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Leder

Trygdeoppgjøret 
er nå gjennomført. 

Grunnbeløpet (G-en) øker fra 
106.399 kroner til 111.477 kroner. 
Dette er en økning på 
5.078 kroner eller 4,77 prosent. 
Endringen skjer fra 1. mai.

Uføretrygdede og andre som får 
sine ytelser regulert i samsvar 
med lønnsveksten, får en inntekts-
økning på 4,77 prosent fra 1. mai. 
Alderspensjon fra folketrygden 
under utbetaling blir regulert 
med et gjennomsnitt av lønns- 
og prisvekst. Dette gir en økning 
i pensjonen på 3,53 prosent fra 
1. mai, mens årlig økning blir 
4,12 prosent. AFP i offentlig 
sektor blir regulert på samme 
måte. AFP i privat sektor blir 
regulert med lønnsvekst 
fratrukket 0,75 %.

Endringen i grunnbeløpet gir 
økning i flere av pengestøttene 
fra NAV fra 1. mai. 

Etterbetaling for mai vil i 
hovedsak utbetales i løpet av 
juni måned.

Regulering 
av grunn-

beløpet
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Forsidebilde: 
Murmester Rolf Holm står foran en fusjon 
og murerne risikerer å miste tariffavtalen. 
9. juni samlet hele klubben seg til et møte 
hvor de bestemte seg for ikke å godta 
dette. (foto Joacchim Espe)
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Streik for 
tariffavtale?

For første gang på det vi kan huske kan vi i sep-
tember være i streik for tariffavtale i en bedrift 
i byggebransjen i Oslo. Murmester Rolf Holm, 
en solid tariffbedrift med 100% organisering og 
erfarne akkordlag, skal 1.september fusjoneres 
inn i Ellingard Gruppen AS. Ledelsen i Ellingard 
Gruppen har uttrykt at de ikke ønsker å videre-
føre tariffavtalen, og med det står store deler av 
målevirksomheten på mur, rettighetene til over 
50 medlemmer og AFP-en til nesten 10 ansatte i 
umiddelbar fare. 

Samlingen i Ellingard Gruppen er bare en av flere 
eierkonsentrasjoner i byggebransjen om dagen. 
Nylig ble den tarifferte murbedriften Fjeldheim-
Knudsen as solgt til Mjøndalen Mur & Puss, og 
blir dermed en del av Fasadgruppen ab. Fjeld-
heim-Knudsen utgjør sammen med Rolf Holm 
og muravdelingen til Veidekke, den organiserte 
murbransjen i stor-Oslo, og er også ryggraden i 
målevirksomheten på mur.  

De siste 20 årene har byggebransjen vært preget 
av store struktur-endringer, hvor lavlønnskon-
kurranse, innleie og sosial dumping har utfordret 
hele det organiserte arbeidslivet. Mange bedrif-
ter opplever å bli utkonkurrert på vilkår som ikke 
lar seg gjøre innenfor lovens rammer. 

Som motsvar til denne utviklingen har fagfore-
ningene jobbet for seriøsitetsregler ved offentlige 
anskaffelser (som Oslomodellen), vi har slåss for 
likebehandling av innleide, for solidaransvar, for 
kollektiv søksmålsrett og for et forbud mot innleie 
fra bemanningsbyråer. I tillegg har vi vært med 
å starte partssamarbeidet mot arbeidslivskrimi-
nalitet gjennom Fair Play Bygg. 

Til tross for innsatsen for å styrke det organiserte 
arbeidslivet, og til tross for Oslomodellen, så ser 
vi tariffbedrifter som er villig til å sette på spill 
det som burde være deres fremste konkurranse-
fortrinn. Dette viser behovet for å styrke tariff- 
bedrifters fortrinnsrett ved offentlige anskaffel-
ser, både i Oslomodellen og den varsla Norges-
modellen. 

Hvis Ellingard Gruppen går til endelig beslutning 
om å reservere seg mot tariffavtale, ser vi på det 
som et frontalangrep på våre medlemmers rettig-
heter og på det organiserte arbeidslivet. Dette er 
en kamp vi og fagbevegelsen ikke kan tape, og 
vi oppfordrer alle våre venner i fagbevegelsen, 
bransjen og politikken om å støtte klubben i Rolf 
Holm/ Ellingard Gruppen og Bygningsarbeider-
nes fagforening, dersom vi blir nødt til å streike 
for den grunnleggende retten til tariffavtale. 

Ingen offentlig innkjøper eller seriøs entreprenør 
kan være bekjent av å bruke en bedrift som ak-
tivt motarbeider det organiserte arbeidslivet og 
organiserte arbeidstakeres krav om tariffavtale.   

Av Joachim Espe
leder Fellesforbundet 
avd. 600 Bygnings- 
arbeidernes fagforening

Dette er en kamp vi 
og fagbevegelsen ikke 
kan tape
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Denne våren mistet vi fagforeningskameraten vår 

Kjell Skjærvø. Kjell (f. 1948) var i mange år ansatt som 

organisasjonsarbeider og rådgiver, først i Fellesforbundet 

region Oslo, seinere i forbundet sentralt og deretter 

i Oslo Bygningsarbeiderforening.

Kjell hadde forberedende prøve i filosofi og fagbrev som 

tømrer, som han pleide å si. Da han begynte å jobbe som 

organisasjonsarbeider 1990-tallet, ble han raskt beryktet 

for sin innsikt i byggebransjens lyssky sider. Sammen 

med mureren Tor Mostue, som Kjell kjente godt fra tida i 

SUF og AKP, la han mye av fundamentet for den ledende 

rollen Fellesforbundet seinere kom til å innta i kampen 

mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Det var på 1990-tallet jeg selv møtte Kjell for første gang. 

I Fellesforbundets ungdomsutvalg hadde vi invitert ham 

på et av kveldsmøtene i møteserien «Faglig kampsport», 

der vi ville diskutere om fagforeningene våre hadde en 

organiserende strategi overfor utenlandske kollegaer, eller 

om de oppførte seg som «politi» ute på byens byggeplas-

ser. Mistenksomme og mistroiske som mange av oss var, 

forventet vi ikke veldig gode svar – men det fikk vi. Kjell 

tok både oss og problemstillingene vi ville diskutere på 

ytterste alvor, og ga oss motstand der vi var for lettvinte. 

Han snakka om fagforeningsarbeid blant finner, svensker 

og dansker, og ga oss et første innblikk i de hardbarka 

kriminelle delene av bransjen. Vi forlot møtet litt klokere, 

og for flere av oss ble Kjell en uunnværlig diskusjons-

partner i åra som fulgte.

Kjell ble etter hvert en sentral strateg, i det som ble en 

skjebnetid for den europeiske og norske arbeiderbevegel-

sen. I håndboka om sosial dumping som han skrev for 

tillitsvalgte i 2011, beskrev han EU-utvidelsen østover som 

«ei dyptgripende endring i den europeiske kapitalistiske 

økonomien». Noen steder førte denne endringen til at 

bånnen falt helt ut av arbeidslivet, og at arbeidere ble 

konkurrenter framfor kamerater. At det ikke gikk sånn i 

Norge, kan vi blant annet takke Kjell for.

I årene forut for østutvidelsen introduserte han ideen om 

allmenngjøring av tariffavtaler på flere fagforeningsmøter. 

Den gang var det et ukjent virkemiddel; i dag beskrives 

det som det viktigste enkelttiltaket vi har hatt mot sosial 

dumping i Norge. I samarbeid med lokale fagforenings-

ledere og klubbtillitsvalgte ble det hamret ut en linje, 

som sa at allmenngjøring var nødvendig, men ikke tilstrek-

kelig: det måtte også drives organiseringsarbeid blant de 

utenlandske arbeiderne.

I alt dette spilte Kjell en viktig rolle. Han var også avgjø-

rende for at vi fikk med oss gode krefter på arbeidsgiver-

sida, der motstanden mot allmenngjøring var sterk. Mange 

av dem hjalp også til med å framskaffe dokumentasjon på 

at det foregikk sosial dumping, noe som var en forutset-

ning for å få på plass et vedtak. Siden skulle Kjell bistå 

flere forbund med å dokumentere behovet for allmenn-

gjøringsvedtak.

De som var så heldige å få jobbe med Kjell som tømrer,

har fortalt at han var av den svært grundige sorten. 

Sansen for detaljer, og håndverker-etikken om å utføre 

et skikkelig stykke arbeid, tok han med seg til alt annet 

han drev med, enten det var å forstå finjussen i kronglete  

EU-direktiver, å finne frigjøringspotensialet i Jean-Paul 

Sartres og Simone de Beaviours filosofi, eller å beregne 

lønnskrav for bygningsarbeidere fra Øst- og Sentral-

Europa.

Som ingen andre evnet Kjell å forene praktiske erfaringer 

fra byggeplassene med jussens abstrakte språk. 

Jeg opplevde en gang å sitte på møte med ham i Brussel, 

i selskap med de skarpeste arbeidsrettsjuristene europeisk 

fagbevegelse hadde å oppdrive, i en diskusjon om utkast 

til nytt utstasjoneringsdirektiv. Når Kjell leste sånne tek-

ster, oversatte han det raskt til byggeplass-virkelighetens 

språk: hvordan vil dette slå ut for Rimantas, Jurij og Piotr? 

Slik fikk han øye på mye som gikk tapt for de andre rundt 

bordet. Denne evnen fikk etter hvert mange gleden av, fra 

det latviske bygningsarbeiderforbundet til den europeiske 

tre- og bygningsarbeiderføderasjonen.

I samarbeid med Roy Pedersen, daværende leder av Oslo 

Bygningsarbeiderforening, utformet Kjell også et forslag til 

en lov om solidaransvar for lønn, som ble innført av den 

rødgrønne regjeringen i 2009. Lovforarbeidet var i stor 

grad utført av Kjell, som hadde besøkt fagforeningskame-

rater i land med tilsvarende lovverk. Begrunnelsen for en 

slik lov, som styrket underbetalte arbeideres rett til å få 

lønna de hadde krav på, lå i bunkevis på kontoret han 

og jeg delte i Oslo Bygningsarbeiderforening, i form av 

ubetalte lønnskrav og konkursbegjæringer.

Mange av arbeiderne Kjell jobba for, kom fra land der 

fagbevegelsen i flere tiår hadde vært en forlenga arm av 

diktaturet. Han fikk dem til å føle seg trygge på at de 

tok et informert valg dersom de valgte å kjempe, og at de 

hadde en pålitelig organisasjon i ryggen. Kjell kunne 

nemlig ikke bare prate med politikere, jurister og andre 

beslutningstakere; han hadde en helt unik evne til å lytte, 

og til å forstå og veilede folk som sto på bar bakke.

Fagbevegelsen har spilt en avgjørende rolle i håndteringen 

av noen av de mest krevende samfunnsendringene Norge 

har vært gjennom, fra økonomisk krise og arbeidsløshet, 

til krig og motstandsarbeid. Likevel dukker fagforenings-

folk nesten aldri opp når historien skrives om de «nasjo-

nale strategene», påpeker historiker Finn Olstad i boka 

«Det farlige demokratiet».

Selv vil jeg først og fremst savne Kjell som venn; jeg vil 

savne samtalene om Sartre, om streik, og om spaghetti-

western. Men den norske og europeiske arbeiderbevegel-

sen har også mistet en av sine viktigste strateger de siste 

tiårene. Derfor er Kjells bortgang også et tap for alle som 

ønsker et solidarisk samfunn med små forskjeller. Mange 

arbeidsfolk ville rett og slett hatt det dårligere uten hans 

innsats – både for dem personlig, og for det samfunns-

byggverket han bidro til å vedlikeholde og forbedre.

Takk for kampen, kamerat – vi ses på prærien.

Jonas Bals

Til minne om Kjell Skjærvø
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Aftenposten hadde en leder 25. april i år som gikk langt i å 
angripe regjeringens forslag om å forby utleie fra bemannings-
byråer i byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold. Noen fag-
foreningsledere tok til motmæle mot lederen, men måtte korte 
innlegget kraftig ned. Det kom på trykk 4. mai. Her er den 
fullstendige versjonen.

Aftenpostens leder kommenterer høringsforslaget om innstrammin-
gene i og forbud av bemanningsbransjen. De kommer med en rekke 
påstander om mulige konsekvenser lovendringene vil medføre, som er 
mildt sagt unyanserte. 

De trekker frem innstrammingene som kom i 2019, og mener at disse 
tilsynelatende har hatt effekt. Nedgangen i bruk av bemanningsbyråer 
sammenfaller godt med pandemien, og innreiserestriksjonene, som har 
ført til at mange, da spesielt østeuropeiske arbeidstakere, ikke slapp 
inn i Norge, og har valgt å bli værende i hjemlandet. En annen konse-
kvens av innstrammingene, var at man innførte deltidsstillinger i en 
historisk heltidsbransje. Arbeidstakere i bemanningsselskaper gikk fra 
«fast stilling uten garantilønn mellom oppdrag» til å få nye kontrakter 
helt ned til 5-10%, uten en fastsatt arbeidsplan. 

Aftenposten skriver videre at «alternativene til innleie også har ulem-
per». Det nevnes økt bruk av overtid. Fakta er at arbeidstiden i byg-
gebransjen har gått fra å være 7,5 timer om dagen, til å bli 10,12 og 13 
timer, uten overtidsgodtgjørelse for de ansatte i bemanningsbransjen. 
Så om man må ta noe av fleksibiliteten med overtid, hadde det for 
mange blitt en forbedring av dagens praksis. Det skrives også at faren 
for permitteringer øke. Noe som også hadde vært en forbedring av da-
gens praksis for arbeidstakere i bemanningsbransjen. Der er praksisen 
at de arbeider 100% på kontrakter med nevnte stillingsprosenter over. 

Og når det ikke er jobb står arbeidstakerne uten lønn, fordi bedriften 
har oppfylt sine forpliktelser jf. Deltidskontrakten. 

Vi aksepterer ikke synet om at utenlandske arbeidstakere, som er 
med å skape verdier, diskrimineres i arbeidslivet. Det er usolidarisk, 
og undergraver rettighetene fagbevegelsen har kjempet for. Vi kre-
ver selvfølgelig at bedrifter skal ansette folk fast, noe annet er å gå 
vekk fra den norske arbeidslivsmodellen. Arbeidsgiversiden har også 
slått seg på brystet i festtaler, og skrytt av den samme modellen. For 
oss virker det som en skremselstaktikk, for å hindre at man igjen må 
planlegge bedre, finne mer produktive løsninger og ta mer økonomisk 
risiko. En risiko man med bemanningsbransjens praksis har flyttet fra 
bedriftsnivå og ned på de enkelte arbeidstakerne. Regelendringene 
holder muligheten til å leie inn etter avtale med fagforening åpen. Noe 
som styrker det organiserte arbeidslivet, og derav sikrer mer seriøsitet. 
 
Markus Hansen, 
Leder Heismontørenes fagforening 

Joachim Espe, 
Leder Bygningsarbeidernes fagforening Fellesforbundet avd. 600 

Alexander Hopland-Wøien, 
Leder Tømrer og byggfagforeningen Fellesforbundet avd. 601 

Svar til Aftenpostens leder 25. april  

En forbedring av dagens bemanningspraksis

Dermed er oppgjøret undertegnet og overlevert Riksmekleren. De nye 
satsene i oppgjøret gjelder nå, men nå er det de lokale forhandlingene 
i bedriftene som står for tur.

URAVSTEMNING
5. mai var det stor aktivitet på byggeplassene. 
Da var det nemlig uravstemning over årets ta-
rifforslag. Bildet er fra en av JM sine bygge-
plasser, og det er Stefan Jahn og Håkon Foss 
Brunsell som gjør sin «borgerplikt». 

Fagforeningene hadde mobilisert godt, men først og fremst takk for inn- 
satsen til klubbstyrene, som hadde hovedæren for at avstemningen ble 
prikkfritt gjennomført. Det var stor valgdeltakelse. For hele landet som  
helhet var det 72,62% av de stemmeberettige på Fellesoverenskomsten  
for Byggfag som avga stemme. For Byggeindustriens vedkommende var 
deltakelsen nesten identisk: 72,87%.

Det var stort ja-flertall i begge overenskomsten. Når det gjelder Felles- 
overenskomsten for Byggfag stemte 82,65% ja. Ja-flertallet på Byggeindu-
strien var litt mindre, men allikevel helt tydelig: 78,44%. Tabellen på neste 
side viser resultatet i de enkelte fagforeningene våre.

(Foto: Caroline Strand Ask)
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Avd.

Stemme-
berettigede 

Avgitte 
stemmer 

i % Nei i % Ja i % 

  600 1657 1249 75 323 27 914 73

  601 589 404 67 141 35 263 65

  614 514 365 71 55 16 286 84

Garanterte minstefortjenester § 2-2 – 2-4 (vil gjelde fra 1. april): 2022
Fagarbeidere kr 230,00
Ufaglært med minimum 1 års praksis kr 216,00
Ufaglært under 1 års praksis kr 207,40
Unge arbeidstakere under 18 år kr 139,00

Bastillegg § 2-4.1: Hvor arbeidslaget arbeider på eget ansvar skal lagbasen tilsettes av arbeidsgiver, i forståelse 
med akkordlaget og ha en godtgjørelse på minst kr 7,50 per time.

Overtidsgodtgjørelse, § 2-3 og § 6-3 og bilag 21: Minimum 50 prosent av følgende grunnlag: kr 289,30 for voksne 
arbeidstakere (vil gjelde fra 6. mai 2022).

Permisjon med rett til lønn, § 2-12 og bilag 10: For permisjoner etter § 2-12, punkt 1 og 2 utbetales den 
enkeltes arbeidstaker sin lønn. For akkordlønte og andre med varierende lønn benyttes den gjennomsnittlige 
timefortjenesten (sykelønnsgrunnlaget).

Reise/gangtid, § 7-1 Hvor nattopphold ikke er nødvendig (vil gjelde fra 6. mai 2022) 

Når arbeidstaker sørger for transport:
7,5-15 km kr 108,20
15-30 km kr 179,20
30-45 km kr 210,50
45-60 km kr 241,00
60-75 km kr 273,50
Lærlinger: 85 %

Når arbeidsgiver holder transport:
7,5-15 km kr 65,00
15-30 km kr 108,90
30-45 km kr 130,10
45-60 km kr 150,80
60-75 km kr 174,40
Lærlinger: 70 %

Mellom 75-80 km skal tillitsvalgt avtale ytterligere tillegg dersom overnatting ikke er mulig. 
Over 80 km: Overnatting/diettgodtgjørelse.

Helligdagsgodtgjørelse: Skal utbetales per time. Timelønn avtales i den enkelte bedrift i henhold til 
fagets fortjenestenivå.

Påslagsprosenten og kronefaktor §3-2 på akkordtariffens priser fra 1. august 2022:
Anleggsgartnerfaget Minst kr 1,90
Malerfaget 6,84%
Murerfaget 9,52 %
Rørleggerfaget 23,18 %
Taktekkerfaget 58,70 %
Betongfagene Minst kr 262,37
Tømrerfaget Minst kr 220,07
Isolatørfaget kr 224,88
Blikkenslagerfaget 114,99%
Ferie og feriepenger:
Tariffbedrifter 5 uker  12,0 %
Ikke tariffbedrifter 4 uker + 1 dag 10,2 %

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av året har krav på 1 ukes ekstra ferie og et tillegg på 2,3 prosent 
i feriepenger

Feriepenger under militærtjeneste betales av arbeidsgiver inntil 3 mnd per kalenderår. Feriepenger ved 
sjukefravær utover arbeidsgiverperioden betales av NAV inntil 10 uker per kalenderår og beregnes på 
grunnlag av utbetalte sjukepenger.
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Ferien nærmer seg med 
stormskritt. Mange har 
fellesferie, og tidspunktene 
for den såkalte Bygnings-
ferien brakte vi i forrige 
nummer av Bygningsarbei-
deren. Men det er ikke alle 
arbeidsgivere som bruker 
fellesferie. Det er ikke alle 
arbeidstakere det passer 
for heller.

Et vanlig spørsmål nå like før 
sommerferien er Når kan sommer-
ferien tas ut? 

Hovedregelen er at arbeidstaker kan 
kreve å ta 18 virkedager (tre uker) 
ferie i hovedferieperioden. 

Hovedferieperioden er fra 1. juni til 
30. september. I utgangspunktet 
kan arbeidsgiver bestemme når i 
hovedferieperioden arbeidstaker 
kan avvikle ferie, men arbeidsgiver 
har plikt til å drøfte fastsettelsen av 
ferie med arbeidstakerne på forhånd 
og forsøke å komme til enighet 
vedrørende tidspunkt for ferie-
avvikling.

Arbeidstaker kan kreve å bli under-
rettet om når ferien skal avvikles 
senest to måneder før ferien skal 
igangsettes, under forutsetning at 
arbeidstaker uttrykkelig ber arbeids-
giver om denne underretningen.

Arbeidsgivers adgang til endring 
av fastsatt ferie er snever. Det følger 
av ferieloven § 6 nr. 3 at endringer 
må være (1) nødvendig på grunn av 
uforutsette hendinger, (2) bare kan 
foretas når avvikling av den allerede 
fastsatte ferien vil skape drifts-
problemer og (3) det ikke er mulig for 
arbeidsgiver å skaffe stedfortreder.

Videre må en slik endring drøftes 
med arbeidstaker på forhånd, og 
arbeidstaker skal ha anledning til å 
la seg bistå av en tillitsvalgt.

På nettsida 

kan du lese mer om dette 
spørsmålet og alt du ellers 
måtte lure på om ferie og 
feriepenger.

LO.no/hva vi mener/LO-advokatene

Endre 
ferien?

Stemmer det at LO-kongressen er 
Norges største politiske verksted?

30. mai til 3. juni ble LOs 35. ordinære kongress avholdt. 315 dele-
gater er samlet en uke for å peke ut veien for LO i neste periode. 

Kongressens vedtak legger føringer for både 
fagbevegelsen og politikken de kommende 
årene og er en av landets viktigste premiss- 
leverandører for hvilken vei samfunnsutviklin-
gen skal ta. Men hvordan står det egentlig til 
med medlemsdemokrati og debatten på kon-
gressen?

I forkant var det klart at noen store spørsmål 
pekte seg ut som sentrale på kongressen, særlig 
gjaldt det pensjon, kraftpolitikken og de skyhøye 
strømprisene og ikke minst arbeidslivspolitikken.

Kort fortalt kan en oppsummere at vi tok noen 
skritt fram på arbeidslivspolitikken, men på regu- 
lering av krafteksport og strømpriser kom det lite. 
Pensjon er fortsatt ganske åpent da alle spørsmål 
om AFP ble oversendt sekretariatet (LOs ledelse) 
for videre behandling, men kongressen vedtok å 
jobbe for å doble den lovpålagte minstesatsen i 
OTP fra to til fire prosent. 

Allerede uka etter kongressen oppsummerte  
Fellesforbundets representantskap skuffelse 
over manglende handlekraft i vedtakene når det 
gjelder håndteringa av kraftpriskrisa. 

Det ble lagt stor tyngde på kongressen i å ikke få 
vedtak som utfordra regjeringens handlingslam-
melse:
– Leder av redaksjonskomiteen som behandla 
kraftspørsmålet var samme Tomasgard som selv 
sitter i Energikommisjonen, og må forholde seg 
til ev krav fra kongressen.
– LO-lederen gikk selv opp på talerstolen for å 
advare på det sterkeste mot å supplere Ståle K. 
Johansen, tillitsvalgt fra konkurranseutsatt in-
dustri, inn i redaksjonskomiteen. 
– Tid til debatt på hele handlingsprogrammet, 
alle uttalelser og bevilgninger, var 1 innlegg på 
3 min pr delegat. Kun en dag var satt av til dette 
og debatten varte til halv ett på natta. Samtidig 
hadde sekretariatet satt av rikelig med tid til en 
lang rekke hilsningstaler, kulturinnslag, bok- 
lansering, filmlansering, panelsamtaler om det 
fagligpolitiske samarbeidet, osv.
– Voteringen på fredagen foregikk i et tempo som 
riktignok gjorde at kongressen kunne avsluttes 
flere timer før planlagt, men en rekke delegater 
var på talerstolen til forretningsorden for å si at 
det var vanskelig å være klar over hvilke forslag 
det ble votert over. 
– En rekke delegasjoner stilte åpenbart med 
bundne mandat på flere spørsmål, uten at de 
nødvendigvis argumenterte for disse i debatten 
eller komite. 

I sum gjorde dette at representantskapet i Felles-
forbundet vedtok å sende en skriftlig evaluering 
til LO-sekretariatet, med ønske om endringer i 
gjennomføringen av kommende kongresser. 

Når det gjelder arbeidslivspolitikken som delega-
tene fra Bygningsarbeidernes fagforening hadde 
fokus på fikk vi noen vedtak vi skal bruke i vårt 
videre arbeid.
•• Vi vant sterkere formuleringer på bemanning-
bransjen; LO skal jobbe for å «avskaffe beman-

ningsbransjen i sin nåværende form og bruke 
regionale/bransjevise forbud i de mest utsatte 
områder og bransjer. Oslo, Viken og Vestfold-for-
budet må iverksettes i løpet av kort tid, og være 
starten på arbeidet med å avskaffe innleie som 
fortrenger faste ansettelser i hele arbeidslivet.» 
Dette må følges opp med kartlegging og doku-
mentasjon av innleie (omfang, lovlighet, sam-
menlikne med reduksjon av faste ansettelser, i 
utsatte bransjer og områder). Bygg-fagforeninger 
i Bergen og Trondheim har gjort dette tidligere og 
det bør gjøres igjen. Begrensing av bemannings-
bransjen må også inn i den kommende «Norge-
smodellen» for offentlig anskaffelser og samtidig 
jobbes inn/ strammes opp i de lokale seriøsitets-
modellene i fylker, kommuner og Statsbygg. Vi 
fikk også setningen «Offentlig arbeidsformidling 
må gjenreises og utvikles som en seriøs instans 
som ikke skyver arbeidsfolk ut i situasjoner med 
sosial dumping og lavlønnskonkurranse.»
• Arbeidstid. Vi fikk på plass en formulering 
«LO mener det er behov for å revidere arbeidsmil-
jølovens bestemmelser om arbeidstid. Blant an-
net må adgangen til gjennomsnittsberegning av 
arbeidstid forbeholdes bedrifter som har tariffav-
tale med fagforening med innstillingsrett.» Her 
forsøkte vi å få inn en presisering om å begrense 
rotasjonsperiodene til 8 uker, men den gikk ikke 
gjennom. Dette er noe vi må presse på for å følge 
opp. Det har vært en diskusjon i Fellesforbundet 
og jeg tenker vi må presse på for at Steinar Krog-
stad får satt i gang arbeidet og at vi følger opp 
med konkrete formuleringer. 
• Retten til reell stillingsprosent. Her fikk vi inn 
setningen: «Deltidsansattes rettigheter til utvidet 
stilling tilsvarende faktisk arbeidstid må styrkes 
ytterligere.» Her forsøkte vi å få inn et krav om at 
det skulle være tilstrekkelig å dokumentere de 3 
siste mnd reelle arbeidstid, mot dagens 12 mnd. 
Det gikk ikke gjennom, men her er det vel så vik-
tig at fagforeningene begynner å kjøre saker for 
medlemmer der de krever reell arbeidstid. 
• Krav om tariffavtale ved offentlig anskaffel-
ser. Vi forsøkte å få inn krav om tariffavtale ved 
offentlig anskaffelser. Her fikk redaksjonskomi- 
teen jurister til å vurdere kravet og de kom til-
bake med at dette vill bryte med organisasjons-
friheten og konkurransereglene. Det er en pågå-
ende sak i Vaksdal kommune, som har en slik 
bestemmelse i sine regler for offentlig anskaffel-
ser, med samme juridiske innvendinger. Formu-
leringen som ble vedtatt på kongressen var: «LO 
skal jobbe for at offentlige innkjøpere bruker le-
verandører med tariffavtale, og at det offentlige 
ikke skal velge tilbydere som bryter de ansat-
tes rett til å organisere seg. Tilbydere som bry-
ter med norske arbeidsvilkår, sosiale forhold og  
motarbeider tariffavtaler skal avvises...» Dette er 
viktig, jfr. Saken vi nå har med Rolf Holm/ Ellin-
gard Gruppen, hvor bedriften ser ut til å motsette 
seg å videreføre tariffavtalen ved fusjon. Dette er 
aktører som jobber på regjeringskvartalet bl.a. 
og som kan være en god knagg for å løfte kravet 
om tariffavtale i seriøsitetsmodeller.

Tekst: Joachim Espe

Kongressen er over og framover må vi 
bruke de vedtakene vi har til å styrke 
arbeidet for organisering og arbeidsfolks 
rettigheter, og allerede høsten 2023 
kommer det nye slag da Fellesforbundet 
holder sitt landsmøte. 
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Akkord på godt 
og vondt

tjeneste som denne gjengen hver gang vi setter 
«skjeia i dunken», men vi nevner at snittet for  
akkordarbeid i murfaget lå på 325,80 kr pr time 
i 2021.

Dette viser det at man ikke trenger å jobbe «lange 
dager» for å tjene litt ekstra, disse gutta jobber  
sju til halv fire med kort fredag. Snakkes!

Til slutt vil vi bare nevne at Murmestrene Fjeld-
heim & Knudsen er kjøpt opp av Mjøndalen mur 
og puss på vegne av Fasade Gruppen Ab som 
nå er eier av begge bedriftene. Vi regner med at 
tariffavtalen videreføres inn i det nye Mjønda-
len mur og puss, og med bakgrunn i det vil nok  
bruken av akkordtariffen, gledelig nok øke.

Denne gangen er det akkordlaget til Kamil Kolpuc som er med 
i «Akkord på godt og vondt», vår nye spalte om akkordarbeid. 

Laget består av 3 polakker og en afghaner, så  
fellesspråket er norsk ispedd litt engelsk og kry-
dret med polske kraftuttrykk. Laget har jevnt 
over tjent bra på sine akkordjobber, men har vist 
en evne til å gjøre det ekstra bra på leca og puss 
(brettskuring). Kamil er den som snakker alle tre 
språk (polsk, norsk og engelsk) og derfor naturlig 
har blitt bas, i tillegg er det også han som har 
satt seg inn i hva som er viktig når man jobber 
akkord. Han er veldig fornøyd med den mulig- 
heten som tariffavtalen gir ham og laget til å 
jobbe akkord etter Akkordtariffen for murerfa-
get. Man vil kanskje tro at bedriften var negativ 

Tekst og foto: Terje Larsen
til dette når man ser timefortjenesten til laget, 
men det er ifølge bedriften ikke noe problem, 
«høy fortjeneste hos murera gir høy fortjeneste 
hos mestern». I hvert fall på de jobbene hvor det 
er regnet riktig anbud og jobben er «tilrettelagt 
og planlagt» med tanke på produksjon fra bedrif-
tens side, noe som er helt nødvendig hvis det skal 
jobbes akkord. På dette prosjektet var det spesi-
elt viktig rundt mottak av materialer og stillase- 
bygging. Vi har vært i kontakt med bedriftene og 
de kunne ønsket seg et noe høyere priser i sitt 
anbud (dekningsbidrag), men det er ikke røde 
tall.

Dette viser hvor viktig del akkordtariffene er for 
bygningsarbeidernes innflytelse på egen lønn 
og arbeidsdag. Vi kan ikke forvente samme for-

Fag:  Mur

Bedrift: Murmesterne Fjeldheim & Knudsen

Bas: Kamil Kolpuc

Akkordlaget: 4 stk (Kamil Kolpuc, Krzysztof Kolpuc, Taher Salehi og Benedykt Wojteczek)

Målesum: 814 895,36 kr

Timelønn: 510,75 kr (før målegebyr)

Kamil og Krzystof Kolpuc i aksjon for Murmestrene 
Fjeldheim & Knudsen.
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Før Norge ble en selvstendig nasjon dro engelske og tyske speku-
lanter til Norge for å kjøpe opp fossefall for en billig penge, gjerne 
ved hjelp av brennevin. Statsminister Gunnar Knutsen tok grep i 
1906 og innførte «Panikklovene» for å stanse oppkjøp av Norges 
fossekraft fra utenlandsk kapital. Seinere ble konsesjonslovene 
og hjemfallsretten vedtatt i 1917. Venstre og seinere AP satte  
nasjonsbygging i fremste rekke. De forstod betydninga av at 
kraft var en del av infrastruktur på linje med vann, vei og kloakk.  
Offentlig eierskap var nødvendig for industribygging. Norge 
blei et I-land takket være den billige krafta vår som har vært et  
konkurransefortrinn. 

Det var mye utbygging av vannkraft etter kri-
gen.  Stortinget vedtok pris på strøm for stats-
kraft, mens folkevalgte vedtok strømpris for 
fylker og kommuner. Det var to-prissystem der 
prisene gikk opp ved overforbruk. Selv om det 
var oljekrise i 1973, hadde dette ingen innvirk-
ning på strømprisene. Drabantbyer blei bygget 
uten piper eller oljefyringsanlegg fordi oppvar-
ming skulle skje med billig strøm. Norge hadde 
en verdensledende vannkraftsindustri i og rundt 
Oslo med NEBB, Kværner, Asea Per Kure. Siste 
rest av Kværner i Lodalen ble flytta til Sørum-
sand i 1997 og heter i dag Rainpower, som Aker 
nylig overtok. 

I 1991 kom ny energilov under Høyre-regjeringa 
som seinere AP støtta. Det var liberalisering der 
markedet skulle styre. Strøm gikk fra å være in-
frastruktur til å bli markedsstyrt. Statsnett og 
Statskraft ble skilt ut. En rekke nye strømselska-
per ble etablert som driver aggressiv markeds-
føring. Nett og strømsalg ble skilt ut. Nord Pol ble 
etablert nå med Norge, Sverige, Danmark, Fin-
land – og så Estland, Litauen og Latvia. 

Det ble bygget utenlandskabler først med linjer 
til Sverige og seinere med Danmark utover 70, 80 

og 90 tallet. Kapasiteten på kablene var såpass 
lav slik at priser fra Danmark fikk liten eller ingen 
innvirkning.  I 2008 ble nederlandskabelen byg-
get på 700MW og deretter ble en ny kabel bygget 
til Danmark i 2014 på 700MW. De siste to årene 
ble englands- og tysklandskablene bygget med 
mye større kapasitet. Til sammen har alle kab- 
lene ca 75TWh kapasitet som tilsvarer halvparten 
av Norges produksjon (135-150TWh). Fra høsten 
2021 har strømprisene vært rekordhøye. Norge 
solgte 17 TWh i høst som tilsvarer kraftoverskud-
det som har fortsatt i full styrke etter jul til tross 
for rekordlave vannmagasiner. 17Twh tilsvarer 
hele kraftoverskuddet i et normalår. Englands- 
kabelen har hatt ca 98% eksport, nederlands-
kabelen har hatt ca 85%, mens tysklandskabelen 
har ligget på ca 80%. Salg av kraft går der prisene 
er høyest. Utenlandskablene er eksportkabler 
mens vi importerer høye strømpriser i andre land 
der de har kull, olje, gass og atomkraft. Dette har 
bare økt etter Russlands brutale krig i Ukraina. 
Utenlandskablene er da ikke utvekslingskabler, 
men kabler som øker prisene som kraftselskape-
ne profitterer på. Heldigvis er over 90% offentlig 
eid, men likevel opplever kraftselskapene rekord-
overskudd der lederlønninger skyter i været. Det 
koster omkring 11-13 øre å produsere kraft. Det 
er fem strømsoner i Norge. I sone 1,2 og 5 som er 
sør for Dovre og Sognefjorden har det vært van-
vittige høye priser opp til Kr. 6-8 som har gjort at 
regjeringa var nødt til å komme med noe strøm-
støtte. Nord for Dovre (i sone 3 og 4) har det vært 
normale priser fra 10-30 øre i vinter. 

Statsråd Tord Lien (FrP) syntes i 2012 at strøm-
prisene var for lave. Ved hjelp av utenlandskabler 
og kraftmarkedet i Sør-Norge fikk han altfor mye 
rett. Både Ola Borthen Moe (SP) i 2012 og Terje 
Søviknes i 2018 var for utenlandskabler og sist-
nevnte var også for ACER. I 2018 var det et stort 

opprør som resulterte i at 122 AP ordførere sa Nei 
til Acer. Flere LO forbund inkludert Fellesforbun-
det vedtok Nei til Acer fordi avgjørelser om kraft 
overlates til EU og Acer. Acer fatter vedtak som 
da ESA sender videre til Reguleringsmyndighe-
tene for Energi (RME) i Norge. Da setter RME 
vedtak ut livet uten at norske myndigheter inklu-
dert NVE kan omgjøre vedtak. Fellesforbundets 
landsmøte vedtok på nytt i 2019 at Norge må si 
Nei til ACER.

Vindkraft på land fikk en rekke konsesjoner et-
ter 2000 og vindkraft på land har bygget ut 10-12 
TW. Pga mye opprør og motstand, er utbyggin-
gene stanset. Det er 61% utenlandsk eierskap i 
vindkraftselskapene med eiere i skatteparadiser. 
Nå argumenterer statsminister Støre om mer 
bygging av kraft på land for å øke produksjon av 
kraft for å få ned prisene. Mer vindkraft på land vil 
neppe påvirke de høye prisene. Dette var nylig 
oppe på LO kongressen. Mange delegater fra  
Fellesforbundet på LO kongressen krevde 
b.a. (som ble nedstemt):

STRØMPRISKRISE I SØR-NORGE

Det var liberalisering der 
markedet skulle styre.

• Politisk styring av strømmen

• Krafteksporten gjennom uten  
 landskablene må reguleres og   
 at vannmagasinene må styres   
 for å få ned de rekordhøye   
 strømprisene

• Max pris på strøm må innføres  
 og videre to-pris system for å   
 stimulere til energiøkonomi- 
 sering

• Elektrifisering av sokkelen må  
 skje med havvind – ikke med   
 kraft fra land som Hurdal- 
 erklæringen vedtok.

• POLITISK styring må til for å   
 igangsette oppgradering av  
 vannkraft som tilsvarer  
 15-20 TWh. 

• Norge må si nei til Acer og  
 EUs Energipakke 3 og 4.  
 Kraftpolitikken må bestemmes  
 i Norge – ikke EU og Acer. 

Tekst: Boye Ullmann

Her ser dere to prissystemet med billig strøm under 
3000kw og seinere 4000kw, men overforbruk kosta 
ekstra. Dette hang på kjøkkenet i norske hjem fram 
til 1991.
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Norskkurs for medlemmer
Fellesforbundets avdelinger 600
og 601, Bygningsarbeidernes 
fagforening og Tømrer og Bygg-
fagforeningen forstår hvor vik-
tig språket er for å inkluderes i 
det norske arbeidslivet, og i det 
siste halvåret har vi arrangert 
norskkurs for medlemmene.

Tekst og foto: Redaksjonen

Kursene er ikke bare rein språkundervisning, vi 
bruker selvsagt også anledningen til å snakke 
med kursdeltakerne om aktuelle saker i arbeids-
livet. For eksempel brukte vi litt tid på å infor-
mere om tariffoppgjøret og uravstemninga.

7. mai satte vi av litt tid på norskkurset for våre 
medlemmer til å snakke om det kommende for-
budet mot bemanningsbransjen, og hvordan vi 
nå jobber systematisk for at alle våre medlem-
mer i bemanningsbyråer skal bli fast ansatt i pro-
duksjonsbedrifter. 

framover for å sikre gode og like vilkår for alle 
bygningsarbeidere! 

En inspirerende gjeng. 

STÅ PÅ!

Vi diskuterte også resultatet fra tariffoppgjøret, 
lokale forhandlinger og ikke minst hvordan ak-
korden skal omfatte flere i bransjen! 

Her var det stort engasjement, gode diskusjo-
ner og konkrete forslag for hvordan vi skal jobbe 

  Stipendet   The scholarship   Stypendium

Ønsker du å gå på et individuelt 
norskkurs og har vært medlem av 
en fagforening i minst 3 år, kan du 
benytte deg av LOs studiestipend. 

Stipendet er på maksimalt 4000 kroner per 
skoleår. Skoleåret teller fra august til juni året 
etter. 

Hvis du for eksempel har funnet et kurs du  
ønsker å ta og det starter i mai eller juni 2022, 
kan du fortsatt søke frem til slutten av mai og 
få stipend for skoleåret 2021/2022. Hvis ditt 
neste kurs starter f.eks. i desember 2022 kan 
du søke om et annet stipend, denne gangen for 
skoleåret 2022/2023. 

Men hvis kurset ditt starter i august, vil søk-
naden din bli vurdert fra tildelingen for skole-
året 2022/2023. Da kan du søke om et annet 
stipend først neste skoleår (2023/2024). 

OBS: Du må finne en språkskole hvor du vil lære 
norsk og finne et kurs som passer ditt nivå. 

Søknadsskjema finner du på 
https://utdanningsfond.lo.no/ 

Har du flere spørsmål? 
Kontakt Jadwiga Zarzycka: 
+4747233629, 
epost: Jadwiga.Zarzycka@lo.no 

Norwegian course with LO scholar-
ship – If you want to go on an indi-
vidual Norwegian language course 
and have been a member of a trade 
union for at least 3 years, you can 
take advantage of LO›s study grant.  
 
The scholarship is a maximum of 4000 nok 
per school year. The school year counts from  
August to June of the following year. 

For example, if you have found a course 
you want to take and it starts in May or June 
2022, you can still apply until the end of May 
and receive a scholarship for the school year 
2021/2022. If your next course starts e.g. in  
December 2022, you can apply for another 
scholarship, this time for the school year 
2022/2023. 

However, if your course starts in August, your 
application will be considered from the allo-
cation for the school year 2022/2023. Then you 
can apply for another scholarship only in the 
next school year – 2023/2024.  

ATTENTION: You must find a language school 
where you want to learn Norwegian and find a 
course that suits your level.   
 
You can find the application form at  
https://utdanningsfond.lo.no/ 

Do you have any additional questions?  
Contact Jadwiga Zarzycka: 
+4747233629, 
email: Jadwiga.Zarzycka@lo.no 

Kurs norweskiego ze stypendium LO 
Jeśli chcesz iść na indywidualny 
kurs języka norweskiego i jesteś 
członkiem związków zawodowych od 
minimum 3 lat, możesz skorzystać ze 
stypendium naukowego LO.  

Stypendium to maksimum 4000 nok w roku 
szkolnym. Rok szkolny liczy się od sierpnia do 
czerwca następnego roku. 

Na przykład, jeśli znalazłeś kurs, w którym 
chcesz wziąć udział i kurs zaczyna się od 
maja lub od czerwca 2022 r., to możesz złożyć  
jeszcze wniosek do końca maja i otrzymać  
stypendium na rok szkolny 2021/2022. Jeśli 
kolejny kurs zaczyna się np. w grudniu 2022 r., 
to możesz wnioskować o kolejne stypendium, 
tym razem za rok szkolny 2022/2023. 

Jeśli jednak Twój kurs zaczyna się w sierpniu, 
to Twój wniosek rozpatrzony będzie już z puli 
na rok szkolny 2022/2023. Wtedy o następne 
stypendium możesz ubiegać się dopiero w  
kolejnym roku szkolnym, 2023/2024. 

UWAGA! Sam musisz znaleźć szkołę językową, 
w której chcesz się uczyć języka norweskiego 
oraz znaleźć kurs odpowiedni do Twojego  
poziomu znajomości języka. 

Wniosek znajdziesz na stronie:  
https://utdanningsfond.lo.no/ 

Masz dodatkowe pytania? 
Skontaktuj się z  
Jadwiga Zarzycka: +4747233629, 
epost: Jadwiga.Zarzycka@lo.no 

https://utdanningsfond.lo.no/ 
https://utdanningsfond.lo.no/ 
https://utdanningsfond.lo.no/ 
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Yrkesfag:
Det må være lett inngang 
og brei utgang!
Andelen av ungdommer som søker seg til en yrkesfaglig utdan-
nelse er alt for lav, særlig i storbyene. I Oslo er det 28 prosent 
som velger en yrkesfaglig studieretning. Riktignok har det gått 
litt framover de siste åra, men det er bare med museskritt. Hva 
skal til for at denne søkningen skal gå fram med noen skikkelige 
sjumilssteg? Ellen Møller er opprinnelig bussmekaniker, tillits-
valgt i Skolenes Landsforbund og sitter i styret i LO i Oslo. Hun 
og kollegene har tenkt mye over dette spørsmålet.

– Her ser dere hvordan de tenkte på 50- og 60-tal-
let, sier Ellen og peker innover i de rommelige 
verkstedslokalene. -Det var ikke snakk om at det 
ikke var penger nok til å bygge skikkelige verk-
steder på yrkesskolene. Nå er vi her midlertidig 
fordi de skal bygge nytt på Etterstad, og det blir 
jo fint med nybygg, men slike lokaler som dette 
får vi nok aldri igjen. 

– En av årets 1. maiparoler var 
«Oslo trenger flere fagarbeidere – 
styrk fagopplæringa». Hva må 
gjøres for at vi skal få til det? 

– Vi trenger jo åpenbart flere fagarbeidere, både 
innafor de tekniske yrkene og innafor helse- og 
barne- og ungdomsfagene. Det at vi har dyktige 
fagarbeidere er jo en del av konkurransedyktig-
heten vår, så vi må øke rekrutteringa av kompe-
tente og interesserte folk her i byen. Det er ny-
lig kommet en stortingsmelding som foreslår en 
yrkesfaglig rekvalifiseringsrett. Oslo kommune 
kan og bør gi et slikt tilbud umiddelbart.

– Du må forklare mer om denne 
rettigheten.

– Det betyr jo at man skal få muligheten til å om-
bestemme seg, eller kanskje det er riktigere å si 
å utvikle seg. I dag er det jo sånn at hvis du først 
har fullført en videregående opplæring, enten det 
er studieforberedende eller yrkesfag, så har du 
ikke krav på en ny yrkeskompetanse. For å sette 
det på spissen: Du kan bli teolog hele livet, men 
om du vil bli elektriker må du bli det før du har 
fylt tjue.

– Men det finnes jo andre veier til 
fagbrev?

– Ja, vi oppfordrer jo ofte til å søke plass som  
voksenlærling, men det oppfatter mange, kan-
skje spesielt jenter, som litt skummelt. Vi har 
også gode erfaringer med å lage noen skredder-
sydde, komprimerte løp, men mange trenger å ha 
med seg litt trygghet fra skolen ut i arbeidslivet. 
Med forslaget til regjeringen får alle en rett til en 
ny yrkeskompetanse, og et slikt tilbud bør altså 
Oslo innføre.

Men det viktigste er at dørene ikke er så stengte 
som de er i dag. Vi må være fleksible og ha fle-
re tilbud som passer for den enkelte. I byrådets  
yrkesfagmelding fra 2016 snakkes det om  
«skreddersøm» og det syns jeg er knallbra. Vi  
pleier å si at det må være ulike veier inn til yr-
kesfagene og ulike veier ut. I faget Industritek-
nikk må det jo være en kjempebred utgang, fordi 
det omfatter så mange yrker, fra grafiske fag til  

Tekst og foto: Petter Vellesen

Til daglig er Ellen 

avdelingsleder på 

Etterstad videregående 

skole, som for tida holder 

til i lånte lokaler på 

gamle Sogn yrkesskole. 

Bygningsarbeideren 

har besøkt henne på 

arbeidsplassen, bil-

verkstedet på Sogn.



BYGNINGSARBEIDEREN 2-2022 11
sveiser. Da må vi jo ha et tett samarbeid med  
bedriftene for å få til denne skreddersømmen.  
Og så må vi ha forskjellige løsninger for de for-
skjellige fagene.

– Apropos fag. Det er vel også et 
problem at noen linjer blir nedlagt 
hvis det er få søkere?

– Ja, så klart, men nå har byrådet redusert mye 
av stykkprisfinansieringa i Oslo. Det betyr at ting 
er mer forutsigbart, at man får betalt for klasser 
og da kan man opprettholde klassene med færre 
elever.

– Du har jo vært spesielt opptatt 
av jenter i yrkesfagene. Du og 
Inger Vagle fikk jo i sin tid LOs 
likestillingspris for arbeidet med 
å velge utradisjonelt. Hvordan 
går det med det arbeidet?

– I fjor var det faktisk 15% jenter av de som tok 
fagbrev i byggfag. Det dreier seg veldig mye om 
at de må føle seg velkomne i faget og på jobben. 
«Når du får ei jente på jobben må du jo behandle 
henne som søstra di», var det en ung kollega som 
sa en gang. Der har det nok vært en mentalitets-
endring, særlig blant de yngre gutta, men det 
foregår fortsatt en god del trakassering og sjika-
nering av jenter, i form av kommentarer og «små» 
hendelser. Holdningen har ofte vært at «såpass 
må du jo tåle». 

– Hvordan kan vi gjøre noe med 
sånne holdninger?

– Det er jo handlinger og ikke prat som endrer 
holdninger. Det var en tillitsvalgt i Nordland som 
sa at «Det er bedriftene og ikke jentene som må 
forandre seg for å skape et godt arbeidsmiljø for 
begge kjønn». Og bedriftene må ofte gå i seg sjøl, 
hvis de vil ha jenter da. Men problemet i dag er 
ikke at ikke bedriftene ikke vil ha jenter, men hel-
ler at de ikke får det helt til. På de arbeidsplas-
sene som virkelig tar problemet på alvor, som 
Toyota for eksempel, har faktisk ledelsen og de 
tillitsvalgte satt seg ned og laget handlingspla-
ner for å øke jenteandelen. Og i noen bedrifter, 
som Caverion på elektrosida, har de gode jente-
nettverk. Det har virkelig vært vellykka, de har 
gått fra å være fire til å bli 15 jenter.

Kommunen har også en jobb å gjøre. De må få 
på plass noen som har ansvaret for likestilling i  
kommunen, for det er det ikke lenger. Vi trenger 
noen som kan skolere, koordinere og følge opp til-
tak mellom skole og lærebedrifter.  Denne kompe-
tansen på fylkesnivå hadde vi faktisk før.

– Har du noen gode råd til slutt?

– Det vil være lurt å rette fagopplæringa inn på 
å få inn flere som for eksempel er overårige og 
har gjort noe annet før i livet, og fra «det andre 
kjønn», og så må vi ha gode alternativer for elever 
med behov for ekstra støtte og tilrettelegging. 
Det går ikke på karakterer eller sånne ting. på  
yrkesfag kommer det mange inn med 1-ere og går 
ut som enere, men vi må konsentrere oss om å få 
fram de som kan bli fagarbeidere og ikke bruke 
kreftene på de som burde vært helt andre steder. 
De kommer ofte til oss fordi de ikke har noe annet 
sted å være.

 
– Vi får nok ikke slike lokaler som dette i framtida, 
sier bussmekaniker og lærer Ellen Møller og viser 
fram bilverkstedet på Sogn.

Avd. 614 avholdt sitt årsmøte i foreningens lokaler onsdag 30 mars.

Vanlig prosedyre ble fulgt og årsmøtesakene ble 
behandlet som de skulle.

Årsmøtet kom heller ikke med noen uttalelse 
denne gang.

Når det kom til valg av nytt styre, så hadde valg-
komitéen under kyndig ledelse av Kåre Berg 
gjort en fremragende jobb. Vi fikk inn 2 nye i  
styret som må sies å representer «ungdommen».

ÅRSMØTE AVD. 614

I tillegg er begge kvinner.

Det vil si at avdeling 614 Byggfag Drammen- 
Bærum stolt kan si at styret består av 50% kvin-
ner (Nesten) og ca. 50% menn.

Selv ble jeg gjenvalgt som leder, og jeg gleder 
meg til å jobbe sammen med det nye styret i  
neste periode.

Rune Ask

Halvparten av styret i Fellesforbundet avd 614 Byggfag Drammen-Bærum består nå av 
jenter. Fra venstre: Helene Sondresen, rørlegger, Dpend Vvs, Unni Bjerknes, maler, 
Støa Håndverk As, Linn-Cathrin Vigdal, maler, Malermester Føreland AS, Silje Hall Olavsen, 
tømrer, Asker entreprenør. Caroline Strand Ask, tømrer, JM Norge, var ikke til stede når 
bildet ble tatt. (Foto: Rune Ask)

Nestleder/sekretær:  Helge Breistein

Studieansvarlig:  Egil Dahl (JM)

Styremedlem:  Knut Pedersen (Obos Block Watne)

Styremedlem:  Bjørn Leinaas (Dpend Vvs)

Styremedlem:  Unni Bjerknes (Støa Håndverk AS)

Styremedlem:  Linn- Katrin Vigdal  (Malemester Føreland)

Styremedlem:  Silje Hall Olavsen  (Asker Entreprenør)

Ungdomsrepresentant:  Helene Sondresen  (Dpend Vvs)

Vara til Ungdomsrepresentant:  Caroline Strand Ask  (JM)

Vararepr.  Håkon Straume  (JM)

Styret består av følgende:
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Vive le CGT!
Det er dagen før 1.mai i Paris. Jeg har blitt geleidet inn gjennom 
det digre hovedkvarteret til CGT. Et massivt bygg prydet med  
arbeiderkunst. Nå sitter jeg på et møterom sammen med to sekre-
tærer fra URIF-Union Regionale île de France. URIF kan sammen-
lignes med LO i Oslo her hjemme, og de to gjestfrie sekretærene 
heter Nawel Benchlikha og Laurent Pagnier. De har takket ja til å 
gi et intervju om den franske fagbevegelsen og samtidig tilbringe 
1. mai sammen med meg.

CGTs gigantiske hovedkvarter er dekorert med 
arbeiderkunst.

Nawel forklarer at Paris, med sine drabantbyer, 
huser 5 mill. arbeidere og utgjør 30% av den  
økonomiske veksten i Frankrike. En av de viktig-
ste metropolene i Europa. Arbeiderbevegelsen i 
Paris har hatt mye innflytelse utover landegren-
sene. Historiske streiker som startet i Paris på 
1920-1930 tallet spredte seg videre til andre byer. 
Arbeiderbevegelsen i Paris har hatt sin innflytel-
se utover landegrensene.

– Moro å være i denne svære festningen, ten-
ker jeg. Laurent forklarer videre.

– I 1936 var det en historisk streik som startet i 
Paris. Arbeiderbevegelsen gav grunnlag for en 
koalisjon for venstresida. En revolusjonær regje-
ring kalt «Le front Populair». En viktig tid som  
gav arbeiderklassen muligheten for 2 ukers  
betalt ferie. Arbeidsfolk kunne reise og gå på 
stranda for første gang. Kultur ble tilgjengelig 
for alle, noe som kun var forbeholdt borgerskapet  
tidligere. Arbeideridrettslag ble dannet og kon-
septet ungdomsherberge fikk se dagens lys. Som 
om det ikke var nok, kom også 5 dagers uken som 
et seirende resultat av Le front Populair.

Nawel og Laurant forteller ivrig videre.

– Vi er en fagforening i kamp!

Under okkupasjonen av Frankrike på 40-tallet 
spilte CGT en viktig rolle i motstandsbevegelsen. 
Militante medlemmer i CGT hjalp jøder med skju-
lested, trykte opp ulovlige aviser, og kjempet mot 
nazistene. Mange kamerater mistet livet. Foren-
ingsledere ble henrettet. Generalsekretær Henry 
Krasucki ble deportert til konsentrasjonsleir. CGT 
sitt bidrag til resistansen var så viktig at de fikk 
plass i det landsdekkende rådet til motstands-
bevegelsen «Conseil National de la Résistance» 
CNR.
   
I 1945 med CGT i CNR, og kommunistpartiet i  
regjering,  kom nye lover gjennom på plass i re-
kordfart. De fikk innført trygdesystemet, arbeider-
komité i bedriftene, offentlig utdanningstilbud, 
pensjonssystemet, sykepenger og barnetrygd. 
Et system som gav arbeidsfolk rettferdighet for 
første gang. En tilværelse som virket usannsyn-
lig tidligere. Alt dette kom på plass veldig fort, og 
i dag opplever borgerskapet at lovene fra CNR er 
plagsomme. Kapitalistene setter lovene konstant 
til nye høringer, og er ute etter å ødelegge grunn-
leggende rettigheter som vi i dag tar for gitt.  
Arbeidsgiverne sier at det ikke er penger for å øke 

Tekst og foto: Mathis Marien

 Fakta CGT:
Confédération Général du Travail 
(CGT) ble dannet i 1895

Politisk bånd med PCF

Føderasjon i kamp for arb.folk

1 av 5 store fagforeninger i Frankrike

470 000 medlemmer fordelt på 
13 regioner som igjen er delt i 
yrkesgrupper
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Artikkelforfatteren feiret 1. mai i Paris sammen med 
Nawel Benchlika fra CGT (til venstre).

dagens lønninger. Det er ikke mere å hente for 
pensjonistene. Det er for dyrt å øke sosiale goder. 
Mens fraksjoner av motstandsbevegelsen klarte 
det etter 4 år med okkupasjon og alt i ruiner.

Jeg begynner å skjønne hva Laurent mener med 
at CGT er en fagforening i kamp for arbeider- 
klassen. 

– I dag virker det som at det ikke finnes grenser 
for hvor privilegerte aksjonærene er, forteller de 
videre.

– CGT driver klassekampen i dag basert på den 
tydelige interessekonflikten, hvor politikken blir 
ført av en president med bakgrunn som rådgiver i 
en bank som tilrettelegger samfunnet for de som 
allerede har mye penger.

Vi er bekymret over at dagens unge arbeidere 
har mistet politisk og kulturelt bevissthet. En ar-
beiderklasse i Europa som blir ført bak lyset og 
likevel går mot ytre høyre.

Før var livet til en arbeider annerledes, med fag-
bevegelsen synlige i bedriftene. Det gav en følel-
se av eierskap og samhold blant arbeiderne.

Det er 1. mai og jeg står på Place de la Répu-
blique. Omsider finner jeg Nawel i folkemeng-
den. Hun står sammen med URIF sin varebil 
og venter på at toget snart skal starte.

– Hei! Du må jo hilse på generalsekretæren i CGT. 

Vi har ikke noe hierarki her. Philippe Martinez er 
bare en som er valgt for å representere medlem-
mene. 

Jeg nøler litt, jeg vil ikke bruke tiden til LO-top-
pen i Frankrike, men der stod han jo. Han virket 
ikke særlig opptatt heller. Ganske alminnelig 
type. Umulig å si om han var glad eller sur bak 
den kraftige moustachen.

Toget beveger seg sakte, og Nawel ruller ut et  
digert banner. Vi går rolig i 4 timer mens vi syn-
ger og roper slagord med URIF-bilen i ryggen. 
CGT har rundt 50 egne vakter som beskytter 
sine egne kamerater, og kjøretøy. De har tidligere  
opplevd å bli angrepet av gule vester, eller politi. 

Etter møtet med Nawel og Laurent er jeg over-
rasket over hvor synkronisert fransk og norsk 
fagbevegelse er. De har ramset opp de samme 
seierne (og nederlagene) i kronologisk rekkefølge. 
Forskjellen er kanskje at CGT ikke ønsker trepart- 
samarbeid, og vil heller representere sine med-
lemmer uten å inngå kompromiss. Streikeviljen er 
sterk, og medlemmene virker veldig engasjerte. 

Jeg håper at vi kan fortsette å bli inspirert av 
hverandre i fremtiden som kommer.

Lovbestemt 
minstelønn er 
en torpedo mot 
tariffavtalene
Tekst: Roy Pedersen

EU-kommisjonen som er den som bestem-
mer i EU innfører lovbestemt minstelønn. 
Argumentet er å unngå sosial dumping. 
Det foreslås ikke en felles lønnssats for hele 
EU. Dertil er forskjellen for store. Nevnt er 
likevel at regjeringer nasjonalt bør gå for 
en sats på 60% av medianlønna, altså den 
midterste lønna, noe som ikke er helt det 
samme som gjennomsnittslønn.

Mange land har lovbestemt minstelønn. Av 
de større land er Italia et unntak. Det samme 
gjelder de nordiske landa. Når fagbevegelsen 
i mange land ivrer for minstelønn og styrking 
av denne, skyldes det at en svak fagbevegelse 
ikke har noe annet valg. Uten blir lønningene 
enda lavere. 

En svekket tysk fagbevegelse gikk inn for  
lovbestemt minstelønn som ble innført i 2015. 

I dag er denne satsen 9,82 euro. Over 20% av 
de ansatte jobber på minstelønn, noe som ut-
gjør 14 millioner. I realiteten er dette å være 
arbeidende fattig. Den sittende regjering har 
programfestet en høyning til 12 euro. 

I Norden er det tariffavtalene som bestemmer 
lønnsnivået. Satsene i Byggfagoverenskom-
sten er minstelønna på byggeplassene. All-
menngjøring betyr at under dette er det ikke 
lov å lønne folk. Skjer det er det sosial dum-
ping. 

Spesielt dansk og svensk fagbevegelse er i 
harnisk over tanken på lovbestemt minste-
lønn. Svensk fagbevegelse boikotter for tida 
Den europeiske faglige samorganisasjonen 
eller EURO-LO som vi gjerne sier. Også dan-
ske, norske og svenske arbeidsgiverforeninger 
er imot forslaget. Den danske regjeringen har 
stemt imot og den svenske har stemt for ved 
behandlingen i EU.

Lovbestemt minstelønn bryter med prinsip-
pet om at det er partene i arbeidslivet som via 
tariffavtaler avklarer lønns- og arbeidsvilkår. 
En lønnssats på 60% av medianlønn utgjør 
rundt 165-170 kroner timen hos oss og kan bli 
lovbestemt for alt og alle. Dere kan sjøl regne 
ut forskjellen i timelønn i forhold til nye satser i 
FOBen. Dette blir økt lavlønnskonkurranse og 
sosial dumping med loven i handa.

Dansk fagbevegelse mener ordningen vil un-
dergrave skattegrunnlaget og dermed vel-
ferdsstaten. Hos oss vil flere på ledighetstrygd 
få høyere ytelser enn de som jobber på lovbe-
stemt minstelønn. Det vil over tid presse tryg-
deytelsene nedover.

Våre nordiske fagforeningskamerater er sjakk-
matt hvis lovbestemt minstelønn blir ved-
tatt. Men blir det gjort gjeldende som en del 
av EØS-avtalen, kan vi bruke reservasjons- 
retten for å hindre at det blir innført hos oss.  
Den regjering som sier ja til noe sånt blir ikke 
gjenvalgt.
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   Ny 
lovgivning 
mot illegal 
arbeidskraft
I framtida skal danske arbeidsgivere 
som utnytter utenlandsk arbeidskraft 
kunne miste retten til å drive tilsva-
rende næringsvirksomhet.

Strengere regler for 
arbeidsinnvandring

Tekst: Petter Vellesen

melde fra dersom arbeidsforholdene forverrer 
seg. Det vil heller ikke lenger være noen automa-
tikk i at arbeidstillatelsen trekkes tilbake dersom 
reglene blir brutt. Det vil bli unntak der avvikene 
er ubetydelige eller framstår som usaklige.

Før det gis arbeidstillatelse skal også Migra-
tionsverket (svensk UDI) la fagforeningene få ut-
tale seg for å sikre at lønn og arbeidsforhold er i 
tråd med tariffavtalene.

Nytt er det også at tillatelser som er gitt på  
bakgrunn av feilaktige opplysninger kan bli be-
handlet som «organisering av menneskesmug-
ling», en svært alvorlig forbrytelse.

Kilde: Byggnadsarbetaren.se, Arbetet.se

Fra 1. juni innfører svenskene nye regler om arbeidskraftsinn-
vandring. Noen av reglene innebærer en skjerping, andre er en 
oppmykning av dagens tilstand.

Det har i lengre tid vært ført en debatt i nabo- 
landet om manglene ved dagens regelverk når 
det gjelder arbeidsinnvandring. Bristene i syste- 
met har blant annet ført til at utenlandsk ar-
beidskraft har blitt lokket til Sverige med løf-
ter som ikke stemmer når man har kommet til  
landet, eller at arbeidsforholdene har forverret 

seg under trusler om at man mister jobben og 
må forlate Sverige.

Den viktigste forandringen er at det vil kreves at 
det allerede er inngått en ansettelsesavtale før 
det vil bli innvilget arbeidstillatelse. I dag er det 
nok med et tilbud om ansettelse. På den måten 
vil rettighetene til f.eks. stillingsvern og lønn i 
oppsigelsestida tre i kraft umiddelbart. Arbeids-
giverne kan pålegges å redegjøre skriftlig for 
arbeidsforholdene, og det blir straffbart å ikke 

Det danske folketinget vedtok nylig å skjerpe utlendings- 
loven slik at bedriftseiere som blir dømt for grov utnyt-
telse av illegal arbeidskraft også kan bli fradømt retten 
til å drive næringsvirksomhet av samme type. Tidlgere 
kunne man etter dansk lov ilegges bøter for slike brudd, 
av en størrelse på 50 000 kr per utlending uten arbeidstil- 
latelse per måned. Selv om disse bøtene svei i lommeboka, 
var det ingenting som hindret juksemakerne i å starte virk-
somheten opp igjen under annet navn. 

«Regjeringen vil det illegale arbeidsmarkedet til livs. Det 
er helt uakseptabelt at virksomheter utnytter utenlandsk 
arbeidskraft og omgår de utenlandsrettslige reglene. Sam-
tidig underminerer juks og snyteri arbeidsmarkedets felles  
spilleregler og skaper unfair konkurranse for ordentlige og 
lovlydige virksomheter», heter det i en uttalelse fra Udlæn-
dinge- og integrasjons-ministeriet. 

Det var den tidligere murersvennen Matthias Tesfaye som 
var utlendings- og integrasjonsminister da den nye lovend-
ringen ble foreslått. Han er i mellomtida utnevnt til justis-
minister.

Kilde: Fagbladet 3F, uim.dk

Tekst: Petter Vellesen

Illustrasjonen viser en plakat fra 1985, tegnet av Peter Peitersen, dansk murer, kunstner og 
fagforeningsaktivist. (© Peiter Andersen/Arbejdermuseet)
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Tekst: Petter Vellesen

smule takknemlighet, men det har sannelig ikke 
vært tilfelle», sier en av betongsjåførene i for-
handlingsutvalget. «Vi ville bare bli behandlet 
som alle andre, men det blir vi ikke nå,» sier en 
annen.

Kilder: theguardian.com/us-news, enr.com

Byggekranene står tett i Seattle. Faktisk er det bare Washington, 
DC som har flere kraner i hele USA, så byen har nytt svært godt 
av byggeboomen som har rast over Amerika siden pandemien. 
Men ikke alle har fått ta del i oppgangen. I november i fjor gikk 
34 betongsjåfører til streik i misnøye over lønns- og arbeidsforhol-
dene. «Vi nærmest bor i betongbilene dag ut og dag inn», sier en 
av dem til avisa The Guardian.

Sjåførene er organisert i Transportarbeiderfor-
bundet, Teamsters Local 174, og de fikk raskt 
følge av flere kolleger. I januar var over 300 sjå-
fører og arbeidere på blandeverkene i streik. De 
mener at arbeidsgiverne har nektet å føre reelle 
forhandlinger. «Hvis de virkelig bryr seg om de 
ansatte slik de sier at de gjør, må de komme til-
bake til forhandlingsbordet og la oss forhandle 
fram en avtale som tilgodeser det harde arbei-
det våre medlemmer har utført hver dag gjen-
nom Seattles byggeboom», sier Rick Hicks, som 
er kasserer i fagforeningen.

Streiken førte til at store mengder med betong 
ikke ble levert byggeplassene som planlagt, 
bare på jernbaneanlegget til Sound Transit ute-
ble over 4300 lass. Flere hundre bygningsarbei-
dere ble permittert som følge av streiken. Pres-
set på de streikende ble til slutt så stort at de i 
april måtte avslutte streiken uten resultat. Rick 
Hicks sier at han håper at arbeidsgiverne vil slut-
te å trenere forhandlingene, nå som arbeiderne 
gjenopptar arbeidet.

De streikende selv er nok ikke så optimistiske. 
«De siste to årene har vi blitt kalt samfunnskri-
tiske arbeidere som har kjempet oss gjennom 
pandemien. Man skulle tro at man hadde satt 
litt pris på oss og at vi hadde blitt møtt med en 

Fem måneders streik 
uten resultat

Det er byggeboom i Seattle, og byen 
har flere kraner enn noen andre byer i USA. 
(Foto: The Seattle Times)

Av: Lars Mamen, 
Fair Play Bygg Oslo og omegn

§ 396. Grovt lønnstyveri

Grovt lønnstyveri straffes med bot eller feng-
sel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om tyveriet 
er grovt, skal det særlig legges vekt på om 
overtredelsen gjelder en betydelig verdi, har 
et systematisk eller organisert preg eller av 
andre grunner er særlig krenkende eller sam-
funnsskadelig.

Grensa for grovt lønstjuveri er sett til 1,5 G  
eller ca 160 000 kr. I tillegg kan det bli rekna som 
«grov» dersom tjuveriet er «særlig krenkende». 

Så vidt vi kjenner til er det ingen domar på løns-
tjuveri enno, men lova er ganske ny (innført  
1. januar 2022). Det er derimot ikkje mangel på 
saker med lønstjuveri. Og eg trur det er den 
mest brukte metoden for akrim i arbeidslivet i 
dag. Problemet er at desse sakene blir rekna som  
«privatrett», altså ei sak som partane må rydde 
opp i sjølv. Men ettersom lønstjuveri er tatt inn i 
Straffeloven, er dette no offentleg rett. 

Det same gjeld for pensjonen som arbeidsgivar 
skal betale inn (OTP). Her er det no komme end-
ringar i lova, slik at arbeidsgivar skal betale inn 
OTP for all løn (tidlegare var det diverse unntak 
for pensjonsinnskotet). Minste pensjonsinnskot 
frå arbeidsgivar er 2% av all løn. Frå 30 juni skal 
alle arbeidsgivarar tilpasse seg det nye regelver-
ket. Også i OTP-loven er det tatt inn ein regel om 
straff i § 8a: Den som leiar føretaket kan straffast 
med bøter eller inntil 2 års fengsel dersom han 
ikkje opprettar pensjonsordning eller ikkje beta-
ler inn korrekt pensjon til dei tilsette.

Det er enkelt å sjekke om ein får rett pensjon  
– logg inn på norskpensjon.no her vil du finne 

Fair Play Bygg Oslo og omegn 
sender mange tips om ulike  
former for arbeidslivskrimina-
litet (akrim). Mange av desse 
tipsa handlar om ulike formar 
for underbetaling, eller som vi 
no bør kalle det – tjuveri av løn. 
Dette er no tatt inn i Straffe- 
loven § 395 og 396. Her står det:

§ 395. Lønnstyveri

Den som utilbørlig og med forsett om en  
uberettiget vinning for seg selv eller andre 
misligholder plikt til å yte lønn, feriepenger 
eller annen godtgjøring som arbeidstaker har 
rett til etter avtale eller bestemmelse i lov eller 
forskrift, straffes med bot eller fengsel inntil 2  
år.

Tjuveri av løn og pensjon er straffbart
oversikt over innbetalt pensjon frå arbeidsgiva-
rar, Folketrygden og eventuelle privat pensjons-
sparing. 

Vi vil gjerne ha inn fleire saker om  
dette. Ikkje nøl med å varsle til Fair 
Play Bygg Oslo og omegn om du ser 
eller mistenker underbetaling eller 
manglar pensjonsinnbetaling.

Det er fagforeiningene som bistår arbeidstakarar 
med lønskrav. Men diverre er det mange arbeids-
takarar som ikkje meir med i ei fagforeining. 
Mange av desse arbeidstakarane kjem ikkje vi-
dare med sakene sine. Dei får ikkje den løna og 
pensjonen dei har krav på. Politiet og Arbeidstil-
synet prioriterer ikkje sakene. Mange har heller 
ikkje råd til advokat, krav på fri rettshjelp eller 
andre hjelpetiltak. Det er diverre mange som gir 
opp krava sine og reiser heim eller ender opp i 
nye arbeidsforhold prega av akrim og utnytting.

Arbeidstakarar som ikkje får rett løn og/eller 
pensjon bør vurdere om dei vil melde forholdet 
til politiet. Fair Play Bygg Oslo og omegn samar-
beider med fleire advokatar som kan hjelpe med 
lønskrav og melde saker til politiet og klage der-
som saka blir lagt bort på bevisets stilling.

Fair Play Bygg Oslo og omegn 

post@fairplaybyggoslo.no

Send tips til:



BYGNINGSARBEIDEREN 2-2022 16

Tekst: Petter Vellesen

Og det er ikke til å unngå at mange har lagt 
mer merke til forskjellene enn likhetene mellom  
norske og polske arbeidere. «I Norge har jeg 
møtt polakkene på mange byggeplasser, men 
jeg har aldri fått en følelse av at jeg egentlig  
forstår hvordan de jobber, og hvorfor de arbei-
der slik de gjør», sier Ole Thorstensen, tømrer 
og forfatter. Han spør mer presist: «Hvorfor  
organiserer mange av polakkene arbeidet sitt  
så dårlig? Hvorfor gjør de ikke egne vurde-
ringer, hvorfor tar de ikke egne avgjørelser? …  

Hvorfor lærer de ikke norsk? Hvorfor tar de ikke 
fagutdannelse i Norge?» For å finne svaret på 
disse spørsmålene har Thorstensen gjort noe 
så ukonvensjonelt som å reise til Polen for å ta 
seg jobb på byggeplass. Denne reisen har han 
beskrevet i den nye boka «Bare en jobb».

Ole Thorstensen er selvstendig tømmermester 
og har tidligere gitt ut boka «En snekkers dag-

Bare en jobb
Ifølge offisiell statistikk tok det bare tre år fra EU-utvidelsen i 
2004 til den polske innvandrergruppen hadde vokst fra et beskje-
dent antall til å bli Norges største. I dag er det langt over 100 000 
polske innvandrere i landet. I tillegg kommer de som er på kort-
varige opphold og de som ikke er registrert. Derfor er det mange 
av oss som har polske kolleger eller på en eller annen måte har 
stiftet bekjentskap med polakker via arbeidslivet. 

BOKANMELDELSE

Tømrermester Ole Thorstensen dro til Polen for å 
jobbe på byggeplass. (Foto: Pelikanen Forlag)

... jeg har aldri fått en 
følelse av at jeg egentlig  
forstår hvordan de jobber, 
og hvorfor de arbeider 
slik de gjør ...

OLE THORSTENSEN:

Bare en jobb

Pelikanen Forlag, 2022
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bok», som til en stor grad handler om faglighet 
og yrkesstolthet. Det er ingen tvil om at Thor-
stensen har faglig tyngde nok til å se på pro-
blematikken fra dette perspektivet. Etter noen 
viderverdigheter får han seg jobb på en polsk 
byggeplass, på et leilighetsbygg i utkanten av 
Krakow. Her går han inn i tømrerlaget, men 
det er vanskelig å finne ut av hvilken plass han 
egentlig har i hierarkiet på byggeplassen, det 
er for eksempel umulig for ham å kommunisere 
med andre enn arbeidslederen, som snakker litt 
engelsk. Uansett begynner han umiddelbart å 
jobbe på en litt annen måte enn resten av ar-
beidslaget, kapper lektene mer rasjonelt, plan-
legger produksjonen av platekledningen anner-
ledes. «Det virker ikke som … de andre er vant til 
denne måten å organisere arbeidet på. De går 
mer direkte på arbeidsoppgavene og kommer 
fortere i gang, og er slik sett effektive, men den 
omstendelige arbeidsmetoden min lønner seg, 
det er jeg sikker på. Det er en selvfølge og natur-
lig måte å jobbe for meg, og hjemme i Norge har 
jeg reflektert over at mange polske arbeidere 
ikke jobber på denne måten.» Hva arbeidskame-
ratene mener om denne forståsegpåeren får vi 
ikke vite.

Thorstensen kommer med mange innsiktsfulle 
betraktninger fra arbeidet på bygget, ikke bare 
om arbeidets utførelse, men også om for eksem-
pel verktøy- og materialbruk, sikkerhetsarbeid 
og byggeplasskultur. Fagfolk vil helt sikkert  
nikke gjenkjennende til disse observasjonene, 
men jeg vil tro de er interessante for «legfolk» 
også. Thorstensen avlegger yrkesutdanninga i 
Polen en visitt, også i bokstavelig forstand, uten 
å bli særlig imponert. Han går ganske langt – 
kanskje for langt? – i å forklare kulturforskjel-
lene med manglende fagopplæring. «Problemet 
for svært mange polske bygningsarbeidere i 
Norge er ikke at de er for polske. Problemet er  
at de ikke er fagutdannede, og at de ikke kan 
nok om den polske byggekulturen. Hadde de 
kunnet mer av sin egen fagkultur, ville de for-
stått mer av vår norske, og de kunne lettere ha 
deltatt i den på et likebyrdig vis.» 

Men jeg syns ikke Thorstensen kommer under 
huden på arbeidskameratene sine. Det er lett å 
forklare det med språkproblemer, det er nesten 
ingen av bygningsarbeiderne som kan hverken 
engelsk eller tysk, og selv har forfatteren et  
begrenset ordforråd på polsk. Det strekker 
seg ikke særlig lenger enn til faguttrykk som  
planke og hammer. Likevel skriver han fint 
om den ordløse kommunikasjonen som alltid  
finnes i selve arbeidet: «… arbeidet og faget [er] 
litt som et språk i seg selv, uten ord og kompli-
sert retorikk. Vi ser hverandre arbeide, og kan 
vurdere det både faglig og sosialt. … Dette er et 

språk som gjør at vi kan fortelle hverandre ting, 
som ordene ikke kan kommunisere på samme 
måten.» Allikevel er altså ikke dette tilstrekke-
lig til å få svar på de kompliserte spørsmålene 
boka stiller.

Vi blir faktisk bedre kjent med andre personer 
i boka, mennesker forfatteren møter på andre 
steder enn på arbeidsplassen, som på barer og 
konserter. Dette er selvsagt folk som kan en-
gelsk og de bidrar også til forståelsen av det  
polske arbeidslivet. Deler av boka kan leses  
som en reiseskildring, og det fungerer ganske 
bra, selv om det nok ikke var forfatterens inten- 
sjon å skrive reiselitteratur. Boka er velskrevet 
og det lettlest og jeg syns det flyter av gårde 
i godt driv. Enkelte steder blir det attpåtil  
ganske spennende!

Sitatene over kan virke fordomsfulle og Thor-
stensen er klar over det. Han prøver helt tyde-
lig å unngå fallgrubene, og jeg synes han klarer 
det også. Han er imidlertid bevisst på at det er 
viktige forskjeller på arbeidskulturen i Norge og 
Polen, og han treffer spikeren på hodet når han 
forklarer hvorfor det ikke er mer diskusjon om 
dette: «Arbeidsgivere i Norge vil gjerne ha god 
tilgang på arbeidskraft, og den billigste finner 
de i utlandet. Arbeidsgiverne har derfor lite å 
tjene på å snakke om de problematiske sidene 
ved arbeidsmigrasjonen. For migrantarbeider-
ne er det viktig å kunne tilpasse seg, eller i det 
minste å gi inntrykk av at det er lett å tilpasse 
seg det norske arbeidslivet.» Politikerne later 
som om problemene er små så de slipper å ta til-
tak for å bøte på dem og resten av befolkningen 
vil ha billige tjenester.

Det er ikke sikkert at Thorstenstens «dannel-
sesreise» har brakt oss særlig mer innsikt enn 
hva man allerede vet – eller er blitt fortalt. «Jeg 
får jo ikke være med på disse polske diskusjo-
nene», som han selv sier, men jeg syns boka 
har sin nytte i å sette problemstillinga på dags-
orden. Og selv om den kanskje ikke svarer på 
sine egne spørsmål, mener jeg at «Bare en jobb» 
har et annet og tydelig budskap: «Det er ikke så 
vanskelig å forestille seg at polske og norske 
arbeidere kunne møtes som likestilte fagfolk 
som har et felles språk på byggeplassen, og at 
vi ble behandlet likt», skriver Thorstensen. Men 
dessverre: «Det er lite kontakt mellom norske og 
polske arbeidere i Norge, og det handler om an-
settelsesforhold, utrygghet og språkproblemer. 
Vi er på byggeplassene sammen, vi er kolleger, 
men vi jobber ikke sammen i firmaene, og vi har 
ofte svært forskjellige arbeidsbetingelser. … Det 
som skal binde oss sammen på byggeplassene, 
støvet, kulden, varmen, vekten av materialene, 
mangelen på strømuttak vi kan plugge verktøy-
et i, lønns- og arbeidsvilkår, alt dette blir kiler 
mellom oss i stedet for felles opplevelser.» Det 
høres pessimistisk ut, men dette er faktisk for-
hold det går an å gjøre noe med!

... men det er vanskelig å 
finne ut av hvilken plass 
han egentlig har i hierar-
kiet på byggeplassen ...

Hadde de kunnet mer 
av sin egen fagkultur, 
ville de forstått mer av 
vår norske ...

Det er lite kontakt 
mellom norske og polske 
arbeidere i Norge ...

Alt i alt har Ole Thorstensen skrevet 
en lesverdig bok, ikke bare om arbeids-
innvandringens problemer, men også 
generelt om arbeidsliv, håndverk og 
klasseskiller. Det er ikke hverdagskost 
i den norske bokverdenen.

Service-
kontor for 
akkord

I tariffoppgjøret sto akkord 
høyt på dagsorden, og vi 
fremmet krav om et parts-
sammensatt servicekontor 
for å fremme akkord.

Gjennom forhandlingene og meklin-
gen kom vi til enighet om å opprette 
et felles servicekontor, målet er at 
kontoret skal bidra til å:

 «fremme akkord som lønns-
system gjennom kompetanse-
utvikling og rådgivning, samt 
videreutvikling, forenkling og 
digitalisering av akkordlønns-
systemet» 

og at det skal etableres innen 
1. januar 2023.

Det betyr at flere personer skal jobbe 
på heltid for at akkordlønnssystemet 
i byggebransjen videreutvikles og 
forbedres. Og de skal jobbe konti-
nuerlig med å få flere bedrifter og 
ansatte til å bruke lønnssystemet. 

Servicekontoret skal ha en styrings-
gruppe der begge partene sitter og 
partene skal lage en felles hand-
lingsplan for å få flere bedrifter til å 
bruke akkord. 
 
De viktigste momentene ved 
servicekontor:

• Det skal ikke erstatte målekontor- 
 ene, men være et supplement for  
 å fremme og utvikle akkordlønn- 
 systemet.

• Det skal være et kontor som skal  
 jobbe heltid for partene for å   
 sørge for fornyelse, oppdatering,  
 skolering og ta initiativ for å   
 fremme akkordlønnsystemet.

Noe som er viktig for å øke bruken 
av akkord er å jevnlig oppdatere og 
revidere akkordtariffene. Vi har hatt 
en gjennomgang av akkordtariffene 
for å se om det er behov for å revide-
re og vi har krevd revidering av flere 
av akkordtariffene. 

I juni starter vi arbeidet sammen 
med BNL for å få på plass planer og 
detaljer. På landskonferansen for 
byggfagene i september er planen å 
legge frem en plan over igangset-
tingen og gjennomføringen av  
kontoret og hvordan Fellesforbundet 
og BNL sammen skal jobbe for å 
løfte akkord som lønnssystem.

Tekst: Joakim Gebhardt
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FORBUD MOT ATOMVÅPEN 
– ELLER MOT SAMVITTIGHET?
Tekst: Harald Berntsen

De daglige reportasjene i masse- 
mediene om Putin-Russlands 
brutale framferd i sitt folkeretts-
stridige angrep på Ukraina 
minner oss om at det i moderne 
tid for lengst er slutt på at 
krig utkjempes på ridderlig vis  
mellom uniformerte styrker at-
skilt fra folk ellers. To av de hit-
til klareste enkeltdemonstrasjo-
nene av at det snarere dreier 
seg om å vise størst vilje til å 
begå massemord på sivilbefolk-
ninga, sto USA for i Japan i aug- 
ust 1945. 

Claude Eatherly hette piloten som på komman-
do fra høyere hold, 6. august 1945, kl. 7.45, ga  
signalet til å sleppe atombomba over storbyen 
Hiroshima. Tre dager etter, 9. august, ga en annen 
pilot samme signal over Nagasaki. Det umiddel-
bare resultatet lå et sted mellom ca. 130 000 og 
230 000 døde barn, kvinner og menn, drepte av 
stråling, brann og flygende gjenstander, et tall 
som snart økte til det dobbelte. I tillegg kom 
mange års ettervirkninger i form av deformerte 
nyfødte.

Tidligere samme år, 13. – 15. februar 1945, hadde 
USA og Storbritannia i fire flyangrep med kon-
vensjonelle bomber på en av Europas vakreste 
byer, hovedstaden Dresden i tyske Sachsen, 
skapt en ildstorm som drepte et ukjent antall  
sivile på fra 35 000 til 200 000. Her, som i tilfel-
let med bruken av atombomber i Japan et drøyt 
halvår etter, var det uttalte formålet å få slutt 
på andre verdenskrig, men også å vise Stalin 
hva det ville koste å gå ut over den innflytelses- 
sfæren Sovjetunionen var tildelt i Yalta-avtalen 
med Roosevelt og Churchill i 1944. 

Mens den gjenlevende tyske naziledelsen blei 
stilt for domstolen i Nürnberg og dømt for sine 
folkemord og andre krigsforbrytelser, blei verken 

pilotene i bombeflya over Dresden, Hiroshima 
og Nagasaki eller deres overordna gjort rettslig 
ansvarlige for sine handlinger. De blei tvert om 
hylla som seirende helter. Som en del av feiringa 
belønna USAs ansvarlige overkommando piloten 
Claude Eatherly spesielt med å invitere han til 

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.

Claude Eatherly (i midten bak) hadde kommandoen 
over B-29-flyet som ga klarsignal til å slippe 
atombomben over Hiroshima.
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Hiroshima for at han sjøl skulle kunne beundre 
følgene av sin historisk epokegjørende innsats.  

Det skulle de kanskje ikke ha gjort, for i Hiro-
shima blei Eatherly ikke bare konfrontert med de 
materielle ødeleggelsene han hadde vært med 
på å forårsake, men også med blikka han fikk på 
seg i bygatene fra mange av de såra, forbrente 
og ellers livsskadde ofra for bombesleppet i au-
gust 1945. Opplevelsen bidro ikke til å bremse 
Eatherly’s voksende skyldfølelse. I økende fortvi-
lelse begynte han å misbruke alkohol og gikk til 
kriminelle handlinger for å bli gjort rettslig an-
svarlig. 

Myndighetene så det som mye mer kriminelt og 
sinnsjukt av Eatherly å ha dårlig samvittighet for 
å ha følgt ordre, enn for dermed å ha utløst et mas-
semord på sivile i alle aldre. Da det ikke hjalp å 
belønne han med bevilgning av en årlig pensjon 
og andre fordeler, blei han flere ganger innlagt på 
psykiatriske institusjoner og til slutt sperra inne 
i militærasylet Waco. Etter ei lengre avklarende 
brevveksling med den tyske forfatteren og filoso-
fen Günther Anders klarte han å flykte herfra i 
1960, for å vie resten av sitt liv til kampen mot det 
våpenet han hadde vært den første til å ta i bruk.  
Han døde av kreft i 1978. 

Historia fra 1945 og fram til i dag er full av den 
ene krigsforbrytelsen etter den andre, begått 
ikke minst av Norges fremste allierte fra og med 
1949, USA, ikke mindre etter at NATO i 1999 sjøl 
erklærte at den ikke lenger var en transatlan-
tisk forsvarsallianse, men tok på seg å forsvare 
USAs og andre vestlige imperialistmakters her-
redømme over hele kloden, inkludert den norske 
biten av det. Men kjernefysiske våpen er hittil 
ikke brukt av noen sia augustdagene 1945, heller 
ikke av de andre nyere atommaktene, Russland, 
Frankrike, Storbritannia, India, Kina, Pakistan el-
ler Israel (som Jens Christian Hauges Norge var 
så vennlig å skaffe tungtvann).

Men viljen til å ta i bruk slike våpen, med i dag 
en ødeleggelseskraft som gjør bombene over  
Hiroshima og Nagasaki til to små fjerter, er i 
dag til stede i fullt monn, i Russland så vel som i 
USA og i alle gamle og nye NATO-land, inkludert  
Norge. Og Claude Eatherly’s dårlige samvittig- 
het fra 1945, er like lite passende som den var i 
1945 og åra etter.  

NATO, og dermed Norge og alle NATOs med-
lemsland, baserer seg nemlig stadig  på den så-
kalte førsteslagsstrategien, det vil si på at i det 
øyeblikket en rival som Russland og ikke minst 
Kina, skulle vise tegn til å ta i bruk atomvåpen, 
skal NATO være først ute og knuse dem før de 
ikke får gjort alt for mye skade.

Det får ikke hjelpe at førsteslagsstrategien trulig 
vil innlede en solfri kjernefysisk vinter, som i  
løpet av ti år vil utslette alt liv på kloden. Den  
kriseridde, men stadig «frie» kapitalistiske verden 
er mer verdt enn som så.  

Som alle veit, lå NATO-medlemskapet med sin 
førsteslagsstrategi til grunn for at Solberg-regje-
ringa, med støtte fra Arbeiderpartiet og Senter-
partiet, sa nei til å tiltre den FN-vedtatte traktaten 
om å forby atomvåpen. Også Finland og Sverige, 
som i skrivende stund er på vei inn i NATO i 
sjokkterapi-fart og uten folkeavstemninger, var 
alt på forhånd så nært knytta til NATO at heller 
ikke de kunne slutte seg til atomvåpenforbudet. 
(Så sterkt står alt i dag en nordisk blokk av Norge, 
Sverige og Finland som ifølge nyfrelste NATO-
tilhengere på norsk «venstreside» skal danne ei 
motvekt mot USA og andre stormakter i NATO!). 

I Hurdalsplattformen erklærte riktig nok Arbei-
derparti-Senterparti-regjeringa at Norge skal øke 
sine bestrebelser på å få i stand kjernefysisk ned-
rustning. I fjor kritiserte også Arbeiderpartiet Ine 
Eriksen Søreide da hun avslo Norsk Folkehjelps 
søknad om støtte til å kartlegge den internasjo-

nale tilslutninga til FN-forbudet mot kjernevåpen. 
Men i år har Arbeiderpartiet slått seg sjøl på kjef-
ten ved i regjering med Senterpartiet, å si nei til 
å gi støtte til det samme prosjektet, grunngitt 
med at Norge ikke kan være med på å fremme 
en forbudstraktat landet ikke sjøl hadde skrivi un-
der på. Det kunne nemlig bidra til å «polarisere» 
nedrustningsdebatten, det vil si avsløre sprekker 
i enigheten om sikkerhetspolitikken, særlig før-
steslagsstrategien. 

Med samme begrunnelse har Støre-regjeringa 
kutta så sterkt ned på den offentlige støtten til 
organisasjonen Ican Norge (International Cam-
paign to Abolish Nuclear Weapon) at den må  
legge ned her til lands, foruten til både Nei til 
atomvåpen og Norske leger mot atomvåpen. 

I det øyeblikket vestlig etterretning skulle få 
sikker kunnskap om, eller finne det opportunt å 
rapportere at en eventuelt mer og mer desperat 
Putin bestemmer seg for å ta i bruk atomvåpen i 
Ukraina, skal NATO med frihetselskende USA og 
håndlangeren Jens Stoltenberg i spissen, under 
full applaus fra krigsglade Guri Melby, uhindra av 
«polariserende» debatt, iverksette sin førsteslags-
strategi. I samme øyeblikk ligger ikke minst de 
ulike USA-basene og deres omegn her i landet 
midt i ildlinja.  

Som Georg Johannesen sa det: Tilgi dem ikke, for 
de vet ikke hva de gjør. Eller: Dumskap er den ver-
ste formen for ondskap.

Korrespondansen mellom Hiroshima-piloten 
Claude Eatherly og Günther Anders blei utgitt 
i norsk oversettelse under tittelen Samvittig-
het forbudt på Aschehoug forlag i 1962. Året 
før hadde Yngvar Ustvedt, i den daglige kjeller-
kronikken i Dagbladet 20. juni 1961 (under tit-
telen Hiroshima-flygeren og Eichmann) omtalt 
behandlinga av Eatherly som et justismord.        

Baskurs for bygningsarbeidere
Kursene i akkordtariffen, som 
Tømrer og Byggfagforeningen 
og Bygningsarbeidernes fag-
forening har avholdt på Kongs-
berg, har vist seg å være svært 
populære. I mars samla kurset 
over 100 deltakere. Men det 
har også kommet fram et be-
hov for mere målretta tilbud 
for basene.

Tekst og foto: Petter Vellesen

Bygningsarbeidernes fagforening har derfor be-
gynt å kjøre baskurs hvor vi går litt dypere inn i 
basens rolle. Kursene tar utgangspunkt i Felles-
overenskomstens § 3, og de er ment å gi basene 
våre mer kunnskap og tyngde i hverdagen. 

På kurset 15. juni var det seks deltakere, to fra  
betong, to rørleggere og to murere. Vi fortsetter 
å sette opp kurs fortløpende. Er du interessert, 
ta kontakt med foreningen eller din oppmåler.



Jeg sitter på en krakk på bakrommet

sluker maten og hviler føttene

bærer brød opp og ned trappene

løper over de harde flisene

får senebetennelse

av å presse espressoene

den øverste sjefen kommer uanmeldt

slår hånda hardt i cd-spilleren

her hører vi ikke på musikk

her har vi ikke helgetillegg

pausa reduseres

fra en halvtime til et kvarter

jeg hviler på krakken

jeg spiser i en time

legger fem brød i en pose

tre croissanter

en nydelig Croque Monsieur

slenger forkleet på disken

en stor kaffe to go

ut blant Frognerfruene

kollegaene beholder fatningen

ringer til Fellesforbundet

Amalie Kasin Lerstang (fra «Vårs», 2018)


