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Leder

Stopp lavlønnskonkurransen 
– sikre faste ansettelser og økt 
produktivitet i byggebransjen!
Bakteppe for årets tariffoppgjør i byggebran-
sjen er et arbeidsmarked som i lang tid har vært 
preget av lavlønnskonkurranse og hvor andelen  
faste ansatte i produksjonsbedriftene har sun-
ket, samtidig som innleie fra bemanningsbyråer 
og bortsetting til underentreprenører med helt 
andre lønns- og arbeidsvilkår har økt kraftig.  
Nylig kom også FAFO-rapporten “Hvem er de 
lavtlønte?” som viser at andelen lavtlønte (alt-
så de som tjener under 85% av gjennomsnittlig  
industriarbeiderlønn) har økt i senere tid, og at 
økningen av både andelen og antallet lavtlønte 
jobber har økt betraktelig innenfor byggebran-
sjen. 

Arbeidsgiverne har de siste oppgjørene strittet 
imot å heve minstelønna ytterligere, fordi det 
nå er så mange flere enn tidligere som går på 
minstelønn. Men hva er det egentlig de sier her?  
 
Arbeidsgiverne sier ikke annet enn det som slås 
fast i FAFO-rapporten, nemlig at lavlønnskon-
kurransen har nådd langt i byggebransjen, og de 
er ikke snauere enn at de bruker det som et argu-
ment mot å heve de lavest lønte i bransjen vår. 
Dette må avvises, og kan ikke være inngangen 
til årets oppgjør. Vi aksepterer ikke at store deler 
av bransjen blir hengende etter, minstelønna må 
følge etter og skal opp på 85% av gjengs lønn!

Det er ikke bare minstelønna som må heves om vi 
skal stoppe lavlønnskonkurransen i byggebran-

sjen. Arbeidsgivernes mulighet til å “outsource” 
arbeidskrafta, enten til bemanningsbyråer eller 
til underentreprenører med betydelig dårligere 
lønns- og arbeidsvilkår, utgjør den største trusse-
len mot et anstendig arbeidsliv. Derfor må årets 
oppgjør få på plass seriøsitetsbestemmelser som 
faktisk endrer på den utviklingen vi har sett de 
siste 15 årene med færre egne ansatte og mer 
innleie og bortsetting. Vi krever at det ikke skal 
være adgang til å leie inn arbeidskraft fra be-
manningsbyrå eller sette bort arbeid dersom det  
undergraver faste ansettelser i bedriften. Innleie 
eller bortsetting av arbeid bedriften selv driver 
med, skal skje til bedrifter med tariffavtale og på 
like vilkår. Det kan ikke være sånn at tariffbedrif-
ter skal kunne bidra til lønnsdumping ved å sette 
bort arbeid til dårligere vilkår i neste ledd. 

Motvekten til lavlønnskonkurranse og lav produ-
ktivitet, er akkordarbeid. Partenes eget pro- 
duktivitetssystem som fremmer selvstendige fag-
arbeidere, riktig bemanning, kompetanse i alle 
ledd, og en rettferdig lønn. Vi ser en økende in-
teresse for akkorden blant våre medlemmer, men 
samtidig er det merkelig at ikke arbeidsgiverne 
bidrar mer til det mest produktivitetsfremmende 
lønnssystemet vi har, særlig med tanke på det 
fallet i produktivitet vi har sett i byggebransjen 
siden starten av 2000-tallet. Akkordsystemet er 
partssammensatt og fungerer dersom begge  
parter investerer i det, og nå må arbeidsgiverne 
følge opp sin del av ansvaret. 

Vi går også samla og godt forberedt inn i årets  
tariffoppgjør med rettferdige og nødvendige 
krav. Byggebransjen trenger en kursendring, og 
i denne må det organiserte arbeidslivet vise vei. 
For å få til denne endringen må vi ha gjennom-
slag i årets oppgjør, og det er vi beredt til å streike 
for!

Underskrevet av 28 fagforeningsledere 
i Fellesforbundet

Fellesforbundets regionale 
verneombud avholder 40-timers 
verneombudskurs for byggfagene
på Sørmarka kurs og konferanse-
senter. 

Kurset avholdes i to bolker: 
25. - 27. april og 18. - 19. mai. 
Målgruppa er verneombud, 
arbeidsledere, AMU-medlemmer 
og andre aktuelle som arbeider 
innen bygg og anlegg. 

Av innholdet: 
• Arbeidsmiljøloven
• Samarbeid, medbestemmelse,   
 internkontroll og ledelse
• Organisering av praktisk  
 HMS på byggeplass
• Fysisk og kjemisk helsefare,   
 farlige forhold og arbeidsutstyr
• Prosjekt IK og SHA
• Arbeidsgiver skal betale 
 kursavgiften.

Påmelding til: 
jorgen.bjaland@fellesforbundet.no 
91399374 eller 
anders.johnsen@fellesforbundet.no 
94148978

40-timers 
arbeidsmiljø-

kurs

KONTAKTINFORMASJON:

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

Redaksjonen: Petter Vellesen, 
Ken Gordon Solfjeld, Magne Glimdal, 
Joachim Espe og Helge Breistein.
Layout: Gjerholm AS
Trykk: Nr1 Trykk as

Forsidebilde: 
Helga 25.-27. mars var over 100 
deltakere samlet på akkordkurs. 
Se også s 7. Foto: Magnus Hellstrøm

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: Alexander Hopland-Wøien

Fellesforbundet avd 600  
Bygningsarbeidernes fagforening
Møllergata 24, 0179 Oslo
Telefon: 22994740
e-post: post@bygnngsarbeider.no
Hjemmeside: www.bygningsarbeider.no
Kontortid: Mandag-fredag 8.00-15.30 
Leder: Joachim Espe

Vi aksepterer 
ikke at store deler 
av bransjen blir 
hengende etter
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Etter 16 år i Fellesforbundet, de tolv siste i Rør-
leggernes Fagforening/Bygningsarbeidernes 
fagforening forlater Boye Ullmann gjengen i 
Møllergata. Boye har vært en markert tillits-
valgt og organisasjonsarbeider som har satt 
spor etter seg. Og den som trodde at Boye skal 
pensjonere seg kjenner ikke Boye godt nok! 
Nei, Boye søker nye jaktmarker og det neste 
året skal han jobbe 50% som faglig sekretær i 
Rødt og 50% i Industriaksjonen med strøm og 
energi som arbeidsfelt.

Boye har permisjon fra jobben som organisa-
sjonsarbeider i Bygningsarbeidernes fagfore-
ning i ett år.

Møtet avholdes i 
Østre Aker vei 24

kl. 17.00
Matservering fra kl. 16:00 
Saksliste for årsmøte: 
  1.  Konstituering 
  2.  Beretninger 2021.
  3.  Regnskap 2021  
 og Budsjett 2022  
  5.  Bevilgninger
  6.  Uttalelser
  7.  Innkomne forslag 
  9.  Valg 
10. Godkjenning protokoll 

Frist for innkomne 
forslag er fredag 1. april

Påmelding innen 
fredag 8. april 

sms/telefon: 
920 97 154

E-post: 
lene@byggfag.org

Innkalling 
ÅRSMØTE

2022

Tømrer og Byggfag 
foreningen

Boye slutter!

Det er blitt så mye å gjøre på målersida i  
betongfaget at Fellesforbundet avd 600 Byg-
ningsarbeidernes fagforening har ansatt ny 
oppmåler. Bjørn Sverre Lefdal Olsen begynte 
på målekontoret 1. mars og blir dermed kollega 
med Tor-Øyvind Hokåsmoen.

Bjørn Olsen kommer fra en jobb som betong-
fagarbeider i Veidekke. Han har også jobbet i 
AF Bygg Oslo. Han er 48 år gammel og bor på 
Ljan. Bjørn har sittet i styret for fagforeningen 
siden sammenslutningen.

Vi gleder oss til samarbeidet og er sikre på at 
betonglagene kommer til å få glede av Bjørns 
erfaringer og kunnskap. Ikke minst er det godt 
nytt for målesystemet at aktiviteten tar seg 
opp.

Ny oppmåler på betong

Vi minner om at Bygningsarbeidernes fagforening og Tømrer og Byggfagforeningen 
har stiftet vårt eget bedriftsidrettslag, Bygningsarbeidernes Idrettsforening. 
Formålet er både å tilrettelegge for fysisk aktivitet i og utenfor arbeidstida og å øke 
trivselen og samholdet hos de ansatte og medlemmene. Ansatte og medlemmer som 
ikke er tilslutta noe bedriftsidrettslag fra før kan bli medlemmer.  

BIF er tilslutta Oslo Bedriftsidrettskrets og medlemmene kan benytte seg av deres 
aktivitetstilbud. I tillegg ønsker vi også å legge andre fritidstilbud under bedrifts-
idrettslaget. Det kan være sportsfiskergruppe, hytteturer, treningsgrupper eller 
uformelle konkurranser og turneringer, for å nevne noe. 

Vår viktigste aktivitet i 2021 var Ti på topp, et lavterskeltilbud for alle. 
BIF betalte deltakeravgiften og vi hadde hele 19 registrerte deltakere. 
I 2021 kom BIF på førsteplass i bedriftskonkurransen og hadde fire deltakere 
blant de 30 beste!  Vi vil selvsagt delta i år også, og satser på flere fellesturer 
med kulturinnslag og sosiale aktiviteter.

Det koster 100,- kr i året å bli medlem. Send en mail til petter@bygningsarbeider.no

Bygningsarbaeidernes 
Idrettsforening
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Tekst: Joachim Espe leder Fellesforbundet avd. 600 Bygningsarbeidernes fagforening, 
Alexander Hopland Wøien, leder Fellesforbundet avd. 601 Tømrer og Byggfagforeningen, 
Kai-Otto Helmersen, leder Elektromontørenes forening Oslo og Akershus og 
Markus Hansen, leder Heismontørenes fagforening. Tekst: Bård Bjerkeli.

Faste ansettelser krever 
faste rammer
Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik skal ha honnør for 
å ha levert et svært viktig bidrag til kampen for faste ansettel-
ser og et organisert arbeidsliv, med sitt lovforslag om kraftigere 
regulering av innleie fra bemanningsbyråer og et lovforbud av 
dette på byggeplasser i Oslo, Viken og Vestfold. Vi håper regje-
ringen vil gå videre og følge opp AP sitt hundredagersløfte om 
å «forby innleie som fortrenger faste ansettelser». Det er ingen 
grunn til å forsvare A- og B-lag i byggebransjen i Trøndelag, verft 
på Vestlandet eller i helsesektoren.

Særlig regjeringens forslag om å forby innleie 
i Oslo-området har blitt møtt med høylytte, om 
ikke så velbegrunna, protester fra deler av ar-
beidsgiversiden. Kanskje litt overraskende er det 
Nina Solli, leder av BNL og produksjonsbedrif-
tene i byggenæringa, som har vært særlig aktiv i 
forsvaret av bemanningsbyråene. Samtidig ser vi 
andre stemmer i bransjen med en ganske annen 
tilnærming, bl.a. 35 maskin-entreprenører, som 
i en felles kronikk i Nettavisen mener arbeids- 
giversiden har spredd usannheter i sine angrep 
på regjeringens forslag til tiltak. 

Det er ikke overraskende at arbeidsgiversiden 
ikke vil gi opp bemanningsbransjen så lett. De 
har de siste 20 årene vent seg til billig, fleksibel 
arbeidskraft, særlig etter øst-utvidelsen av EU i 
2004. Ikke bare har den kunnet bestilles på da-
gen med en telefon, men den kan sendes tilbake 
like raskt. Borte er arbeidsgiveransvaret for upro-
duktiv tid, ferieplanlegging, sykefraværs-oppføl-
ging, etter- og videreutdanning, osv. Og kanskje 
har dette vært behagelig, men denne fleksibili-
teten for arbeidsgiverne har kommet med en høy 
pris for arbeidstakerne og samfunnet. 

   
  Faste ansettelser har blitt fortrengt og  

erstattet med innleide. Antallet fast ansatte 
håndverkere hos syv store entreprenører i Oslo-
området ble mer enn halvert mellom 2007 og 
2015, samtidig økte bruken av innleie til bygge-
næringen i stort omfang. (Friberg 2016)

   
  Færre fast ansatte har ført til en dramatisk 

nedgang i organisasjonsgraden i byggebransjen, 
da det er vanskeligere å organisere i flyktige ar-
beidsforhold hos ulike bemanningsbyråer, på 
ulike stillingprosenter, som er leid ut til ulike 
bedrifter, og hvor arbeiderne i tillegg pendler til 
hjemlandet i friperioder. I Oslo er organisasjons-
graden i bygg nå på 10%. 

   
  Lavlønnskonkurransen som har oppstått 

gjennom bruk av innleie fra bemanningsbyråer 
har ført til en høyere andel lavtlønte i byggebran-
sjen (Fafo 2021). Til tross for krav om likebehand-
ling ser vi at omgåelser av denne bl.a. gjennom 
fiktive lønnsnivåer i innleiebedriften, ikke for-
melt godkjenning av faglige kvalifikasjoner, og 
såkalt gjennomsnittsberegning av arbeidstiden 
uten reell arbeidsplan, og dermed manglende 
overtidsbetaling. I sum har dette ført til betydeli-
ge gap i lønnsnivå mellom innleid og fast ansatte 
i byggebransjen. 

Det er ikke 
overraskende at 
arbeidsgiversiden 
ikke vil gi opp 
bemannings-
bransjen så lett
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DETTE ER  BYGNINGS  ARBEIDERE I 
OSLO KLARE TIL Å STREIKE FOR:

 VI KREVER RETTEN TIL MÅLING!
Akkordsystemet er vår beste garanti for produktivitet 
og  rettferdig lønn.     Vi  krever retten til å måle jobbene 
våre etter de  landsomfattende akkordtariffene.

Bygningsarbeidernes fagforening og Tømrer- og byggfagforeningen.

MINSTELØNNA MÅ OPP TIL 85%!
Vi aksepterer ikke at minstelønn skal være lavere enn 
85% av gjengs lønn i bransjen. Byggebransjen må 
bygge på kompetanse, fagarbeid og produktivitet, 
ikke lavlønnskonkurranse.

VI KREVER TARIFFESTA SERIØSITET –  
IKKE BARE GODE INTENSJONER!

Vi krever at innleide og arbeidere i under entreprenører 
skal være fast ansatt i 100% stilling, og ha tariffavtale

Bygningsarbeidernes fagforening og Tømrer- og byggfagforeningen.

I år er det forbundsvist oppgjør og Fellesoverenskomsten for Byggfag 
fører egne forhandlinger. Fører ikke meklingen fram og vi ender i streik, 
kan dette skje uka før påske. 

Blir det streik skal alle medlemmer møte på mønstringsmøte på 
 Sentrum Scene 6. april kl. 12!

HVEM SKAL STREIKE? 
Alle bygningsarbeidere som er ansatt i bedrifter som er omfattet av 
Fellesoverenskomsten for Byggfag skal selvsagt streike. Leiefolk som 
utfører tariffbedriftens vanlige produksjon skal heller ikke arbeide 
under en konflikt. Det betraktes som streikebryteri om noen utfører 
arbeid som ellers utføres av de medlemmer som er i streik. Lærlinger 
er ikke  omfattet av streiken, men kan bli permittert. Lærlinger som blir 
 permittert eller omfattet av streiken, og er organisert, får streikestøtte på 
lik linje med andre medlemmer.

HVA FÅR DU I STREIKESTØTTE? 
Konfliktstøtten fra Fellesforbundet er på 3835,- kr pr uke. Noen fag-
foreninger har i tillegg eget streikefond, som også gir støtte. For å få 
støtte må du ha vært medlem i to uker før konflikten bryter ut. Har du 
vært medlem før må du melde deg inn igjen 12 uker før konflikt.

ER DU IKKE MEDLEM?
Hvis det blir konflikt vil arbeidskameratene dine streike for krav som 
du vil nyte godt av. Syns du det er greit at kameratene dine drar lasset, 
mens du er gratispassasjer? Ved en streik vil sannsynligvis arbeids-
plassen din bli stengt. Du kan ikke utføre arbeid som er omfattet av 
konflikten. Du vil ikke få lønn eller dagpenger. Du vil heller ikke få 
 konfliktstøtte.
 
Du kan bli medlem nå! Ta kontakt med din tillitsvalgte eller 
 fagforeningen du hører til.

KAN DET BLI STREIK?

gen, Stortings-flertallet, fagbevegelsen og deler 
av arbeidsgiversiden å rydde opp i. 

Vi håper flere arbeidsgivere og deres represen-
tanter kommer på banen, og blir med på oppryd-
dingen. Vi bør kunne samle oss om en mer bæ-
rekraftig sysselsettingsstrategi som bygger opp 
under rekruttering til yrkesfag, lærlingeordning, 
etter- og videreutdanning, kompetansebygging 
og produktivitet. Men da må nok Nina Solli og 
BNL løsne sin klamme omfavnelse av en beman-
ningsbransje med dødskramper. 

Denne teksten har tidligere vært publisert som 
kronikk i Klassekampen 2. februar 2022.

   
  En bransje preget av lavlønnskonkurran-

se, innleie og usikre ansettelser, er ikke attraktiv 
når ungdom skal velge studieretning. Og nød-
vendigvis har rekrutteringen av bofast ungdom 
som søker seg til yrkesfagutdanningene i bygg 
sunket. Når vi i tillegg ser at fag som har opprett-
holdt en relativt god søkning, som elektro, ikke 
klarer å få alle elevene ut i læreplasser etter endt 
skolegang, selv om bransjen hevder de skriker et-
ter arbeidskraft, er det noe grunnleggende galt 
med systemet. Varige faglige miljøer med faste 
ansatte er en forutsetning for å kunne drive fag-
opplæring i bedriftene gjennom lærlingeordnin-
gen, som igjen er en forutsetning for at ungdom 
skal søke seg til bransjen. 

   
  Billig og innleid arbeidskraft har gjort 

arbeidsgiverne late. Det er ingen vilje til å in-
vestere i arbeidskrafta når en faglært arbeider 
er dyrere å leie inn en ufaglært, og når beman-
ningsbyråenes profitt er knyttet til antall timer 
utleid arbeidskraft og ikke knyttet til produktivi-
tet eller resultat. Dette kombinert med kommuni-
kasjonsutfordringer og en utbredt “peke-kultur” 
med stor administrasjon i stedet for selvstendige 
arbeidslag som løser utfordringene selv på plas-
sen, har ført til et dramatisk produktivitetsfall i 
byggebransjen på 10% i perioden 2000 til 2016.

Til tross for flere forsøk på å regulere beman-
ningsbransjen, som gjennom likebehandlings-
prinsippet og sist med innstrammingene i ar-
beidsmiljøloven fra 1.januar 2019, så har vi sett 
at bransjen konsekvent møter reguleringer med 
omgåelser leting etter nye smutthull. Lovend-
ringene som trådte i kraft 2019 hadde til hensikt 

blant annet å avskaffe den lange praksisen med 
“ikke lønn mellom oppdrag”, men da svarte byrå-
ene med å lage nye kontrakter med fiktivt lave 
stillingsprosenter for å unndra seg et større an-
svar. I lovendringen ble adgangen til innleie et-
ter avtale med tillitsvalgt, hevet til å gjelde reelle 
fagforeninger (med innstillingsrett), da svarte 
både innleiebedriftene og byråene med å leie 
inn etter en annen adgang i loven som gjelder for 
“arbeid av midlertidig karakter”. 

Når arbeidsgiver-representanter nå beklager seg 
over “kollektiv straff” for en hel bransje, og hev-
der det kun er “noen få useriøse aktører” som 
ødelegger for en ellers ryddig bransje, så treffer 
argumentasjonen dårlig. Det er selve pulverise-
ringen av tryggheten og rettighetene som ligger 
i en fast ansettelse som er problematisk. Bruk av 
bemanningsbyråer har undergravd den norske 
arbeidslivsmodellen, og vært en sysselsettings-
strategi som har ført oss ut i et useriøst, uorgani-
sert og lagdelt arbeidsliv. Det ønsker nå regjerin-

Det er selve 
pulveriseringen 
av tryggheten 
og rettighetene 
som ligger i en 
fast ansettelse 
som er 
problematisk

Vi håper flere 
arbeidsgivere 
og deres 
representanter 
kommer på 
banen
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Nytt Drammen sykehus
Drammen fikk sitt første sykehus i 1786, og har hatt flere sykehus-
løsninger etter dette. Sykehuset der det ligger i dag sto ferdig  
21. januar 1887. Det opprinnelige bygget besto av en midtbygning 
med to én-etasjes fløyer. Det opprinnelige bygget ligger inne i  
dagens bygningsmasse.

Sykehuset har blitt påbygget og endret flere  
ganger. Den største utvidelsen var byggingen av 
sentralblokken i 14 etasjer, ny økonomiblokk, ny 
varmesentral og renseanlegg, som stod ferdig i 
1980.

Nå er de i gang med å bygge et helt nytt sykehus.
Nå er det ingen vei tilbake i diskusjonen om hvor 
nytt sykehus i Drammen skal ligge.

Betongkonstruksjonene som reiser seg majeste-
tisk mot Drammensfjorden, tyder på at det er her 
på Brakerøya det blir liggende.

Men slik har det ikke alltid vært. Det har vært 
utallige politiske dragkamper, mer eller mindre 
imot de til enhver tid vikarierende argumenter 

Tekst og foto: Rune Ask

for hvor sykehuset skulle lokaliseres. Alt etter 
som hvor nære vi var i forhold til valg.

Men nå er det tilbakelagt og nytt sykehus reiser 
seg, kanskje ikke som en fugl Phønix fra asken, 
men mer som en betongobelisk fra leiren. Jeg fikk 
opplyst at det er brukt ca. 1100 peler i grunnen. 
Hver på ca. 60 + m lengde. Det gir den samme 
lengden som avstanden mellom Drammen og  
Lillestrøm.

Andre foreløpige tall som er tilgjengelige kan 
nevnes bare det som er brukt i kjelleren:

• • Betong: ca. 14 000 m3

• • Armering: ca. 2 200 tonn
• • Oppfylling og tilbake fylling: ca. 90 000 m3

Jeg har invitert meg selv som gravende journalist 
fra det premissleverende tidsskriftet Bygnings-
arbeideren. Jeg blir høflig ønsket velkommen av 
prosjektets LO-koordinator Jens Eriksen. Han har 
fått jobben for å prøve å holde et vist anstendig-
hetsnivå på prosjektet.

Han har gjort avtale med en representant fra  
Sykehusbygg, Kjell Grønseth.

Vi møter han i «vakta» hvor jeg må innom for  
registrering, åndelig rensing, av demonisering og 
sverge evig troskap til Kongen.

Neida, der var en hyggelig vekter som registrerte 
oss. og ga oss grønt lys for å gå inn på byggeplas-
sen.

Jeg får vite at entreprisen er delt mellom AF og 
Hent. De har ca. halvparten hver.

Du kan lett skille de, for de forskjellige konstruk-
sjonssystemene er røde hos AF og blå hos Hent.

På vår vandring inne på prosjektet, så får jeg for-
klart at det er utfordrende grunn forhold her. Ikke 
så rart kanskje når man valgte å bygge rett ved 
det kjente elvedeltaet i Drammen.

Men jeg blir vist et produkt som brukes som  
stabiliserende fyllmasse. Dette kalles Glassopor.
Dette er et produkt som er laget av resirkulert 
emballasje glass, det ferdige produktet består av 
20% glass og 80% luft.

Jeg ble som vanlig imponert over utvikling og 
nye produkter.

Sykehuset reiser seg som en betongobelisk fra 
leiren.

NOEN FAKTATALL OM SYKEHUSET:

•• Lokalsykehus for Drammen, Lier,   
 Asker og med områdefunksjoner   
 for hele Vestre Viken.

•• Sykehuset skal erstatte dagens   
 Drammen sykehus og Blakstad   
 sykehus.

•• Bygningsmassen er fordelt på  
 seks bygg.

•• På det høyeste blir sykehuset   
 på 9 etasjer (10 etasjer med 
 helikopter platå).

•• Sykehuset har en kostnadsramme   
 på 10,5 milliarder NOK (2020 nivå).

•• Sted: Brakerøya, Drammen.  
 Bruttoareal 120 000 kvadratmeter.

Jeg fikk opplyst at det 
er brukt ca. 1100 peler 
i grunnen. Hver på ca. 
60 + m lengde. Det gir 
den samme lengden 
som avstanden mellom 
Drammen og Lillestrøm.
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Da jeg undersøkte nærmere så viste det seg at 
dette produktet hadde vært på markedet i 20 år. 
Det tyder på at undertegnede ikke har vært ute 
og jobbet på byggeplasser på 20 år og det stem-
mer for så vidt (25 år i år).

Jeg blir kyndig forklart om de forskjellige byg-
ningsdelene som reiser seg.

Vi hilser på forskjellige folk som jobber med for-
skjellige oppgaver på prosjektet.

Sola skinner fra skyfri himmel over Drammen i 
dag, og noen har kasta jakka i solsteiken og hå-
per at våren er kommet for å bli.

Det er ikke lenger noen tvil om hvor 
Drammen sykehus skal ligge.
Foto: Helse Sør-Øst RHF/Sykehusbygg HF.

med sikker presisjon. Sjaktene blir støpt med en 
teknikk som kalles klatreforskaling. Den høyeste 
sjakten er ca. 50 meter høy. 

Vi har endelig kommet oss helt rundt byggeplas-
sen og jeg takker for en meget god guidet tur.

Jeg tror nok at vi kan komme med flere reporta-
sjer fra dette prosjektet i årene som kommer.     

Jens kan opplyse om at det pr. dags dato er ca. 
300 som  jobber inne på prosjektet.

På det meste regner man med at det vil være mer 
enn tusen stk. på prosjektet, og da blir det ikke 
lett å huske navnet på alle.

Jeg blir overasket hvor svært dette prosjektet fak-
tisk er, og jeg tror nok at noen en gang i fremtiden 
kan oppleve å prate sammen om da de var med 
på å bygge sykehuset, kanskje i flere år, uten å ha 
hilst på hverandre.

Det er stor aktivitet på bygget, og vi får se en 
forskalingsseksjon til en sjakt bli heist på plass 

Det er ingen tvil om at akkordsystemet er i vin-
den og at medlemmene våre er nysgjerrige på et 
system hvor de selv kan forbedre sin egen lønn 
samtidig som produktiviteten stiger. Derfor be-
nyttet vi også anledningen til å diskutere tariff-
oppgjøret som har meklingsfrist natt til 5.april! 

Et av  hovedkravene på Fellesoverenskomsten 
for Byggfag er bestemmelser som øker bruken 
av akkorden. Nå må arbeidsgiverne følge opp sitt 
ansvar for det partssammensatte produktivitet-
lønns-systemet! 

Det er denne gjengen villig til å streike for! 
(se også forsidebildet)

Akkordkurs på Kongsberg
I helgen 25.–27. mars var over hundre medlemmer fra Bygnings-
arbeidernes fagforening og Tømrer og Byggfagforeningen på  
Quality Hotel Grand på Kongsberg for å skolere seg i akkordtarif-
fene. Det var undervisning i alle våre akkordfag, mal, mur, tømmer, 
tak, rør og betong!

Tekst og foto: Redaksjonen

Tømrer og Byggfag 
foreningen
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Tømrer fikk jobben 
tilbake, og 80.000,- 
i erstatning
Gjennom lang tid har tømrer og byggfagforeningen bistått et 
medlem i en oppsigelsessak. Saken ble ført fort Oslo tingrett i 
slutten av januar. Medlemmet ble bistått av LOs juridiske ved 
advokat Eirik Pleym Johansen.

Saken ble ført som ugyldig/usaklig oppsigelse. 
Bedriften mente at privat kjøring med firmabil, 
dårlig arbeid og svart arbeid med bedriftens 
verktøy kvalifiserte til oppsigelse. Dommen end-
te med full seier i tingretten for medlemmet av 
TBF. Dommen slik den står, gjengir ikke forholde-
ne medlemmet ble utsatt for i god nok grad. Og 
alle begrunnelsene bedriften oppga som årsak 
til oppsigelse kan jo være mer enn gode nok, så 
hvorfor vant medlemmet saken?

Foreningen ble kontaktet av medlemmet helt  
tilbake i oktober 2020. Han hadde i forbindelse 
med sykemelding fått beskjed av bedriften om

å sykemelde seg 50%, i tillegg til å oppsøke be-
driftshelsetjenesten. Medlemmet nektet dette, 
og svarte at han stolte på fastlegen sin. Etter det-
te møtet startet det vi mener er sanksjoner mot 
arbeidstakeren. I månedene som fulgte ble han 

bl.a. fratatt arbeidsbil, fikk leiekontrakt til bolig 
oppsagt (bedriften eier leiligheten han bodde i), 
han ble satt til oppgaver som å kun rydde søppel, 
i tillegg til at bedriften startet å måle medlem-
met på arbeidsinnsatsen. Det var kun han som 
ble målt. Da det ble klart at medlemmet ikke ville 
slutte ble det til slutt sendt en oppsigelse i mai 
2021. Han ble etter vårt syn utsatt for forskjells-
behandling og press med mål om at medlemmet 
skulle slutte i bedriften.

LOs juridiske tok raskt kontakt med bedriften 
og sendte et brev hvor de ba om at medlemmet 
skulle bli behandlet på lik linje med de andre  
arbeidstakerne. Og det har vært gjentatte forsøk 
på å få løst saken i forkant av at det ble tatt ut 
søksmål. Bedriften påstod hele tiden at de ikke 
gjorde noe galt, og at det var arbeidstakeren som 
måtte endre oppførsel.

Så til hvorfor retten ikke mente at begrunnelsene 
for oppsigelsen var gyldig. Medlemmet erkjente 
at han hadde jobbet svart, noe jeg må legge til 
ikke er akseptabelt, og vanligvis kvalifiserer til 
oppsigelse/avskjed. I denne sake, var det tyde-
lig at bedriften vanligvis ikke ser på dette som 

god nok grunn. Og at flere, med bedriftens viten,  
jobber svart. Det var altså ikke et problem før 
medlemmet ikke gjorde som bedriften ville.

Bruken av firmabilen fantes det ikke en skriftlig 
rutine på. Og andre ansatte i bedriften brukte 
den samme bilen. Bedriften kunne altså ikke  
bevise hvem som hadde kjørt når, og hvor mye. 
Det var også vanlig at andre ansatte brukte  
bilen til private formål, men bedriften sanksjo-
nerte medlemmet vårt, etter hendelsen med  
sykemelding, og etter brev fra LOs juridiske.

Bedriften kunne heller ikke bevise at arbeids-
takeren arbeidet dårligere enn det de andre i be-
driften gjorde, da det ikke fantes noe sammen-
ligningsgrunnlag for dette. Det ble også klart 
fra et faglig syn at bedriften bygde sak, og gav 
medlemmet skylden, for resultater han ikke var 
skyld i.

Retten trodde arbeidstaker i disse spørsmålene, 
og tilkjente han full seier. Noe som beviser hvor 
viktig det er å være organisert, for å kunne ta 
kampen når man blir utsatt for urett i arbeids-
livet.

For ordens skyld er avgjørelsen nå anket til lag-
mannsretten.

SEIER I TINGRETTEN! 

Tekst: Alexander Hopland-Wøien
Foto: Petter Vellesen

Tingretten trodde på tømreren, men arbeidsgiveren 
har anket til lagmannsretten.

...bedriften startet å måle 
medlemmet på arbeids-
innsatsen. Det var kun 
han som ble målt.

Og at flere, med 
bedriftens viten, 
jobber svart.

Alle klubber i Bygningsarbeidernes fagforening og Tømrer og byggfagforeningen inviteres møte 
i Klubbinitiativet 20. april. Møtet avholdes som en dagskonferanse og tema er lokale forhandlinger. 
Endelig program og innledere kommer seinere.

Møte i Klubbinitiativet

Kurssted: Møtelokalet Hesten, 
Kristian August gate 6.
 
Det blir servert lunsj og foreningen 
betaler tapt arbeidsfortjeneste. 
Påmelding til post@bygningsarbeider.no
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Tre og en halv million til 
medlemmene!

Det er generelt veldig lang saksbehandling hos 
NAV lønnsgaranti, de har i utgangspunktet 12 
måneders behandlingstid fra de får innstillingen 
fra bostyrer (det kan ta fra 1-5 måneder fra når 
vi sender saken til bostyrer), den lengste saks- 
behandlingen på en av våre saker som fikk en-
delig vedtak i mars 2021 var på 24 måneder 
hos NAV. Feriepengekravet i lønnsgarantisaker 
er som regel uomtvistet og har normalt saks 
behandlingstid hos NAV på 1-4 måneder, mens 
lønnskravdelen av sakene er som regel omtvistet 
og der tar det lengere tid. 

Sju saker som gjelder 
stillingsvernssaker har endt 
med sluttavtaler som til 
sammen har ført til 
utbetaling av kr 707 885,- 
til medlemmene. 

men flere har blitt løst rett og slett ved at med-
lemmet fikk beholde jobben.

Av yrkesskadesaker er det to som er løst, med 
bistand av LO-advokat. 

Disse har gitt medlemmene 
614 940,- kr. 

I reine penger har altså:

Bygningsarbeidernes 
fagforening hjulpet 
medlemmene med å få 
inn 3 475 218,- kr. 

I tillegg kommer nesten to millioner fra saken 
med Proffjobb, som ikke er utbetalt ennå. Des-
suten bistår selvsagt saksbehandlerne i en rekke 
andre tvistesaker, både når det gjelder oppsi-
gelse, avskjed og permitteringer, men også når 
det gjelder forståelse av overenskomsten og lov-
verket. Det er ingen tvil om at det lønner seg å 
være organisert!

Dessverre er det ikke alle arbeidsgivere som oppfører seg like bra 
i bransjen vår. Det er selvsagt ikke slik at alle driver med svindel 
og svik, men en stor del av fagforeningens arbeid går ut på å  
stille lønnskrav på vegne av medlemmene. I Bygningsarbeidernes 
fagforening har vi flere personer som i større eller mindre grad 
jobber med slike saker – i godt samarbeid med Fellesforbundets 
distriktskontor og advokatene i LOs juridiske kontor.

I 2021 tok saksbehandlerne på seg saker for mer 
enn 20 medlemmer bare når det gjelder krav på 
feriepenger, ikke utbetalt lønn, ikke tilvist ar-
beid, likebehandling og overtid. 

Bare på slike saker ble det 
drevet inn krav for 526 560,- 
kr for medlemmene. 

I tillegg er det dessverre en del bedrifter som går 
konkurs og hvor foreningen hjelper medlemme-
ne med å stille krav overfor NAV lønnsgaranti. 
Bare i firmaet Proffjobb AS bisto vi totalt 13 med-

Disse karene har hjulpet medlemmene til å få ut-
betalt store summer. Fra venstre: Miroslaw Bartnik, 
Harald Braathen, Lasse Helland og Boye Ullmann.

Tekst og foto: Petter Vellesen

lemmer med krav og hjalp også noen flere som 
sendte inn krav på egenhånd.  

Totalt er det innstilt krav på 
til sammen kr 1 919 094,20. 

Deler av kravene er utbetalt, mens resten fortsatt 
er til behandling hos NAV.

Vi har også sendt inn krav til NAV lønnsgaranti 
for 6 andre medlemmer fra 5 bedrifter. 

For disse medlemmene har 
vi drevet inn 1 625 833,- kr. 

shutterstock.com
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Fagforeningene satser 
sterkt på opplæring

– Gutta er veldig flinke til å møte opp, sier Lars Johansen, fag-
lærer på tømrerkurset som Bygningsarbeidernes fagforening og 
Tømrer og byggfagforeningen har satt i gang på Bryn i Oslo.  
– Det kan nok være vanskelig med språket for noen av dem, men 
de er sterke faglig, sier han.

Det er K2 Utdanning som kjører kursene for fag-
foreningene. Ved siden av tømrerkurset arrange-
rer Bygningsarbeidernes fagforening også kurs i 
rørleggerfaget og betongfaget denne våren. I til-
legg har vi et lite internt kurs i murerfaget. Kurs-
deltakerne har meldt seg opp til eksamen i slut-
ten av mai. Det er en skriftlig, nasjonal eksamen. 
Hvis man består den, og kan dokumentere fem 

Et tjuetalls medlemmer går på fagteorikurs for å formalisere fagkompetansen sin.

PÅ KURS

Piotr: Jeg lærer mye på kurset, 
sier Piotr fra F8 Entreprenør.

Lars: Jeg har inntrykk av at 
deltakerne er sterke faglig, 
sier faglærer Lars Johansen.

Justas: Justas jobber i Skanska 
og gleder seg til å få høyere 
lønn som faglært tømrer.

års praksis i faget, kan man avlegge den praktis-
ke fag- eller svenneprøven.

– Etter at jeg begynte hos F8 Entreprenør be-
stemte jeg meg for å ta svennebrevet, sier Piotr 
Baruchowski, som har vært medlem i Fellesfor-
bundet siden 2019. -Jeg er utdannet som snekker 
i Polen, og jobbet en tid som servicetekniker her 
i landet. Jeg går dette kurset først og fremst for å 
lære litt mer, men det hjelper jo godt på at det gir 
høyere lønn også!

Det er 21 deltakere på tømrerkurset. De fleste, 
men ikke alle, er fra Øst-Europa. Både undervis-
ningen og selve eksamen er på norsk, så man må 
kunne språket såpass bra at man kan følge med. 
Siden dette kurset er i fagforeningens regi må 
man være fagorganisert for å kunne være med. 
Dermed har man også rettighet til å søke LOs  
Utdanningsfond om støtte til fag- og svenne-
brevsutdanning. Med denne støtta blir kurset så 
å si gratis.

Justas Mosteika har vært åtte år i Norge 
og jobber i Skanska. Han er også helt  
tydelig på at det er høyere lønn som er 
drivkrafta for å ta svennebrevet. – Men 
jeg har ingen erfaring fra byggebransjen 
i hjemlandet, så norsk fagbrev er viktig 
for å få jobb, sier han. 

Det er nettopp mulighetene på arbeidsmarkedet 
som er hovedgrunnen for foreningenes tunge 
satsing på fag- og norskopplæring. Når arbeids-
giverne ikke lenger kan ty til bemanningsbran-
sjen for å forsyne dem med arbeidskraft, blir de 
nødt til å ansette flere, og med et norsk fagbrev 
vil det bli mye lettere å få fast jobb hos en seriøs 
produksjonsbedrift. I fagforeningene ser vi klart 
fordelene ved at arbeidsstokken er kompetent og 
høyt utdanna, og den norske fagopplæringa ga-
ranterer for dette.

Tekst og foto: Petter Vellesen

Opplæringsloven gir deg rett til å 
ta fag- eller svennebrev uten å være 
elev eller lærling.

••  Du må ha fem (fem og et halvt i noen  
 fag) års dokumentert praksis i  
 vedkommende fag
 • Utenlandsk praksis kan godkjennes  
  ved skriftlig dokumentasjon  
  oversatt til norsk
 • Praksisen må være innenfor de  
  sentrale delene av faget

••  Du må avlegge en fem timers 
 teoretisk eksamen
 • Du må melde deg opp til eksamen  
  som privatist
 • Eksamen avholdes to ganger i året

••  Når disse betingelsene er på plass  
 kan du melde deg opp til den  
 praktiske fag- eller svenneprøven

Fagbrev som
 praksiskandidat

Støtteordninger til 
fagutdanning
  
••  LOs Utdanningsfond gir støtte til 
 praksiskandidater som vil ta fag-  
 eller svennebrev.

••  Du må ha vært medlem i LO i 

 minst ett år

••  Støtta til praksiskandidat er på 
 10.500 kr

••  Søknadene blir vurdert fortløpende.  
 Det er ingen søknadsfrist for 
 praksiskandidat

Bygningsarbeidernes fagforening har 
egen studiestøtte til medlemmer som 
vil videreutdanne seg. Det gis normalt 
en støtte på 2500 per semester. Det er 
styret som behandler søknadene.
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Fagstoltheten 
er viktig!
I løpet av 2022 vil Bygningsarbeidernes fagfore-
ning arrangere kurs i fagteori i flere av våre fag. 
Allerede i januar vil vi starte opp med kurs i rør-
leggerfaget og betongfaget og, i samarbeid med 
Tømrer og byggfagforeningen, også i tømrer- 
faget. Dette er kurs som vil forberede deltakerne 
til å avlegge eksamen i fagteori i de enkelte fage-
ne, noe som er første skritt på veien til fag- eller 
svennebrev. Mange av våre medlemmer har alle-
rede tatt privatisteksamen. Vi har møtt Donatas 
Sukys, som jobber i JM Norge med alt fra monta-
sje til forskaling.

Tekst og foto: Petter Vellesen

Donatas er stolt av at 
han kan vise frem 
papirer på faget sitt!

de, for jeg syns jeg fikk litt dårlig tid på slutten. 
Jeg var sistemann som forlot eksamenslokalet.

– Og nå står selve fagprøven for tur?

– Nå har arbeidsgiveren min, JM Norge, ballen. 
Jeg skal først ut i pappapermisjon, men så reg-
ner jeg med å ta den praktiske prøven på en av 
våre byggeplasser. Jeg tenker det blir før ferien 
en gang.

– Vi ønsker deg lykke til! Men hvilke fordeler 
ser du ved å bli fagarbeider?

– Det viktigste er faktisk fagstoltheten. Nå har 
jeg papirer som jeg kan vise fram på at jeg kan 
et fag. Det er jeg veldig stolt av! Og så betyr jo 
lønna mye. Det er jo både motiverende og stimu-
lerende å få like mye betalt som faglærte.

– Hvor kommer du fra, Donatas?

– Jeg kommer fra Litauen, hvor jeg hadde ut-
dannelse som bygningsingeniør, men nå i høst  
passerte jeg fem års erfaring fra betongfaget i 
Norge. Jeg har jobbet i JM Norge siden mai 2019 
og før det jobbet jeg i et annet firma med monta-
sje av betongelementer.

– Gikk du noe kurs i yrkesteori?

– Nei, jeg meldte meg opp til skriftlig eksamen 
innen fristen og leste meg opp på egenhånd. 
Men det er klart at det hadde vært en fordel å 
gå på kurs dersom tilbudet hadde vært der. Jeg 

fikk tak i eksamensoppgavene fra tidligere år og 
prøvde å øve meg på dem.

– Det er jo en metode som vi kommer til å bruke 
på kursene våre også. Hvordan var selve  
eksamen syns du?

– Siden jeg hadde studert gamle eksamener var 
det lett å kjenne igjen oppgavene fra tidligere år. 
Og så spiller det en god rolle at man har tidligere 
erfaring. Vi fikk om konstruksjon av dekker på 
vår eksamen, og det er jo noe jeg gjør mye av 
til daglig i jobben min. Det gjorde jo eksamen  
lettere. 

– Vi må jo gratulere deg, for du fikk jo en 
kjempegod karakter!

– Ja, jeg fikk en femmer, og det var litt overrasken-

Baskurs i foreningens regi
6 av foreningens medlemmer deltok på det første baskurset i regi 
av Bygningsarbeidernes Fagforening, 4 fra betong, en fra mur og 
ei fra mal. 

Tekst og foto: Terje Larsen

sten for byggfag (FOB, den gule boka). Den  
største forskjellen mellom foreningens akkord-
tariff kurs (helgekurs), og baskurset (dagskurs) 
er som tidligere nevnt,basens rolle. 

Det skal i utgangspunktet ikke være nødvendig 
med noe særlig erfaring, men det skader ikke å 
ha vært med på akkordtariffkurs en gang eller to, 
eventuelt vært bas/ hjelpebas . Vi har fått gode 
tilbakemeldinger fra de deltagerne vi har vært i 
kontakt med i etterkant av kurset, de sier blant 
annet at «Det er lettere å ta opp ting rundt akkor-
den, når man kjenner seg sikker på regelverket», 
«Nå forstår jeg hvor viktig akkordavtalen er» og 
«Det meste står jo i gulboka». Det er også en god 
mulighet til å sammenligne seg med hva som 
gjelder og går i andre bedrifter en ens egen.

Foreningen vil fortsette med å sette opp bas-
kurs fortløpende. 

Vel møtt!

Dette er et kurs hvor vi fra foreningens side  
forsøker å dykke litt dypere ned i basens rolle i 
forbindelse med akkordarbeid. Foreningen øn-
sker å gi basene våre mer kunnskap og tyng-
de i hverdagen, for på den måten kunne drive  
akkordlaget mest mulig rasjonelt og effektivt, 
og med det øke egen fortjeneste og ha større på-
virkning på egen arbeidsdag.  
                  
Vi tar utgangspunkt i regelverket for akkord- 
arbeid som står i kapitel 3 i Fellesoverenskom-

Deltagerne var: Didrik Myrland- Peab - Betong
Jørn Petter Roland Gulbrandsen, Peab – Betong
Gøran Karlsson, Peab – Betong
Maxsymillian  Stawiarski, Peab -Betong
Sinikka Reinikainen, Malermester Buer- Mal
Sondre Munkelien, Oslo tegl og puss- Mur
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Oslomodell på høring

Oslo kommune er en av landets største byggherrer og ønsker 
å bruke denne innkjøpsmakten til å forebygge og bekjempe  
korrupsjon, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. I 2017 ved-
tok derfor byrådet Oslomodellen som et ledd i dette arbeidet. 
Modellen består av en rekke seriøsitetskrav som skal brukes i 
kommunens anskaffelser på bygg- og anleggssida.

Slike krav er for eksempel at det ikke skal være 
mer enn ett ledd underleverandører i kontrakts-
skjeden, at det må være minst 50% fagarbeidere 
og 10% lærlinger og at det skal brukes arbeide-
re i fast stilling. Nå har Oslomodellen fungert i 
nesten fem år, og kommunen ønsker å revidere 
modellen på bakgrunn av de erfaringene som er 
gjort. Modellen er derfor lagt ut på høring.

Bygningsarbeidernes fagforening og Tømrer og 
Byggfagforeningen har levert inn høringssvar. 
Vi ser en positiv effekt av Oslomodellen. Vi ser 
økt egenbemanning i enkelte bedrifter og større 
andel av fagarbeidere og lærlinger som et resul-
tat av Oslomodellen, selv om flere faktorer selv-
sagt spiller inn.  Vi er generelt veldig positive til 
slike seriøsitetsmodeller, men er bekymret for 
at de kan virke mot sin hensikt dersom de ikke  
går langt nok. Derfor ser vi forslaget til revidering 
av Oslos modell som et ledd i arbeidet med å få 
på plass en Norgesmodell som er god nok. De 
fleste av forslagene som er foreslått må nok ses 
på som en innskjerping, men etter vår mening 

er det fortsatt et lite stykke igjen til modellen er 
perfekt.

Opprinnelig så våre foreninger for seg en inn-
kjøpsordning som i utgangspunktet utelukket 
bedrifter som ikke tilfredsstilte kommunens 
seriøsitetskrav fra konkurransen. Altså slik at 
bare bedrifter som på forhånd kunne dokumen-
tere 50% fagarbeidere, 10% lærlinger og så videre, 
kunne levere anbud. På den måten kunne be-
driftene premieres etter sin evne til å levere på  
seriøsitet. Slik ble det dessverre ikke. Vi oppfat-
ter det slik at det fortsatt er «billigste» anbud som 
gjelder, og at seriøsitetskravene kan oppfylles i 
ettertid. Kommunen bør vurdere om det ikke skal 
være en form for prekvalifisering. Det bør også 
være en vekting av anbudene hvor seriøsitet blir 
vektet opp mot pris alene.

Fellesforbundet mener at organiserte forhold er 
den beste garantist for et seriøst arbeidsliv og 
vil jobbe for at offentlige innkjøpere bruker leve-
randører med tariffavtale, og i byrådsplattformen 
heter det at byrådet skal «Utrede muligheten for 
å kun benytte fasiliteter og leverandører som 
har tariffavtaler og lærebedrifter.» Derfor mener 
vi at det burde vært stilt krav om at alle leveran- 

Tekst og foto: Petter Vellesen

Oslo kommune ønsker å være en samfunnsansvarlig 
innkjøper og vil bruke seriøse leverandører som for 
holder seg til Oslomodellen.

dører skal ha tariffavtale innenfor sitt område.  
Slik Oslomodellen står nå er bedrifter uten tariff-
avtale likestilt med bedrifter med tariffavtale.  
Siden det er kostnader knytta til tariffavtalen, ikke 
bare pensjonsforpliktelser, men også kostnader 
for eksempel med medbestemmelse, tillitsvalg-
tes rettigheter og informasjons- og forhandlings-
plikter, vil i praksis bedrifter uten tariffavtale ha 
en fordel framfor organiserte bedrifter. Etter vår 
mening må det være omvendt: Det skal være en 
fordel å ha tariffavtale!

Når det gjelder de enkelte bestemmelsene mener 
vi det burde vært strammet inn på arbeidstidsbe-
stemmelsene, særlig siden vi vet arbeidstid et av 
de områdene hvor regelverket systematisk under-
graves. Et minimumskrav bør være at rotasjons-
ordninger bare må benyttes dersom arbeidsgiver 
dekker reisekostnader til og fra arbeidsgivers re-
elle hjemsted og sørger for kost og losji.

Lærlingeklausulen i Oslomodellen er gjenstand 
for manipulasjon ved at lærlinger i «populære» 
fag brukes til å oppfylle kvoten i «upopulære» fag. 
Misbruket unngås ved at man rett og slett stiller 
krav om 10% av alle arbeidede timer i hvert enkelt 
lærefag.

Kommunen vil stille krav om at arbeidet i hoved-
sak skal utføres av fast ansatte i 80% stilling. 
Det mener vi er for svakt, og mener at kravet må 
være fast ansatte i hel stilling. Ikke minst i be-
manningsbransjen er 80 % stilling blitt normen 
og ikke unntaket. Vi forventer for øvrig at Oslo 
kommune følger opp regjeringens forslag om for-
bud mot innleie på byggeplasser i Oslo-området. 
Dersom Stortinget mot formodning ikke vedtar 
forslaget slik det er framlagt vil vi allikevel kreve 
at Oslo kommune forbyr innleie fra bemannings-
foretak på sine byggeplasser.

Vi tror at Oslomodellen kan ha et svakt punkt når 
det gjelder kontroll og oppfølging og har en rekke 
forslag til hvordan fagforeningene kan brukes 
som samarbeidspartnere på dette området.

Oslomodellen har 
fungert i nesten fem år, 
og kommunen ønsker 
å revidere modellen

Slik ble det dessverre 
ikke. Vi oppfatter det 
slik at det fortsatt er 
«billigste» anbud som 
gjelder.

Slik Oslomodellen 
står nå er bedrifter 
uten tariffavtale 
likestilt med bedrifter 
med tariffavtale.  

Vi tror at Oslomodellen 
kan ha et svakt punkt 
når det gjelder kontroll 
og oppfølging.
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Oslomodellen 
skaper sug etter 
kompetanse

Fredric Ericsson er klubbleder i UCO Kjeller, men han er først og 
fremst stillasmontør i firmaet. For tida jobber han på Høyblokka 
på Regjeringskvartalet. Det er ikke så mange i Oslo som har fag-
brev som stillasmontør, men det har Fredric.

– Jeg jobbet i mange år som ufaglært, begynte i 
firmaet i 2010, men det ble uholdbart i lengden, 
sier Fredric. – I samarbeid med bedriften tok jeg 
fagbrev i 2017.

– Da gikk du altså opp som privatist? 

– Ja, jeg måtte lese meg opp på teorien på kvelds-
tid og i ledige stunder. Teoriprøven var faktisk 
ganske vanskelig, med en god del matematikk 
og utregninger, men jeg klarte det da. Deretter 
kunne jeg ta den praktiske delen. Den kunne 
jeg ta sammen med en annen arbeidskamerat i  
samme situasjon. Selve byggingen var ganske 
lett, men der også var det en del beregninger og 
teori.

– Så nå har du lov til å montere stillaser på 
egen hånd?

– Ja, nå kan jeg jobbe selvstendig som stillas-
montør og blant annet sette på grønne skilter 
som godkjenning av stillaset. Det har gjort det 
ganske mye lettere i hverdagen.

– Er det andre fordeler ved at du har fagbrev?

– Ja, jeg får jo fagarbeidertillegg og høyere lønn 
og men det er også fordeler for bedriften! Nå er vi 
to i bedriften som har fagbrev, og det er en stor 
fordel når det gjelder å få oppdrag, særlig for det 
offentlige. 

– Det må du forklare.

– I et oppdrag for Oslo kommune gjelder for eks-

Tekst og foto: Petter Vellesen

Lærling Øivind Kristiansen og fagarbeider Fredric Ericsson fra UCO bidrar til fagkompetansen på Nytt 
Regjeringsbygg.

empel Oslo-modellen, som sier at det skal være 
minst femti prosent faglærte. Nå hjelper vi til  
med å fylle opp den kvota, vi tilfører fagarbeider-
timer. I stedet for å være belastende for prosjek-
tet leverer vi på kompetanse. Og flere offentlige 
byggherrer har jo tilsvarende krav, for eksempel 
Statsbygg, som er byggherre her på regjerings-
kvartalet.

– Og så har du med deg lærling.

-Ja, Øivind Kristiansen går et tre-pluss-en-løp. 

Det samme gjelder for ham, hans timer teller med 
i lærlingetimene. I Oslomodellen er det jo krav om 
ti prosent lærlinger.

Dette er altså et vinn-vinn-opplegg. Gjennom 
Oslomodellen og andre offentlige innkjøpsord-
ninger oppstår det etterspørsel etter lærlinger 
og fagarbeidere. Det suget blir tilfredsstilt ved å 
ta inn lærlinger og å formalisere den realkompe-
tansen som allerede er til stede, og dermed stiger 
fagkompetansen i bedriftene!

Robert Steen 
ny leder av 

Fair Play Oslo 
og omegn

På årsmøtet 24. mars ble byråd 
for helse, eldre og innbygger-
tjenester i Oslo, Robert Steen, 
valgt som styreleder i Fair Play 
Bygg Oslo og omegn. Robert 
Steen har selv bakgrunn fra 
byggebransjen og er opptatt av 
ryddighet og seriøsitet.

Steen er blitt kalt Oslomodellens far, og det var 
under hans tid som finansbyråd i Oslo fra 2015-
2019 at denne modellen for seriøse innkjøp så 
dagens lys. 

– Arbeidskriminalitet undergraver de verdier  
den norske modellen er bygget på og vil i sin  
ytterste konsekvens ta fra oss vår evne til å  
styre og utvikle vårt eget samfunn, sier Steen i 
en pressemelding.   

Harald Hansen fra Byggmesterforbundet tak-
ker for seg etter to perioder som styreleder. Han  
fortsetter imidlertid i styret som vararepresen-
tant.
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Rør & Blik setter søkelyset 
på asbest

Det danske Blik- 
og Rørforbundet 
har kjempet 
mot asbest på 
arbeidsplassene 
i mer enn førti 
år, og i 2021 fikk 
de politikerne 
på banen ved 
å avholde en  
asbestkonferanse 
i parlamentet og 
ha samråd med 
arbeidsministeren. 
I år fokuserer man 
enda skarpere på 
denne innsatsen. 
Målet er å få 
avskaffet asbest 
helt i Danmark.

Som i de fleste andre land ble asbest forbudt i 
Danmark på 1980-tallet, men fortsatt finnes det 
asbest i mer enn 30% av bygningsmassen. Det 
er ofte i fliseområder, altså våtrom, og for eksem-
pel i isolerte varmerør man finner asbesten i dag, 
altså steder hvor rørleggerne gjerne blir utsatt for 
stoffet. Det er altså ikke så underlig at nettopp 
Rør & Blik er opptatt av spørsmålet.

Og det ser ut som om fagforbundets kampanje 
bærer frukt. Det danske Arbejdstilsynet har  
begynt året med en rekke tilsynsbesøk på VVS- 
og blikkenslagervirksomheter og har tilskrevet 
alle arbeidsgivere på området og varslet om et 
skjerpet asbesttilsyn. Rør & Blik har sagt at de 
skal sørge for at Arbejdstilsynet får nok å job-
be med. Det er også lansert en internettportal 
www.asbest-huset.dk. Den kan være nyttig også 
for norske tillitsvalgte, verneombud og andre 
som er opptatt av problemet.

Skogsarbeidere lures på 
husleia

Tekst: Petter Vellesen

Tomasz og en arbeidskamerat betalte 125 kr per 
dag i husleie. Det svenske skogsarbeiderforbun-
det har funnet ut at den dyreste husleia i distrik-
tet var på 89 kr/dag, og husleia for et tilsvarende 
rom i samme hus var på 68 kr. Om man legger 
dette til grunn betalte altså Tomasz og kamera-
ten mer enn det dobbelte av hva de skulle!

Det svenske skogsarbeiderforbundet GS går nå 
til sak på vegne av sine polske medlemmer, men 
de ser at dette problemet er økende. Utenlandske 
sesongarbeidere står i en utsatt stilling og er ofte 
ute av stand til å hevde rettighetene sine. 

Kilde: Arbetet

Det er et velkjent fenomen at østeuropeiske arbeidstagere blir 
sett på som billig arbeidskraft når de jobber i et vesteuropeisk 
land. Men ikke nok med at de betales dårlig, mange av dem blir 
også utsatt for svindel og svik av sine arbeidsgivere. 

Svensk LOs blad, Arbetet, skriver om polske  
Tomasz som kom til Sverige for å jobbe en  
sesong med skogplanting. Han kan fortelle at 
han ble innkvartert på et rom på seks kvadrat-
meter og et minimalt vindu. -Det føltes mer som 

en celle enn et rom, sier Tomasz. For dette kryp-
innet måtte han betale 3500 kr i måneden. Det  
er helt vanlig at arbeidsgiverne i skogbruket i 
Sverige sørger for innkvartering av sine uten-
landske sesongarbeidere, men kanskje nettopp 
derfor er det bestemmelser i overenskomsten. 
Husleia må ikke overstige 90% av gjennom-
snittsleia i området.

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg 
står bak internett-ressursen asbest-huset.dk, hvor man 
kan finne nyttig informasjon.

Bygningsarbeideren vil gjerne bemerke at vi har 
en tilsvarende situasjon her til lands, men at vi 
har til gode å se noen helhjerta kampanje fra  
Arbeidstilsynets side.

Kilde: Bygsam

Tekst: Petter Vellesen
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Tekst: Petter Vellesen

rikeste mann. Han har også aksjer i Leinster 
Rugby Club og Celtic Football Club, og det har 
vært aksjoner til støtte for de streikende på  
stadionene til begge klubbene. Streiken har ikke 
bare fått oppmerksomhet i Storbritannia, de dan-
ske stillasbyggerne har samlet inn mer enn 350 
000 kr i støttebidrag.

Under den første streiken ble streikevakter fra 
fagforbundet Unite forhindret fra å komme inn 
på stålverket. Nå er taktikken å få med seg an-
dre firmaer på sympatiaksjoner. Storbritannia 
har fått stadig strengere tvangslover mot fag- 
foreningene siden gruvestreiken på 1980-tallet.  
Nå mener mange at Actavostreiken kan snu  
trenden.

Kilder: Buildingworker Spring 2022, 
counterfire.org

I Storbritannia er det ikke dagligdags med faglige aksjoner innen 
byggefagene, så det vekker oppsikt at stillasbyggerne i firmaet 
Actavo nå streiker for tredje gang på et år. 

Actavo har oppdrag med vedlikehold på British 
Steels gigantiske stålverk i Scunthorpe. Det er 
60 stillasbyggere sysselsatt på dette prosjektet. 
Bakgrunnen for aksjonen er at de ansatte i det 
opprinnelig irske selskapet Actavo stadig sakket
akterut når det gjaldt lønningene. Til slutt lå 
utbetalingene om lag 15% under minstelønna 
i tariffavtalen. Utilfredsheten med de lave løn-
ningene økte etter som de så at de andre stillas- 
firmaene betalte etter overenskomsten, og det 
ble til sinne da de opplevde å bli bedt om å lære 
opp arbeidere fra et annet firma, som hadde  
minstelønn pluss bonus!

Med overveldende flertall stemte stillasbyg-
gerne seg for å gå til streik, og i første omgang 
streiket de i 12 uker, noe som er det lengste de 
kan streike lovlig. Den første streiken varte til 
julaften 2021, men siden den ikke ga noe resul-
tat, gikk arbeiderne løs på en ny streikerunde i 
januar, også denne gang med et flertall på over 
80% i ryggen. Det har vært en vanskelig streik 
hvor flere stillasfirmaer har vært inne på stålver-
ket for å ta over de jobbene til de streikende. Det 
ene streikebryterfirmaet, Rope Access Trading 
Solution forkortes RATS, og en gigantisk opp-
blåsbar rotte kalt Scabby har blitt et varemerke 
for de streikende.

Det hører med til historien at Actavos største  
aksjonær. Denis O’Brien også er Irlands nest  

Britiske stillasbyggere 
i rekordlang streik

Stillasbyggerne har med seg rotta Scabby på 
aksjon utenfor Rope Access’ kontor i South Shields. 
(Foto: Unite)
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Tekst: Lars Mamen

Av: Lars Mamen, dagleg leiar 
i Fair Play Bygg Oslo og omegn

hadde fått nye jobbar og overtok dei tilsette, men 
gutane fekk ikkje nye arbeidskontraktar. Derimot 
fekk dei litt cash, pengar i handa, ca 5000 kronar 
kvar, og vart instruert om at dei kunne «skrive  
timane som overtid og sende som lønskrav til 
konkursbuet». 

Dei rumenske bygningsarbeidarane forstod 
sjølvsagt at dette ikkje var bra – dei kunne jo bli 
straffa for NAV-svindel. Vi i Fair Play Bygg fekk 
adresse på byggjeplassen, som var eit leiligheits-
bygg på Fornebu og varsla Akrimsenteret, med ei 
anbefaling om at tipset burde prioriterast. Akrim-
senter sendte ut eit lag av folk frå fleire etatar til 
byggjeplassen og gjennomførte kontroll.

Ei anna bedrift som Fair Play Bygg Oslo og om-
egn sendte tips om i 2020 er no konkurs. I tipset 
frå 2020 er det informasjon om at bedrifta arbei-
der i privatmarknaden i Drammen. Ein innleigd 
polsk arbeidstakar fekk ikkje løn, og reiste heim 
når løna ikkje kom som avtalt. Då oppsøkte ar-
beidsgivaren og hans slektningar vår kjelde. 
Mannen fekk ikkje løn no heller, men fekk juling 
og trugsmål dersom han gjekk vidare med saka.

Konkursbuets rapport om denne bedrifta er inter-
essant lesing, her står det at på konkursbuet har 
fått krav på ca 3,7 mill kr, at bedrifta har brote ei 
rekkje lover om skatt, MVA og rekneskapsføring 
og at desse forholda er avdekt:

Ein metode kriminelle nyttar for 
å kvitte seg med gjeld og over-
føre kostnader på samfunnet 
er ved å gå konkurs. To saker 
som Fair Play Bygg Oslo og  
omegn har arbeidd med illustre- 
rer dette:

Ei gruppe rumenske bygningsarbeidarar tok 
kontakt med Fair Play Bygg via Frelsesarmeens 
Migrasjonssenter. Dei fortalde at arbeidsgivaren 
nyleg var konkurs (februar 2022), men at kona 
til arbeidsgivaren hadde etablert eit nytt føre-
tak med nesten same namn. Dette nye selskapet 

«dikte sannferdig» - fortelje ei god historie med 
stor empati for dei han skriv om.

Ruslan har lite arbeidserfaring frå Ukraina, men 
lærer fort at han må ljuge for å skaffe seg jobb. 
Han prøver seg med å ein gartnarjobb, og skrø-
ner om at han er «trägårdsmästare». Han blir 
sjølvsagt avslørt som uerfaren, men får likevel 
ein dags jobb med å luke i beleggningssteinen 
utanfor ein villa til 100 kroner i timen. Ruslan er 
nøgd med løna, men har eit problem: kvar skal 
ein pisse når kunden sit og ser på arbeidet frå 

Pelle Sunvisson talar sjølv russisk og har ar-
beidd undercover saman med andre ukrainske 
og russiskspråkelege menn i same situasjon. 
Pelle (og Ruslan) prøver seg både som gartnar, 
vindaugevaskar, gipsmontør, målar og ryddar 
snø på taka i Stockholm. Overalt ser han rikdom 
og undrar seg korleis nokon blir rike og andre, 
som han sjølv må akseptere å bli underbetalt. 
Denne metoden for å skaffe stoff til dokumen-
tariske bøker kallast «Wallraffe» etter den tyske 
forfattaren/journalisten Günter Wallraff, som 
har skrive fleire bøker der han tek arbeid blant 
lågtlønte arbeidsimmigrantar.

Rusan er turist til Sverige, og har ikkje arbeids-
visum. Det betyr sjølvast at han ikkje kan ta 

kvitt-lovleg arbeid. Han kan heller ikkje ta med 
seg arbeidstøy frå Ukraina, eller gå i arbeidstøy 
i Stockholm – då vil han bli avslørt som arbei-
dar. Ruslan blir stadig nedverdiga av å leve som 
papirlaus, og misser trua på seg sjølv. Ein fattig 
og papirlaus arbeidsimmigrant får heller ikkje 
merksemd frå svenske jenter, Ruslan prøver å 
trøyste seg sjølv, men finner inga glede i tilvæ-
ret.

Ein kan vel også seie at forfattaren her har gjort 
ei klassereise som «turist». Pelle Sunvisson tren-
ger ikkje leva som papirlaus, han har god jobb, 
familie og posisjon i det svenske samfunnet som 
han kjem attende til etter denne midler-tidige 
klassereisa. Heilt sannferdig kan derfor denne 
forteljinga ikkje bli – Sunvisson har ein retrett 
som dei papirlause manglar. Men ein forfattar 
må leva seg inn i situasjonen til hovudperson-
ane sine, og eg opplev at Sunvisson her greier å 

Konkurskrim og NAV-svindel
Det er i tillegg varslet om flere kritikkverdige, 
og mulige straffbare, forhold. Forholdene ut-
gjør blant annet:

••  Underslag gjort av styrets leder og angivelig   
 reell daglig leder i driftsåret 2020, der  
 regnskap ikke er innlevert

••  Brukstyveri av løsøre

••  Skadeverk, pådratte kostnader og ulovlig   
 bruk av leiet motorvogn

••  Overføring av aktiva til nytt selskap, som  
 i dag drives av NN

••  NN har utgitt seg for å være selskapets  
 daglige leder og har signert avtaler på vegne  
 av selskapet han var klar over at selskapet   
 ikke var stand til å oppfylle

••  Selskapet har bevisst mottatt forskudds- 
 innbetalinger, men ikke utført tjenester
 etter avtale

Det foreligger i tillegg alvorlige påstander og 
varsler om alvorlige straffbare forhold.

Som følge av at forholdene anses å være av 
alvorlig karakter, vil de straffbare forholdene
ettergås nærmere og sannsynligvis oversen-
des til Øst politidistrikt.

Turist i arbeidarklassen
Svenska Palmen er ei bok av den svenske fagforeiningsaktivis-
ten Pelle Sunvisson om den unge ukrainske mannen Ruslan som 
reiser til Sverige for å tene pengar. Opphaldet i Sverige blir ikkje 
lett. Ruslan er «papirlaus» og har ikkje rett til å arbeide i Sverige. 
Han må ta til takke med svart arbeid som blir formidla over det 
russiskspråkelege nettsida Svenska Palmen. Ruslan utviklar ein 
identitet som arbeidar, forstår at han blir utnytta og mannar seg 
til slutt opp og krevjar løna utbetalt. Det går ikkje så bra – Ruslan 
blir utvist frå Sverige etter at arbeidsgjevaren varslar styresmak-
tene om at han arbeider svart utan lovleg opphald.

BOKANMELDELSE

Pelle Sunvisson: Svenska Palmen
Verbal Förlag 2021
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heimekontoret? Det løser seg og Ruslan får løna 
si i kontant, i skjul slik at kunden ikkje ser det. 
Arbeidsgivaren er grei og betaler 650 for 6 timar 
og eit kvarter. Ruslan stappar setlane i lomma 
og tenker ikkje meir over transaksjonen. 

Det er langt mellom strøjobbane, men etter ei tid 
får Ruslan eit oppdrag som tømrar og gipsmon-
tør. Her erfarer han at det er eit tydleg hierarki 
blandt dei pairlause innvandrarane. Ruslan får 
jobben for di han talar russisk, til trass for at han 
er heilt utan erfaring og fysisk styrke. Annleis 
er det med arbeidsfolka frå Georgia – dei talar 
dårleg russisk og er nederst i hierarkiet til trass 
for langt større arbeidserfaring. Ein person med 
Viber-aliaset ”$er€y” lover stadig at løna skal 
koma, men betaler aldri. Ruslan sender fleire 
meldingar over Viber: 

– Når kommer lönen?

 –  Snart. De har fått fakturaen och  
  ska betala

–  Har de betalat?

 –  De säger det men det har ingen 
  pengar på kontot an

Har det kommit pengar? 
151x90=13590 kronor

Men det kjem aldri pengar og Ruslan gir opp. 
Om $er€y hadde lyst til å betale, får Ruslan  
betalt, viss ikkje finnast det ingen ting Ruslan 
kan gjera. Han er makteslaus.

På ein annan jobb, hos tollverket, skal dei rydde 
bygningsavfall. Det heile byrjar dårleg, for la-
get med bygningsarbeidarar dei skal rydde for  
hadde ikkje arbeidd i Sverige før, og rydda der-
for etter seg sjølv. Ruslan blir i sett til å skure 
golv. Her får han ein leksjon om Svart-arslerna 
(tjornozjopye – folk frå kaukasus)

– De har ingen respekt for sig själva. De 
tar jobb for 80-90 spänn, spräcker sig med 
tolvtimarsdagar och bor som jävla djur. 
Desutan är de fan värst mot sina egna, 
lurar varandra så fort de får chansen. Det 
är på grund av dem svenskarna helt har 
slutat respektera utländska arbetare och 
jag forstår dem.

Ruslan kjende seg att

– Men vad ska de göra om de inte erbjuds 
något annat?

– Skaffa sig en ryggrad! Gå i hop och 
saga åt de dar jävlarna att de inte jobbar 
for mindre än en hundring eller åtmins-
tone spöa upp de varsta lurendrejarne. 
Men det kommer de inte göra. Istället går 
de omkring i skiten och hoppas att det 
till slut ska bli deras tur att lura någon 
annan.

Ruslan lærer etter kvart litt av målarhandver-
ket, og får jobb med å renovere ein større villa. 
Her arbeider han saman med Andrij og dei spør 
seg korleis verdien på villaen stig som følgje av 
arbeidet. 

– Vi gør en renovering och priset går upp 
med en miljon. Materialet kostar tvåhun-
drafemtio tusen, vi får femtio var och che-
fen får kanske hundra. Sammanlagt ar 
det en halv miljon. Varifrån kommer re-
sten? Priset har ju gått opp med en halv-
miljon till. 

Målarjobben, kjensla av å få til noko og kame-

ratskapet på jobben, gjer at Ruslan ser meir op-
timistisk på livet. Han vil ikkje lenger vera ein 
papirlaus illegal arbeider som berre overlev frå 
dag til dag. Han vil bli målar, lære yrket og ha 
noko å vera stolt over. 

Men Ruslan erkjenner at han er papirlaus arbei-
der. Når han får ein ny jobb med oppussing av 
ein leilegheit, ber han om 120 kr i timen, og får 
det. Ti gonger meir enn han kunne fått heime 
i Ukraina. Men løna kjem ikkje som avtalt, og 
Ruslan må akseptere at den skal betalast sei-
nare.

–  Kunden betaler på löpande faktura  
 var tionde dag, så du får vänta lite
–  Så på torsdag då?
–  ja, typ.

Men løna kjem ikkje, og Ruslan tenker:

Orättvisan fanns ju där redan från början 
och bestod även om Ruslan skulle få  
varenda krona i tid. Arthur köpte Ruslans 
arbete billigare än han sen sålde det  
vidare. Det var det alltihop byggde på.

Ruslan skriv ein sms til sjefen, Arthur. Der for-
langar han løna utbetalt. Deretter skriv han ein 
lapp som han legg inn i veggen og sparklar over:

I den här lägenheten har jag Ruslan Vasi-
lovitj Fesenko 21 år från Tjerkasy Ukarina 
arbetat 55 timmar i veckan utan rättighe-
ter och utan att få lön for mit arbete.

En arbetare.

Ruslan er lei av å vera anonym og papirlaus. Men 
vi som les denne forteljinga kan spørja oss: kvar 
kjem dette medvitet som arbeidar frå? Blir ein 
marxist av å vera undertrykt? Neppe, eg meiner 
her at forfattaren tek ein snarveg og skriv inn i 
forteljinga noko som forfattaren ønskjer skulle 
skje, men som sjeldan oppstår av berre under-
trykking og utbytting. 

Deretter blir Ruslan utvist. 

For moro skyld leita eg litt på nettet etter noko 
tilsvarande som nettstaden «Svenska Palmen» i 
Oslo. Det var ikkje vanskeleg å finne annonser 
retta inn mot ukrainere for arbeid i Noreg. Her  
er ein frå ein anonym arbeidsgjevar:

Gode ettermiddagsvenner, ga 5 flere 
steder til Oslo by og 2 personer til 
frøplanter skog

Avreisedato rundt 13. vi går fra Lviv, 
fra Europa plukker vi opp på veien!

DET ER INGEN FORSKUDDSBETALIN-
GER, INGEN REGISTRERING AV IKKE-
EKSISTERENDE DOKUMENTER OGSÅ!

Overnatting er utmerket i naturen, gratis

Snekkere 15-17 € per time

Skogplanter 11-13 € per time

Arbeid opptil 10 timer om dagen fra 
mandag til fredag. På lørdag 5 timer 
(fra 9 til 14 eller fra 10 til 15)

For alle spørsmål, skriv til vår 
telegramkanal!!!!

Møtet avholdes i 
FAFOs lokaler

Borggata 2B, Grønland

kl. 16.30
Matservering fra kl. 16:00 

Innledning om 
tariffoppgjøret 2022

Dagsorden for årsmøtet: 
1.  Åpning og konstituering
2. Årsmelding og  
 regnskap 2021
3. Handlingsplan og  
 budsjett 2022
4. Valg
5. Innkomne forslag
6. Bevilgninger

Styret

Forslag må være styret 
i hende innen 5. april

Innkalling 
ÅRSMØTE

2022
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VÅPNA FRA RAUFOSS 
TIL CUBA I 1959
Tekst: Harald Berntsen

Putin-Russlands angrep på 
Ukraina har utløst en diskusjon 
om Norge bør hjelpe Ukraina 
med våpen. Folkerettseksper-
ten Cecilie Hellestveit har kort 
sagt hevda at hvis Norge eller 
andre land gjør det, kan Russ-
land få folkerettslig grunnlag 
for å svare med militært å gå 
løs på Norge. 

I debatten er det vist til at i 1959 knesatte Stor-
tinget et prinsipp om at Norge ikke skal lever 
våpen til land som er i krig eller borgerkrig. Det 
er samtidig påfallende at ingen har finni det  
relevant eller kanskje opportunt å nevne hva som 
var grunnlaget for dette vedtaket i 1959. Det er 
nemlig ikke bare flatterende for Arbeiderpartiet 
og daværende regjeringa Gerhardsen. 

Tidlig vår 1959 kom det for en dag at regjerin-
ga Gerhardsen hadde gitt den statlige Raufoss  
Ammunisjonsfabrikk tillatelse til å selge våpen 
til den kubanske diktatoren Batista, som, i for-
svar av sitt tyranniske regime og det gangster-
styrte spellekasinoet og bordellet som Cuba var 
for USA, lå i borgerkrig med revolusjonære fri- 
gjøringsstyrker under ledelse av juristen Fidel 
Castro og legen Che Guevara. I mars 1959 frem-
ma dermed de borgerlige opposisjonslederne – 
Per Borten fra Senterpartiet, John Lyng fra Høy-
re, Bent Røiseland fra Venstre og Kåre Wikborg 
fra KrF – forslag om at Stortinget skulle beklage 
at regjeringa ved å tillate våpenlevering til et  
Cuba-regime i borgerkrig, hadde handla i strid 
med den allmenne oppfatninga i folket i Norge og 
med tidligere hevdvunne prinsipp.

Det var seinere statsminister Per Borten som 
fikk i oppdrag å grunngi forslaget. Med støtte i 
New York Times-korrespondenten i Havanna 
sa han at Batistas bruk av tortur og drap hadde 
fått det cubanske folket til å vende seg mot re-
gimet hans. Det fantes knapt en cubaner som 
ikke hadde slektninger som var drept av terror-
en. I november 1958 hadde Labour i det britiske 
Underhuset laga skikkelig rabalder for å stoppe 
salget av våpen til Cuba fra den konservative  

britiske regjeringa.  Desto mer merkelig blei det at 
Arbeiderparti-regjeringa Gerhardsens regjering 
nå prøvde å forsvare seg med at den ikke hadde 
visst om det norske våpensalget til Batista. 

Borten viste videre til retningslinjer som Stortin-
get hadde vedtatt for norsk våpeneksport i april 

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.

Det nederlandske lasteskipet Sporonia seilte fra 
Drammen for Cuba med ammunisjon og hånd-
granater i lasten.
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1935, altså under den helt ferske Arbeiderparti-
regjeringa Nygaardsvold  – og som også er glømt 
i dagens Ukraina-diskusjon. Her var det slått fast 
at Norge ikke skulle eksportere våpen til land i 
borgerkrig eller i krig, hvis da ikke den tids «FN», 
Folkeforbundet, hadde erklært at det var en legal 
forsvarskrig (noe heller ikke i dagens FN har gjort 
om Ukraina). 

Arbeiderpartiet hadde i 1935 til og med vært for 
å gå enda lenger, til å forby eksport også til land 
i forsvarskrig. Disse prinsippa var fortsatt repre-
sentative for folkemeninga, hevda Borten. 

Både Gerhardsen og Lange hadde vært bortreist 
da salget til Batista var behandla i regjeringa. I 
første omgang hadde derfor justisminister Jens 
Haugland svart for regjeringa og gått med på at 
eksporttillatelsen til Raufoss-fabrikken var tvil-
som. Når regjeringa likevel hadde gitt tillatelse, 
var det ifølge Haugland ut fra omsynet til arbeids-
ledigheten, som i 1958 hadde nådd opp i en etter-
krigsrekord på 45 000 ledige. Statsråd Haugland 
hadde når alt kom til alt,  forsvart tillatelsen, og 
ikke konkludert med at regjeringa i framtida ville 
følge prinsippa fra 1935. 

På vegne av de borgerlige hadde Borten erklært 
at arbeidsledighetsargumentet ikke kunne legiti-
mere våpeneksport av denne typen. Den ujamne 
sysselsettinga måtte dempes på andre måter, 
dette argumentet hadde snarere aksentuert enn 
svekka kritikken fra opposisjonen, sa Borten. 

Statsminister Gerhardsen fortsatte likevel å vise 
til arbeidsledigheten, og ville ikke gå med på å 
la eksporten få konsekvenser for de ansvarlige 
statsrådene, sjøl om den var tvilsom. Det var 
i denne sammenhengen at begrepet om den  
hønsvaldske parlamentarismen oppsto, det vil si 

det prinsippet   Arbeiderpartiets parlamentariske 
leder Nils Hønsvald sto på om at Arbeiderpartiet 
sjøl skifta ut statsrådene i sine regjeringer, og 
med sitt flertall aleine ville sørge for at Stortin-
get ikke hadde noe med det å gjøre. Det borger-
lige mistillitsforslaget falt dermed med Arbeider- 
partiets 79 stemmer mot 71 borgerlige. 

Hønsvald fikk samtidig vedtatt et forslag han la 
fram, om at våpeneksport måtte skje etter nøye 
vurdering av utenriks- og innenrikspolitiske for-
hold i det aktuelle mottakerområdet, et vedtak 
som i noen grad svekka vedtaket fra 1935.

Det hører med til historia at våpna fra Raufoss 
ikke kom fram til Cuba før Castro og hans styrker 
hadde tatt makta, og dermed også fikk våpna. I 
1960 fikk saka dessuten et etterspell da det kom 
fram at for å sette Raufoss Ammunisjonsfabrikk, 
der tidligere forsvarsminister Jens Christian 
Hauge var formann i styret, i stand til å oppfylle 
leveringsavtalen med Batista, måtte Forsvaret 
låne ut våpen til fabrikken. Som ordfører i komité-
behandlinga la Borten fram også denne saka for 
Stortinget i slutten av mai 1960. Det hadde vist 
seg at forsvarsminister Handal først feilaktig 
hadde dementert utlånet av våpen fra Forsvaret, 
noe Borten mente viste behovet for å erstatte  
Forsvarsdepartementets lemfeldige behandling 
av utkast til skriv og lignende med en mer åpen 
og kontrollerbar forvaltning. 

Som kjent fikk den såkalt hønsvaldske parlamen-
tarismen sitt grunnskudd da Arbeiderpartiet ved 
stortingsvalget i 1961 for godt mista sitt flertall 
på Stortinget, mens det nye Sosialistisk Folke- 
parti gjorde alle Haakon Lies spådommer til 
skamme med å komme inn på vippen med to  
representanter, Finn Gustavsen og Asbjørn Holm, 
mellom 74 fra Arbeiderpartiet og 74 borgerlige.  

    

Vi inviterer til felles 1. mai-
frokost for alle medlemmer 

av Fellesforbundets 
Oslo-avdelinger 

Arrangeres i Folkets Hus, 
Oslo, Sal A

Frokostoppstart er 
kl. 09.30 og varer 

utover formiddagen.

Tale for dagen ved 
Jonas Bals
Musikk ved 

Tove Bøygard

Arrangementet på 
Youngstorget 

begynner  kl 11.40.

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

Vi inviterer til 
FELLES 
1. MAI-

FROKOST 

Etter toget arrangerer 
Bygningsarbeiderne en 
liten sammenkomst på 

Åpen Scene (Torggt bad, 
4. etg, inng Badstugata 2). 

Her vil det bli lett 
servering og mulighet for 

forfriskninger. 

Bygningsarbeidernes fagforening
Vi i styret i rørleggernes og bygningsarbeidernes pensjonistforening 

ønsker deg som medlem i vår forening.

Foreningens medlemmer er uføretrygdede, AFP-pensjonister og 
vanlige pensjonister fra Bygningsarbeidernes fagforening.

Ektefeller og samboende kan også bli medlemmer.

Alderssammensetningen til de som deltar på foreningens møter 
er fra ca 58 år til ca 80 år, alle oppegående og sosialt aktive.

Foreningens formål er å samle fagforeningens pensjonister til hyggelige, 
sosiale og meningsfylte møter, diverse arrangementer og hyggelige turer, 

alt fra en dags bussutflukter til 4-5 dagers turer i inn- og utland. 
Turenes lenge bestemmes av medlemmene i fellesskap på medlemsmøtene.

Medlemsmøtene avholdes som regel siste tirsdag i hver måned med 
unntak av juni og juli. Møtene starter kl 11.00 og varer til ca kl 13.00 – 14.00. 

Møtene avholdes i foreningens møterom i Møllergata 24, 5. etg.

Foruten vanlige møtesaker er det ofte korte foredrag av ulike innledere 
som tar opp det vi ønsker av saker.

Servering av lunsj med kaffe og te er faste poster sammen med åre-utlodning. 
Vi i styret håper ovennevnte ser interessant og hyggelig ut og ønsker 
deg og ektefelle, eventuelt samboer, velkommen som medlem hos oss. 

Skulle noe være uklart eller om du ønsker flere opplysninger, 
ta kontakt med en av oss i styret.

Med vennlig hilsen
Tore L. Hansen, Leder

Tlf 90133930

Til deg som er pensjonist i



Kal Hansen er født til grubler.

Han sitter alene og drømmer,

mens alle de andre i gården

leker og slåss og jubler

ja tumler for vårfrie tømmer!

Han hørte i dag på skolen

at påsken er herlig på fjellet.

Der lufter man bystanken av sig –

steker sin kropp i solen

etsteds i det sydlige hellet!

Det hørtes jo ganske deilig, 

det sang selv i lærerens stemme!

-Men når man skal gå med aviser

tidlig på morgenkvisten

så får man vel holde seg hjemme.

Han sitter på søplekassen

i kroken ved doet i gården.

Den står i det deilige hjørnet

inne i murstensmassen

hvor solen er tidligst om våren!

Fra «På gjensyn» (1926)

Påske
Rudolf Nilsen




