får du
svennebrev (fagbrev). Kurset er avhengig av at minst 10 melder seg på.
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IKEA-arbeidere
forlanger
rettferdig lønn
Pracownicy
IKEA domagają
się sprawiedliwego
wynagrodzenia
Petter Vellesen
Międzynarodowa Federacja Budownictwa i
Stolarzy, BWI, rozpoczęła ogólnoświatową
kampanię, aby rzucić światło na warunki
pracy w IKEA. Kampania nazywa się
‹›Karawana opowieści pracowników Ikei››.
Kampania ułatwi pracownikom IKEA w
różnych krajach wymianę doświadczeń
między sobą.

Den verdensomspennende IKEA-kampanjen har kommet til Polen.

Den internasjonale bygg og trearbeiderføderasjonen, BWI, har
satt i gang en verdensomspennende kampanje som skal sette søkelyset på arbeidsforholdene på IKEAs leverandører. Kampanjen
kalles Ikea Workers Caravan of Stories. Kampanjen skal gjøre det
lettere for IKEA-arbeidere i forskjellige land å dele sine erfaringer
med hverandre.
Tekst: Petter Vellesen
Foto: BWINT

I Polen besøkte kampanjen en fabrikk i byen
Zbaszynek, hvor 3 400 arbeidere produserer møbler for det multinasjonale foretaket. «For 20 år
siden ville nesten alle jobbe for IKEA for lønna
lå 20% over gjennomsnittet i distriktet», sier
en av arbeiderne. «Nå er lønningene blant de
laveste. I år tilbød bedriften et lønnstillegg på
1%, mens inflasjonen er på 4%». Allikevel er det
stress og høyt arbeidstempo som er det største
problemet for arbeiderne. Bedriften har innført
tre-skiftsordning, døgnkontinuerlig. «Vi har en
stor arbeidsbelastning. Vi produserer mer enn
vi gjorde for 8 måneder siden, men lønna er den
samme, og vi er praktisk talt like mange ansatte», sier arbeiderne.

Det er to fagforeninger på fabrikken, Budowlany
og Solidarnosc. De forbedringene som tross alt
har vært, skyldes fagforeningene, i følge arbeiderne. «Vi har fått betalt matpause, en måned
oppsigelsestid, bonuser og en pensjonsordnig
fordi fagforeningene ikke ga seg på kravene og
kjempet det fram. Vi reddet til og med 300 arbeidsplasser i begynnelsen av pandemien takket være fagforeningene», sier de.
«Når vi er fagorganiserte føler vi oss sterkere og
tør å legge kravene våre på bordet. Nå er vi klare for lokale forhandlinger og slåss for vår årlige
lønnsøkning. Vi håper anstrengelsene våre fører
til mer rettferdige lønninger.»
Kilde: bwint.org

W Polsce kampania odwiedziła fabrykę w
Zbąszynku, w której 3400 pracowników
produkuje meble dla międzynarodowej
firmy. „20 lat temu prawie każdy chciał
pracować dla IKEA, ponieważ pensja była
o 20% wyższa od średniej w okręgu” mówi jeden z pracowników. „Teraz płace są
jednymi z najniższych. W tym roku firma
zaoferowała dodatek do wynagrodzeń w
wysokości 1%, przy inflacji na poziomie
4%”. Jednak największym problemem dla
pracowników jest stres i wysokie tempo
pracy. Firma wprowadziła system trzyzmianowy, 24 godziny na dobę. „Mamy duże
obciążenie pracą. Produkujemy więcej niż
8 miesięcy temu, ale pensja jest taka sama
i mamy praktycznie taką samą liczbę pracowników” - mówią pracownicy.
W fabryce działają dwa związki zawodowe:
Budowlany i Solidarność. Zdaniem pracowników zmiany, które nastąpiły, są zasługą
związków zawodowych. «Dostaliśmy
płatną przerwę obiadową, premie i program emerytalny, ponieważ związki nie
uległy i walczyły o to. Dzięki związkom na
początku pandemii uratowaliśmy nawet 300
miejsc pracy» Mówią.
„Kiedy jesteśmy zrzeszeni, czujemy się
silniejsi i ośmielamy się przedstawić
nasze żądania. Teraz jesteśmy gotowi
do lokalnych negocjacji i walki o roczną
podwyżkę płac. Mamy nadzieję, że nasze
wysiłki doprowadzą do sprawiedliwszych
wynagrodzeń”.
Źródło: bwint.org
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Fortsatt uro om
stillingsvernet
«Aldri om jeg kommer til å forhandle under galgen og tvinges
til forverringer for Sveriges bygningsarbeidere. Aldri.» Dette sa
Byggnads leder i våres. Nå ble riktignok LO tvunget til forhandlingsbordet om den såkalte LAS-utredningen, men de ga ikke
etter for forverringene i utredningen, og forhandlingene strandet
1. oktober.
Tekst: Petter Vellesen
LAS står for Lag om Anställningsskydd og er den
svenske lovgivningen som skal sikre stillingsvernet til arbeidstakerne. Som Bygningsarbeideren skrev om i forrige nummer har Socialdemokraterna inngått et vanhellig kompromiss med

arbeidsgiverne og høyresida om at denne loven
skal liberaliseres. LO og fagforeningene har ikke
vært med på det kompromisset. De har ikke blitt
spurt heller, men som et slags siste halmstrå har
de deltatt i forhandlinger for om mulig å dempe
de verste utslagene av lovforverringen.

å stå i stilling blir svekka og at ansienniteten ved
nedbemanning skal kunne fravikes. LO kunne
ikke gå med på disse forverringene og forhandlingene brøyt altså sammen.
Nå er taktikken at man må sikre stillingsvernet
gjennom avtaleverket og at partene i arbeidslivet må forhandle om disse stridsspørsmålene.
Om det skal lykkes må LO stå samlet og være
villig til å ta en fight. I Sverige måtte de også utsette tarifforhandlingene, men flere forbund setter i gang forhandlingene i disse dager. Der har
de sjansen til å vise om de mener alvor.
Kilder: arbetet.se, byggnads.se
Kilder: Arbetet.se, regeringen.se

Lovforslaget innebærer, som vi skrev om i Bygningsarbeideren 2-2020, blant annet at retten til

Faller den finske
modellen?

De finske arbeidsgiverne i
skogindustrien vil ikke lenger
forhandle om landsdekkende
overenskomster. Arbeidsgiverorganisasjonen Finnish Forest
Industries Federation (Metsäteolisuus) kunngjorde dette 1. oktober og dette vil være virkelighet så snart de gjeldende
avtalene utløper, ved utløpet
av 2021. Alle forhandlinger om
lønn, arbeidsforhold, skiftordninger osv vil fra da av foregå
på lokalt nivå, direkte mellom
bedriften og deres egne arbeidsstyrker. Dermed sier de
farvel til et innarbeidet forhandlingssystem som har vært
det dominerende i Finland i 75
år. Dette vil berøre 140 000 arbeidstakere i 150 bedrifter.
Tekst: Petter Vellesen

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

–Uten de kollektive avtalene som forbundene
forhandler fram settes de finske arbeidstakernes stilling flere tiår tilbake, til et historisk dårlig
nivå, sier Jarkko Eloranta, leder i Fackcentralen
FFC, finsk LO. Tariffavtalene sikrer ikke bare
lønna, men en rekke rettigheter som blir sett på
som en selvfølge, som foreldrepermisjon, utvidet
sykelønn og retten til å være hjemme med sykt
barn.
FFC tror at vedtaket er lite gjennomtenkt og at
arbeidsgiverne ikke har som mål å svekke muligheten til å gjøre avtaler, selv om de forsøker
å oppnå kortsiktige kostnadsinnbesparinger og
økt arbeidsgivermakt. De landsomfattende tariffavtalene har vært en garantist for arbeidsfred

og like konkurransevilkår. Når avtalene sies opp,
vil faren for konflikt øke. –Prisen for arbeidsfreden fastsettes på det planet hvor man forhandler,
konstaterer Eloranta.
Ved at de kollektive avtalene sies opp, aktualiseres også spørsmålet om nasjonal minstelønn.
Dermed blir spørsmålet om lønnsfastsettelse en
sak for politikerne og ikke for partene i arbeidslivet. I Finland, som i de andre nordiske landene,
har kollektiv forhandlingsrett vært en hjørnestein
i arbeidslivspolitikken. Dette utspillet er et skudd
for baugen for den «nordiske modellen».
Kilder: euractiv.com, sak.fi/sv
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Malermester går inn
for lønnsreduksjon!

I fjor inngikk Fellesforbundet og Oslo Bygningsarbeiderforening
tariffavtale med malerfirmaet Dema AS. Det gikk ikke helt smertefritt, bedriften strittet imot til å begynne med, men vi hadde ganske mange medlemmer der og Dema var medlem i NHO og BNL
fra før. Dermed var avtaleinngåelsen egentlig en formalitet, men
dermed begynte vanskelighetene også.
Tekst: Petter Vellesen
Foto: Håvard Sæbø/Magasinet for
Fagorganiserte
Bedriften betalte ikke alle satser etter overenskomsten, så vi hjalp de tillitsvalgte med å sette
opp en kravliste, og det meste kom på plass etter
hvert: 12% feriepenger: check. Reise- og gangtid:
check. Overtid etter overtidsgrunnlaget: check.
Tarifftillegget var på 2,50 i fjor og det ble enighet om at det skulle betales ut fra 1. april. Man
ble også enige om at arbeidstida var på 37,5 time
– men så skar det seg. Bedriften hadde tidligere

Bedriften betalte ikke
alle satser etter overenskomsten, så vi hjalp
de tillitsvalgte med å
sette opp en kravliste...

praktisert 40 timers uke i henhold til arbeidsmiljøloven. Hvis man nå skulle begynne å jobbe 37,5
timer ville jo det innebære lønnsnedslag på 2,5
time per uke. Det var ikke akkurat det malerne
i DEMA hadde forestilt seg: å komme ut med en
tariffavtale som ga mindre enn før. De fleste av
de ansatte var østeuropeere som har større interesse av en velfylt lønningspose enn i daglig fritid.
Men fagforeningen har alltid ment at arbeidstidsforkortelsen fra 1987 gjelder ennå – og den
innebar full lønnskompensasjon. Svaret finner
vi altså i Fellesoverenskomstens bilag 5A: ved
overgang fra 40 til 37,5 timers uke skal timelønna
kompenseres med 6,67%, og det rådet ga vi de tillitsvalgte. Malermesteren rådførte seg med BNL,
som til vår store overraskelse rådet ham til ikke å
gå med på dette kravet!
NHO mener altså at arbeidstidsreduksjonen ikke
skal lønnskompenseres og at dette bare gjaldt
i 1986/87. Det vil si: Det er bare arbeiderne, de
timelønte, som skal utsettes for denne urettferdigheten. «Alle» er enige om at folk med fast
ukelønn, månedslønn eller årslønn ikke skal gå
ned i lønn – men for timelønte er det greit med
lønnsnedslag. Fagforeningene kan ikke leve med

Illustrasjonsfoto.

en slik tolkning. Vi kan ikke agitere for tariffavtale overfor våre potensielle medlemmer når det
innebærer at de taper 5-600 kroner i uka på det!
NHOs holdning her har vist seg å ha smitteeffekt.
Flere bedrifter har fulgt opp ved å ha den samme
steile holdningen når de skal inngå tariffavtale.
Dette gjelder flere bransjer, blant annet transport
og byggeindustri, og det er vel god grunn til å
anta at NHO har en finger med i spillet. De fleste
av de organiserte malerne har slutta hos malermester Dema, men tvisten er ennå ikke løst.
Denne saken havner antakelig i arbeidsretten,
og vi kommer ganske sikkert til å vinne den. Det
har aldri vært noen tvil om dette tidligere og det
faller på sin egen urimelighet at arbeidstidsreduksjon med full lønnskompensasjon bare skulle
gjelde for bedrifter som hadde tariffavtale i 1986.
Vi har både saklig og moralsk rett, og verken LO,
Fellesforbundet eller Bygningsarbeidernes fagforening vil akseptere at vi gir etter i denne saken!

NHO mener altså at
arbeidstidsreduksjonen
ikke skal lønnskompenseres og at dette bare
gjaldt i 1986/87.
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Prosimy o
Vennligst forlat stedet
opuszczenie
Det er mandag, klokka ni om kvelden. Atter en dag i Kvinnestreiken.
Warszawa, utenfor politistasjonen har en gruppe samlet seg for å
tego miejscale? Ikreve
at de fengslete blir løslatt. Det polske politiet bruker tåregass,
Text: Justyna Marciniak

Jest poniedziałek, godzina dziewiąta wieczorem. Kolejny dzień Strajku Kobiet. W
Warszawie, pod komisariatem policji,
zebrała się grupa osób żądająca uwolnienia zatrzymanych. Polska policja na pokojowych protestach używa gazu, pałek
teleskopowych, a do akcji wykorzystuje
antyterrorystów. Nie respektuje legitymacji
prasowych ani poselskich. Bo epidemia.
„Uwaga. Uwaga. Policja informuje. Mamy stan
epidemii. Pozostając w tym miejscu narażasz na
niebezpieczeństwo zakażenia siebie i innych. Prosimy
o opuszczenie tego miejsca”.
Ten komunikat słychać w kółko z megafonu komisariatu. Komunikat ma za zadanie zmienić rzeczywistość.
Ma obarczyć winą protestujących w obronie praw kobiet za zwiększającą się liczbę zakażeń. Ma stworzyć
nowego wewnętrznego wroga.
Strach przed koronawirusem również w Norwegii
powoduje, że szuka się winnych. A na ofiary tych
poszukiwań najlepiej nadają się najsłabsi. Na przykład
– emigranci zarobkowi z Polski. Podstawowa (tania)
siła robocza wielu norweskich firm budowlanych jest
obecnie tematem kłopotliwym. Podobno robotnicy
nie dotrzymują warunków kwarantanny, podobno są
głównym ogniskiem zarazy. Odwiedzają rodziny w
swojej ojczyźnie a teraz jest to złe, nieprzemyślane i
naraża porządnych obywateli (którzy mają rodziny tu,
na miejscu). Nie jest ważna tęsknota, więzi rodzinne,
zdrowie psychiczne pracowników zagranicznych, bo
od marca powinni odpowiedzialnie siedzieć na dupie,
tzn. w pracy, zamiast jeździć, nie wiadomo po co, do
„czerwonego kraju”.

batonger og anti-terrormidler mot fredelige demonstranter. De respekterer ikke pressekort. På grunn av epidemien.

Tekst: Justyna Marciniak
«Hør etter. Hør etter. Dette er informasjon fra politiet. Vi har et smitteutbrudd. Ved å bli værende her utsetter du deg selv og andre for smitte.
Vennligst forlat stedet.»
Denne beskjeden kan bli hørt om og om igjen fra
politistasjonens høyttaler. Det er meningen at beskjeden skal forandre virkeligheten. Den vil legge skylda på de som demonstrerer for kvinners
rettigheter for det økende smittetallet. Meningen
er å skape en ny indre fiende.
Frykten for koronaviruset fører til en jakt på syndebukker i Norge også. Og det er de svakeste
som passer best til å bli ofre for denne jakten.
For eksempel arbeidsinnvandrere fra Polen.
Utenlandske arbeidere, som utgjør mesteparten
av (den billige) arbeidskraften til mange norske
byggefirmaer, er nå blitt et problem. Det sies at
det er de som er hovedfokus i smittespredningen. De besøker familien i hjemlandet og nå blir
det sett på som dumt, uansvarlig og å utsette anstendige borgere (som har familie her) for smitte.
Hjemlengsel, familiebånd og utenlandske arbeideres mentale helse blir ikke sett på som viktig,
for siden mars skulle de ha sittet ansvarsfullt på
ræva, dvs vært på jobben, i stedet for å reise til et
såkalt «rødt» land.

Zapewne wielu zagranicznych pracowników przed
świętami dostanie od szefa, zamiast życzeń, informację,
że sami są odpowiedzialni za przestrzeganie reguł
dotyczących wjazdu do Norwegii i kwarantanny, że
firma nie pokryje pobytu w hotelu podczas kwarantanny, ani w ogóle nie zamierza płacić za czas kwarantanny. Szef jest zatroskanym o dobro społeczeństwa
obywatelem, a jego pracownicy w chwili obecnej nie
są tego społeczeństwa częścią. Więc norwescy szefowie będą się oburzać, że pracownicy nie przestrzegają
kwarantanny, a jednocześnie będą unikali płacenia za
jej czas należnej pensji. Będą przyjmowali sowite wsparcie od rządu, a w tym samym czasie będą obniżali
wynagrodzenie robotnikom. Będą przypominać o
konieczności zachowania higieny, nie zapewniając na
budowach kontenerów socjalnych, sanitariatów, masek,
ani środków czystości.
Może zamiast szukać winnych wśród najsłabszych,
lepiej likwidować źródła problemu? A te leżą raczej po zamożnej stronie społeczeństwa. Warto więc
sprawdzać, czy firmy płacą za kwarantannę, czy
zapewniają prawidłowe warunki higieniczne na budowach (na małych i dużych projektach). Warto
pilnować, żeby do pracowników zagranicznych trafiały
rzetelne informacje dotyczące warunków wjazdu do
Norwegii. I przede wszystkim - nie umywać rąk przed
odpowiedzialnością. Pandemia kiedyś się skończy, a
przyzwolenie na pozbawienie praw części pracowników pozostanie po niej niechlubną pamiątką.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Før jul er det sannsynlig at mange sjefer vil fortelle de utenlandske arbeiderne at det er de selv
som er ansvarlige for å overholde innreise- og
karantenereglene, at bedriften ikke vil dekke karantenehotell og at de ikke har tenkt å betale for
karanteneopphold i det hele tatt. Sjefen er en ansvarlig borger som er opptatt av samfunnets beste og for øyeblikket er ikke de ansatte en del av
dette samfunnet. Så de norske sjefene kommer til
å bli opprørt over at arbeiderne ikke overholder
reglene, samtidig som de vil unngå å betale lønn
for denne tida. De vil få mye støtte fra myndighetene og på samme tid vil de redusere lønningene.
De vil minne oss på behovet for hygiene, uten å
sørge for at det er nok brakker, toaletter, munnbind eller håndsprit på byggeplassene.
Så kanskje det vil være bedre å lete etter årsakene
til problemet i stedet for å lette etter syndebukker
blant de svakeste? Og problemene ligger nok heller på den rikeste delen av samfunnet. Derfor er
det nødvendig å sjekke om bedriftene vil betale
for karantenen og om de vil sørge for skikkelige
hygienetiltak på byggeplassene – store som små.
Det er verdt å sikre seg at utenlandske arbeidere
får pålitelig informasjon om innreisereglene. Og
viktigst av alt: ikke vask ansvaret vekk fra hendene. Pandemien vil ta slutt en dag, men anledningen til å frarøve noen arbeidere deres rettigheter vil stå igjen som en skammelig påminnelse
om den.
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Tekst: Harald Berntsen
I et utkast til arbeidsprogram for SV har
programkomiteen delt seg i spørsmålet om
arbeidsinnvandring. Et flertall vil åpne for
midlertidig statlig regulering av slik innvandring, et mindretall vil ikke være med på det.
Den samme konstellasjonen har lenge vært
til stede i Rødt.
Flertallet i begge partier sier riktig nok at de vil
stenge grensene fordi arbeidsinnvandring gjøre
det vanskelig å motarbeide sosial dumping. Til
dette sier motstanderne vel å merke at statlig
nedstenging snarere vil føre til økt og grovere
kriminell sosial dumping.
Det som alt i ei årrekke har utløst debatten, er
den økte arbeidsinnvandringa fra EUs nye medlemsland i Øst-Europa fra omkring 2005. Det svaret som først vant fram fagbevegelsen på denne
utfordringa, var å hilse arbeidsinnvandrerne

I 1895 utgjorde utlendinger, særlig svensker, en
firedel av arbeiderne på jernbaneanleggene. Dette
er et arbeidslag ved Hamar-Selbanen. Fotograf:
Ukjent/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

velkommen, på de lønns- og arbeidsvilkår som
fagbevegelsen har oppnådd her i landet. Det som
nå bringer ytterligere liv i diskusjonen, er den forsterka internasjonale arbeidsløsheten som har
oppstått med pandemien og vil fortsette å prege
arbeidslivet lenge etter at pandemien er pressa
på retrett.
Men debatten om å regulere arbeidsmarkedet
etter lokale, nasjonale og etniske skillelinjer er
slett ikke ny, den har bølga fram og tilbake i den
moderne arbeiderbevegelsen helt fra den oppsto
med den industrielle revolusjon.
Her i landet kan vi for eksempel finne diskusjonen igjen i framveksten av det forbundet som i
de første åra etter 1905 skulle få over halvparten
av LOs medlemmer og bli «mor» til alle de seinere
industriforbunda, Norsk Arbeidsmandsforbund.
Helt fra starten i 1895 var dette et forbund for alle
ufaglærte arbeidere som ikke hadde noen plass
i de andre eksisterende fagforbunda, først under
navnet Vei- og jernbanearbeiderforbundet, fra
1898 Sten-, Jord- og Bergarbeiderforbundet, og fra
1900 endelig Norsk Arbeidsmandsforbund.
Alt i 1895 måtte Arbeidsmandsforbundet ta
stilling i spørsmålet om arbeidsvandring. Den
politiske retninga som, karakteristisk også for
seinere, tok til orde for å bremse og stanse inn-

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

vandringa, var det nasjonalistiske partiet Venstre, som ennå hadde ideologisk grep om deler av
arbeiderklassen.
I 1895 var det i alt 2 170 veiarbeidere i Norge, og
av disse var drøye ti prosent, 273, utlendinger,
særlig svensker. Blant jernbanearbeiderne var de
nærmere 25 prosent. For å svekke den økende bevisstheten blant arbeiderne om å utgjøre en egen
samfunnsklasse med egne felles interesser på
tvers av lokale, nasjonale og andre underordna
motsetninger, gikk et fremmedfiendtlig Venstre
i spissen for at Stortinget vedtok å innføre fortrinnsrett for norske borgere til offentlig arbeid.
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På denne tida var ennå særlig fagarbeiderne i
den unge faglige og politiske arbeiderbevegelsen
påvirka av ideer om å stenge arbeidslivet ikke
bare for innvandrere, men også for kvinner, for
eksempel ville typografene stenge sin bransje
for kvinnelige trykkere fordi de pressa lønna nedover. Stifteren av det som seinere blei Arbeidsmandsforbundet, Olav Strøm, var oppmerksom
på farene ved ei slik linje da han på forbundets
stiftelsesmøte i 1895 fikk hindra vedtak av et forslag om å nekte svensker medlemskap. Men «litt
opportunistisk», som han sjøl sa, gikk han med på
i en uttalelse til Stortinget å kreve skarpere tiltak
mot ansettelse av utlendinger på anlegg når det
var overflod på norsk arbeidskraft.
Mindre opportunistisk var Strøm da det i 1897
gikk rykter om at kontraktører ved Gravhalsentunellen på Bergensbanen ville skaffe seg
svenske arbeidere som de visste var immune
mot sosialistisk påvirkning. Strøm, som fra tidlig
ungdom var skolert gjennom studier i skrifter av
den svenske sosialistpioneren August Palm, slo
da fast at det ikke var hans erfaring at svenske
arbeidere var mindre mottakelige for sosialisme
enn norske.
Men også Arbeiderpartiet var ennå så ungt og
usjølstendig at det, på linje med landsmøtet i
Strøms forbund, ba Stortinget om å gi fortrinnsrett til norske borgere på offentlig arbeid. Dette
måtte også ses i lys av at på samme tid som det
var mange utlendinger blant de sosialistiske pionérene i norsk arbeiderbevegelse, kom det også
streikebrytere utafra. Dette var likevel ingen
grunn til å gi forrang på grunnlag av etnisitet
eller nasjonalitet, på tvers av det internasjonale
klassefellesskapet. Olav Strøm så da også at for
å forebygge streikebryteri, lå løsninga derimot i
å organisere både norske landarbeidere og utlendinger. Under den første gruvestreiken i Norge,
ved Båsmo kisgruver i Mo i Rana i 1898, hindra
da også forbundets folk streikebryteri ved å få
soldatrekrutter samla i Mosjøen til å nekte å ta

gruvejobbene som befalet prøvde å få dem til å
gjøre etter henvendelse fra gruveledelsen. Derimot lyktes det ikke å overtale en del fiskerbønder
fra Nesna og Rana ellers til å takke nei til å la seg
verve til streikebryteri mot å få en liten kontantinntekt.
På denne tida hadde også Arbeiderpartiets hovedorgan, Social-Demokraten, i en leder 11. januar 1898 gått ut med et angrep på den fortrinnsretten for norske borgere som partiet, sammen med
Venstre, tre år før hadde bedt Stortinget om å innføre. Avisa skreiv at den internasjonale solidariteten ikke kunne fremmes ved lovbestemmelser
som hindra utenlandske arbeidere å søke arbeid.
Den eneste instansen som kunne stanse streikebryteriet, var arbeiderne og deres organisasjoner
sjøl, ved i hvert land og over landegrensene å utveksle opplysninger om hvor det var gunstig at
arbeiderne reiste for å søke arbeid og hvor det var
ugunstig, for eksempel på steder hvor de foregikk
streiker og/eller var stor arbeidsløshet.
Det var altså den mer nasjonalistiske retninga i
tidlig norsk arbeiderbevegelse, knytta til Venstre,
som to initiativet til å utestenge utenlandske arbeidere. Det Venstre-leda såkalte Norsk Fagforbund utforma i 1897 et forslag til Stortinget om en
innvandringslov som skjerpa det offentlige oppsynet med innvandrere. Da forslaget kom til Stortinget i februar 1899, blei det kraftig kritisert av
lederen Strøm i det nye fagbladet for de ufaglærtes forbund, Arbeidsmanden. Strøm slo fast at slike tvangstiltak bare ville gjøre livet vanskeligere
for utenlandske arbeidere som kom hit for å søke
levebrød på grunn av arbeidsløshet i landa de
kom fra, og ikke gjøre forholda det minste bedre
for norskfødte arbeidere. Hittil hadde de hatt noe
større frihet til å bevege seg i Norge enn i andre
europeiske land, men nå ville Venstre stramme
inn på friheten.
Strøm følgte opp i Arbeidsmanden i oktober 1901
med å slå ned på den fremmedfiendtligheten som
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gjorde seg gjeldende i alle land der den moderne
arbeiderbevegelsen ennå var i sin barndom og
den internasjonale klassesolidariteten ennå ikke
utvikla. Det var det samme når den ugjestmilde
holdninga også retta seg mot egne landsmenn
som ikke tilhørte den angjeldende kommunen.
Strøm hadde også opplevd at arbeidere hadde
fått avskjed av sine arbeidsgivere fordi de hadde
vært tillitsvalgte for sine kamerater, og at de da
blei drivi videre utpå landeveien av sine egne
kamerater. Strøm ville ta kampen opp mot ei slik
innskrenka holdninga ved blant anna å gå inn for
fri overgang mellom de tre broderforbunda for de
ufaglærte arbeiderne i Norden.
Tidlig på 1970-tallet var den tidlige debatten om
arbeidsvandring og dens lærdommer helt ukjent
for den nye avisa Klassekampen da den, med
krigstyper over hele førstesida tok til orde for slagordet «Steng grensene!» for det økende antallet
arbeidsinnvandrerne fra Sør-og Øst-Europa,
Afrika, Asia og Latin-Amerika, og fikk oppfylt
sitt ønske da Arbeiderpartiet og SV i fellesskap
fikk innført en flerårig innvandringsstopp. I tillegg skreiv det nye AKP(ml)s teoretiske tidsskrift
Røde Fane at den etnisk enhetlige norskfødte
arbeiderklassen hadde andre og egne interesser
enn arbeidere fra andre land. Omkring årtusenskiftet blei den tankegangen som lå og ligger til
grunn for ønsket om å stenge grensene, satt på
plass av ikke minst de samme bygningsarbeiderforeningene som tok opp kampen mot Arbeiderpartiets og Høyres felles frislepp av bemanningsbransjen. De erstatta det med slagordet om å
hilse arbeidsinnvandrerne velkommen til Norge,
på de vilkår som fagbevegelsen har tilkjempa seg
her, foruten til å organisere seg i den samme fagbevegelsen.
Nå er altså kampen mellom de to motstående l
injene, den gamle Venstre-nasjonalistiske og den
internasjonalistiske solidaritetslinja, aktivert på
ny.

Foreløpig seier for seriøsitetsmodellene våre
Den 8. september var over 40 fagforeninger
samla til fanemarkering foran næringsdepartementet i Kongens gate, etter et initiativ
fra fagforeningene i byggebransjen i Oslo.
Bakgrunnen var at ESA (EFTAs kontrollorgan som overvåker EØS-avtalen i bl.a. Norge) hadde klaget inn Norge for brudd på EUs
konkurranseregler ved at vi har innført ulike
krav til offentlige anskaffelser i en rekke kommuner her i landet. Særlig var ESA kritisk til
begrensninger i antall underleverandører, som
er et kjernepunkt i bl.a. Oslomodellen. Ifølge
ESA er dette konkurransevridende og kan
hindre tjenesteytere å komme inn på markedet av offentlig oppdrag.
Tekst: Joachim Espe

Men det er jo nettopp konkurransen vi ønsker
å vri, vekk fra de kriminelle og useriøse og over
til de bedriftene som satser på faste ansettelser, fagopplæring og produktivitet. I følge Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter
(NTAES) har kriminelle foretak fått offentlige
byggeoppdrag for 30 milliarder kroner de siste
4 årene, samtidig som faste ansettelser har blitt
erstattet med innleie fra bemanningsbyråer. De
tidligere store lokomotivene i byggebransjen har
nedskalert egenbemanning og i større grad be-

nyttet seg av underleverandører med betydelig
lavere lønns- og arbeidsvilkår enn de tidligere
faste ansatte i tariffbedriftene har hatt.
I denne situasjonen har organisasjonsgraden i
byggebransjen sunket og erkjennelsen av at noe
må gjøres har måttet kjempes fram fra fagforeninger i bransjen, og har etter hvert slått rot blant
folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner, og
seriøsitetsregler for offentlige anskaffelser har
spredd seg fra Skiensmodellen, siden Telemarksmodellen til Oslomodellen og i ulike varianter
blitt vedtatt i 180 kommuner.
Etter innføringen av Oslomodellen har vi sett
en tendens til at bedrifter i bransjen øker egenbemanning og noe større grad tar inn lærlinger.
Samtidig ser vi en like stor tendens til omgåelser
av regelverket, særlig ved at bedrifter som ikke
har lovlig adgang til å leie inn fra bemanningsforetak, gjør dette. Derfor har fagforeningene i
byggebransjen vært opptatt av å stramme inn
på kravene i seriøsitetsmodellene og spre disse
til flere kommuner og fylker, og ikke minst at
dersom det skal etableres en nasjonal seriøsitetsmodell kan ikke det bli en dårligere modell enn
noen av de lokale vi har i dag.
I stedet har EUs overvåkingsorgan forsøkt å
tvinge fagbevegelsen over i en defensiv kamp for
å forsvare de modellene vi har etablert til nå. Og

til en viss grad har de lyktes, blant annet ved at
KS (Kommunenes sentralforbund) har fått kalde
føtter og fått advokatfirmaet Wiersholm til å lage
en rapport for å se på seriøsitetsmodellene opp
mot EUs konkurranseregler. Wiersholmrapporten
konkluderer i tråd med ESAs klage, og har bidratt
til å spre usikkerhet i kommune-Norge om hva
salgs regelverk de kan vedta for å demme opp for
kriminalitet og useriøsitet. Derfor er det gledelig
å lese regjeringens svar til ESA der de står fast på
norske kommuners rett til selv å innføre de nødvendige begrensningene i regelverket for offentlig anskaffelser.
Men til tross for regjeringens svar til ESA kan vi
ikke være sikre på seieren. Tidligere har vi sett
at myndighetene har stått på norske tariffavtaler
og arbeidslivslovgivning side i konflikt med EUretten, helt til det settes hardt mot hardt, blant
annet i Holship-dommen og saken om Reise, kost
og losji. Men vi må bruke den foreløpige seieren
for det den er verdt og jobbe videre for å etablere
flere og bedre seriøsitetsmodeller i alle kommuner og fylker, og sikre en rettferdigere konkurranse der fagkompetanse, kvalitet og produktivitet
verdsettes over lav lønn.

DET NYE ÅR
Nu har en verden gitt seg hen
i fryd fordi et barn er født.
De kom, de kristne bombefly;
der skrek en mor; et barn var dødt
Og andre småbarn sprang i angst
og skjulte seg, den glade jul.
Nu kan vi skjønne salmens ord:
at engler daler ned i skjul.
O fred på jord og fryd på jord!
Vi står i kveld med spente sinn,
blandt julelys og bombebål
og ser det gamle år gå inn.
Glorød går Jordens akse rundt.
Hvem stanser vanviddet? Vi vet
den hånd som griper, svies av.
Dyrt koster nu rettferdighet.
Men noen var det som grep til.
De har ikveld sin møtesal
i skyttergravens føik av sne, —
blandt dødsstønn på et hospital.

Vi blev tilbake, og vi spør:
må prisen bare være blod.
Husk da: den gjeld kan bli betalt
hver dag ved uforsonlig tro.
For våre fiender elsker tvil,
og tviler du, da går de frem.
Men er din egen vilje hård
da er du med og stanser dem.
I alle land går kampens front.
Kjemp hvor du er den gode strid.
Den dag du vant en seier her,
den dag forsvarte du Madrid.
Din offervilje og ditt mot
kan støtte op ved Teruel.
Frihetens nye, sterke år. –
Vær med og skap det, fra ikveld!
Du er ansvarlig kamerat.
Bryt gjennem! Seiren er dig selv.

Nordahl Grieg 1938 (Fra diktsamlingen
Håpet, utgitt posthumt i 1946)

