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Den fagligpolitiske 
 situasjonen:
Den lange kampen mot bemanningsbransjen  oppnådde en viktig del-seier, da Stor-
tinget juni 2022 vedtok inn stramminger i adgangen til å leie inn fra bemanningsbyråer 
i hele arbeidslivet, og forbud mot innleie fra bemanningsbyråer til bygningsarbeid på 
byggeplasser i Oslo, Viken og Vestfold

Selv om 2022 var et år med viktige politiske gjen-
nomslag i arbeidslivspolitikken, har mye av de gode 
resultatene havnet i skyggen for skyhøye strømpri-
ser, prisvekst og en rentepolitikk som skyver byrde-
ne ved en importert inflasjon over på arbeidsfolk. 
I sum har dette ført til en kraftig reallønnsnedgang 
for arbeidsfolk.  

Bygningsarbeidernes fagforening har jobbet for å 
reise en opposisjon mot de skyhøye stømprisene, 
med mål om å gjenvinne politisk styring over ener-
gipolitikken, regulere krafteksporten, innføre en 
makspris på strøm, og sørge for at strøm behand-
les som nødvendig infrastruktur og et konkurran-
sefortrinn for norsk industri, og ikke som en hvilken 
som helst vare på et åpent marked.  

Dette har Bygningsarbeidernes fagforening 
fremmet på LO-kongressen i mai 2022, jobbet for 
gjennom Industriaksjonen, på fanemarkeringer, 
med uttalelser på Landskonferansen for byggfag, 
Landskonferansen for rørleggere og i Fellesforbun-
dets forbundsstyre.  

Å gjenvinne en politisk styring over kraftprisene er 
avgjørende for arbeidsfolks kjøpekraft, industriens 
konkurranseevne og overlevelse, kommunebud-
sjettene og næringslivet. Dessuten er det å få 
kontroll over strømprisene, en forutsetning for å 
hindre et nytt blåblått politisk flertall på Stortinget. 
Erna Solberg har allerede varslet at det første hun 
vil gjøre om hun kommer til makten er å reversere 
de nye reguleringene av innleie fra bemannings-
bransjen.  
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Scan med mobilen for å lese 
mer i FriFagbevegelse
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Tariffoppgjøret 2022
Bygningsarbeidernes fagforenings uttalelse på tariffoppgjøret i bygg 2022 

Våre tillitsvalgte og klubber har gjennomført en utrolig 
god mobilisering fram mot årets tariffoppgjør.  Kravene 
forhandlingsdelegasjonen har fremma, samsvarte 
godt med foreningens prioriterte krav. Klubbene var 
forberedt på å gjennomføre en streik om det skulle bli 
nødvendig, og dette var avgjørende for resultatet som 
nå ligger til uravstemning!  

Vi gikk inn i oppgjøret med tre hovedprioriteringer;  
• heve minstelønna  
•  styrke retten til å jobbe akkord  
•  tariffesta seriøsitetsbestemmelser 

Dette er tre tunge og viktige krav som har vært helt 
nødvendig å få gjennomslag på for å sikre at ikke 
 utviklinga i byggebransjen går feil vei.  

I tillegg har Fellesforbundet prioritert å løfte 
 bestemmelser om blant annet etter- og videre-
utdanning og likestilling, som sentrale krav i frontfaget 
og dermed førende for alle oppgjør etterpå.  

Den økonomiske ramma i oppgjøret (som defineres i 
frontfagsforhandlingene, dvs. Industri-forhandlingene) 
var satt til 3,7%, mens beregna prisvekst var definert til 
3,3%.   

I årets oppgjør har vi fått noen viktige seire: 
Vi har løfta minstelønna med 10 kr, sånn at den nå 
er nærmere snittet i bransjen. Minstelønna i bygg er 
allmenngjort, og det betyr at det blir ulovlig å lønne 
en fagarbeider i bygg under 230 kr timen i Norge (fra 
allmenngjøringstidspunktet). Dette er et viktig verktøy 
mot lavlønns-konkurransen, og derfor viktig for alle i 
bransjen. Selv om ikke så mange av våre medlemmer 
går på minstelønn, har det vært en lenge prioritert 
oppgave i bygg å løfte gulvet, både i solidaritet og for å 
fjerne arbeidsgiverne mulighet til å drive lovlig lønns-
dumping og utkonkurrering, ved for eksempel bort-
setting av arbeid.  

Vi har hatt et gjennombrudd for akkorden! Vi har for-
plikta arbeidsgiverne til å jobbe for økt bruk av akkord 
gjennom at BNL skal være med å opprette og be-
manne et partssammensatt service-kontor for  akkord. 
Kontoret skal være i drift senest fra januar 2023 og 
virke i 2 år med mål om å videreføre driften. Dette 
materialiserer løfter og «gode intensjonene» som har 
ligget i protokoller helt siden 2016, og er et viktig skritt 
på veien for å gjenreise produktivitet og rettferdig lønn 
i bransjen! Framover blir det viktig å øke presset på 
bruk av akkord i bedriftene og tegne lokale avtaler om 
at akkord er lønnssystemet i bedriftene.  

I tillegg har vi hatt betydelige forbedringer i tariff-
avtalens bestemmelser om fagopplæring, etter og 
videreutdanning, likestilling og rekruttering.  

I oppgjøret er det et generelt tillegg på 4 kr timen. 
Men det har aldri vært de generelle tilleggene, alene, 
vi lever av i byggebransjen. Nå skal vi ut å for handle 
lokalt i bedriftene. Arbeidsgiverne la i de sentrale 
 forhandlingene til grunn en beregning om at klubbene 
i snitt ville forhandle fram kr 8,50,- i timen lokalt. Da vi 
vet at mange bedrifter ikke har lokale forhandlinger, 
så forventes det i bedrifter der det er lokale forhand-
linger, at mye av lønnsveksten tas ut lokalt! Dette, 
sammen med de fire kriteriene for lokale forhandlinger 
(bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter 
og konkurranseevne), i tillegg til en økende kamp 
om arbeidskraften, nå som bemanningsbransjen skal 
 strupes, betyr at i år skal vi ikke akseptere moderate 
lokale tillegg!    

Framover kommer fagforeninga til å jobbe sammen 
med klubbene for å gjennomføre best mulig lokale 
forhandlinger i bedriftene sånn at medlemmene nå får 
sin rettmessige del av verdiskapingen!  

På bakgrunn av dette anbefaler styret i Fellesforbundet 
avd 600 Bygningsarbeidernes fagforening, å stemme 
ja til årets tariffoppgjør.  
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Resultat av uravstemning 

19301 Fellesoverenskomsten for byggfag

Totalt 
deltatt

Ja Nei Blank Navn Medlem-
mer

Flere 
Avd.

Deltakelse 
(%)

35 8 27 0 Adecco Solutions AS Avd Industri Norge 44 -1 79,55

15 15 0 0 AF Decom AS 62 0 24,19

15 8 7 0 AF Gruppen Norge AS AF Bygg/rehab Oslo/
administras

21 -1 71,43

20 20 0 0 AF Offshore  Decom AS avd Oslo 20 0 100,00

2 2 0 0 Alliero AS Avd Malervirksomhet mur/betong 
Oslo

18 0 11,11

47 33 14 0 Andenæs VVS AS 62 -1 75,81

12 11 1 0 Andersen og Aksnes Rørleggerbedrift AS 13 -1 92,31

0 0 0 0 Andersson & Kjærnsmo AS 2 -1 0,00

2 1 1 0 AS Realbygg 3 -1 66,67

71 57 14 0 Assemblin AS avd Oslo 100 0 71,00

9 9 0 0 Backe Stor-Oslo AS 10 0 90,00

6 6 0 0 BAS Maskinutleie AS avd Lindeberg 7 -1 85,71

39 25 14 0 Betonmast Boligbygg AS 48 0 81,25

5 5 0 0 Bjørn Simonsen & Sønn AS 5 0 100,00

5 5 0 0 Bravas Engineering AS 5 0 100,00

92 64 27 1 Bravida Norge AS 123 -1 74,80

1 1 0 0 Brunata Norge AS 1 -1 100,00

7 6 1 0 Bundebygg AS 8 0 87,50

35 28 6 1 Bærum Rørleggerbedrift AS 41 0 85,37

5 5 0 0 Bærums Verk Rørleggerbedrift AS 5 0 100,00

35 34 1 0 C M Mathiesen & Co AS 43 0 81,40

22 20 2 0 Caverion Norge AS avd Oslo Service 43 0 51,16

14 14 0 0 Christiania Rørleggerbedrift AS 14 0 100,00

11 8 2 1 Christiania Stillas AS avd Oslo 11 0 100,00

20 8 12 0 Con-Form AS avd Oslo 24 0 83,33

53 53 0 0 Edvardsson Entreprenør AS Avd Oslo 56 0 94,64

14 14 0 0 Eriksen & Jensen AS 16 0 87,50

1 1 0 0 Fair play bygg Oslo og Omegn 1 -1 100,00

7 7 0 0 Flow Meisingset VVS AS 8 0 87,50

1 1 0 0 Georg Andresen & Sønner AS 1 0 100,00

17 13 4 0 GK Rør AS avd Oslo 28 -1 60,71

15 11 4 0 GK Rør AS avd Romerike 21 -1 71,43

7 5 2 0 Haandverkerne AS 15 0 46,67

12 1 11 0 Hent AS avd Oslo 17 0 70,59
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Totalt 
deltatt

Ja Nei Blank Navn Medlem-
mer

Flere 
Avd.

Deltakelse 
(%)

20 16 3 1 HR Rør AS 21 0 95,24

2 2 0 0 Ingeniør Habberstad AS 2 0 100,00

7 7 0 0 Ingeniør Sverre Hollie AS 9 0 77,78

3 3 0 0 Intep AS 3 -1 100,00

9 5 3 1 JM Norge AS Avd Oslo 11 -1 81,82

3 3 0 0 Jobzone Bygg & Anlegg AS 4 0 75,00

7 6 1 0 Kaefer Construction AS avd Moss 11 0 63,64

10 10 0 0 KF Entreprenør AS 13 0 76,92

6 6 0 0 Kristiansen Rørservice AS 6 0 100,00

1 0 1 0 Kruse Smith Entreprenør AS Region Øst 1 -1 100,00

5 5 0 0 Larmerud Rørservice AS 5 0 100,00

1 1 0 0 Lørenskog Rørleggerbedrift AS 8 -1 12,50

57 41 16 0 Malermester Buer AS 63 0 90,48

3 2 1 0 Malermestrene AS 3 0 100,00

2 2 0 0 Malermestrene Juuhl & Bratfoss AS 6 -1 33,33

2 2 0 0 Moderne Byggfornyelse AS 2 0 100,00

45 36 9 0 Murmester Rolf Holm AS 49 0 91,84

21 17 4 0 Murmestrene Fjeldheim og Knudsen AS 26 -1 80,77

20 17 3 0 NCC Norge AS avd Oslo 25 0 80,00

9 0 9 0 Norsk Epoxy AS 9 -1 100,00

13 12 1 0 NRA Øst AS 18 -1 72,22

3 2 0 1 Okas AS 3 0 100,00

10 10 0 0 Oslo Tegl & Puss AS 10 0 100,00

24 11 13 0 Oslo-Akershus Rørleggerbedrift AS 45 0 53,33

18 9 4 5 Peab AS avd Bygg 23 0 78,26

0 0 0 0 PLG Overflate-Teknikk AS 2 -1 0,00

10 6 4 0 Ramirent AS avd Enebakk 16 0 62,50

2 1 0 1 Ramirent AS avd Hovedkontor Hvam 3 0 66,67

9 9 0 0 Ringside Rørleggerbedrift AS 9 0 100,00

50 44 6 0 Skanska Norge AS avd div Bygg Region Oslo/
Akershus

62 0 80,65

36 34 2 0 Solid Entreprenør AS 48 0 75,00

1 1 0 0 Solutec VVS  AS 1 -1 100,00

2 2 0 0 Svalinn AS Avd Hovedkontor 2 0 100,00

8 8 0 0 Total VVS AS 9 0 88,89

6 6 0 0 Utleiecompagniet AS Avd Kjeller 17 0 35,29

2 2 0 0 Vangsøy Rørteknikk AS 2 0 100,00

132 59 73 0 Veidekke Entreprenør AS Region Oslo 162 -1 81,48

2 2 0 0 WK Entreprenør AS avd Oslo 2 0 100,00
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Styrets arbeid
Det har i 2022 vært avholdt 12 styremøter i tillegg til en todagers styresamling i august. 
 Styret har i perioden jobbet godt, og hatt gode diskusjoner og vedtak knytta til fagforeningas 
 organisasjonsarbeid og det fagligpolitiske arbeidet.  

Styret har lagt føringer for organisasjonsbyggende til-
tak for å styrke aktiviteten i klubbene, ved blant annet 
«primærkontakt-ordningen» som sikrer at alle klubb-
tillitsvalgte skal ha en kontaktperson på fagforenings-
kontoret som følger opp klubben med informasjon 
og bistand ved behov. Også styrets prioritering av 
“Klubbinitiativet” har vært avgjørende for økt aktivitet i 
klubbene.

Styret har gjennom det vedtatte «aktivitetsfondet» 
 bevilget økonomisk støtte til klubber som gjennom-
fører organisasjonsbyggende aktiviteter. Styret har 
også prioritert fortsatt skoleringstilbud i norsk og 

fagteori for våre medlemmer. 
Styret har vært aktive i debatten rundt politisk  kontroll 
over kraftsystemet vårt, og vedtatt uttalelser på dette, 
samt deltatt på konferanser og fanemarkeringer. På 
styrekonferansen i august 2022 vedtok styret å ta 
initiativ til et fagligpolitisk studiearbeid i samarbeid 
med De Facto, der vi vil analysere den økonomiske 
og politiske utviklingen av nyliberalismen i Norge de 
siste 10-årene, og hvordan dette har utfordret fag-
bevegelsen. Styrets mål har vært å trekke med flere 
fagforeninger og lokal LO-er i dette studiearbeidet, 
som også skal peke på konkrete strategier for en 
 annen utvikling og verktøy for fagligpolitiske seire.

Totalt 
deltatt

Ja Nei Blank Navn Medlem-
mer

Flere 
Avd.

Deltakelse 
(%)

36 16 20 0 Workshop Bemanning & Kompetanse AS avd 
Oslo

43 0 83,72

0 0 0 0 Østlandske Bolig & Indmal AS 1 0 0,00

0 0 0 0 Østlandske VVS AS 6 0 0,00

Totalt:

1249 914 323 12 1657 75,38
     

19320 Overenskomsten for byggeindustrien

Totalt 
deltatt

Ja Nei Blank Navn Medlem-
mer

Flere 
Avd.

Deltakelse 
(%)

0 0 0 0 Thauglands H C Trælastforretning AS avd 
Vitaminveien

1 0 0

4 3 0 1 Unicon AS Betongblanderi Sjursøya 7 0 57,14

Totalt:

4 3 0 1 8 50,00

16333 Steinindustrioverenskomsten

Totalt 
deltatt

Ja Nei Blank Navn Medlem-
mer

Flere 
Avd.

Deltakelse 
(%)

0 0 0 0 SA Steinskulptur Norsk Billedhoggerforenings 
Atelier

1 0 0

Totalt:

0 0 0 0 1 0
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Kontoret og de ansatte
Foreningen hadde i 2022 i alt 16 personer ansatt, tre kvinner og tretten menn. 

Organisasjonsarbeider Boye Ullmann ble innvilget 
permisjon fra 15. mars for å jobbe som faglig sekretær 
i Rødt. 

1. mars begynte Bjørn Olsen på målekontoret som 
oppmåler på betongfaget.

De ansatte deltok på styrets samling på Kjeholmen i 
august.

Ungdomsgruppa har hatt et oppstartsmøte og gjen-
nomført lærlingepatrulje. Kvinnegruppa har ikke hatt 
noen aktivitet i 2022.

Betongfagarbeider Kawsica Rashasingham er en av lærlingene som avla fag- eller svenneprøve i 2022. Hun fikk faktisk 
 karakteren Bestått meget bra. Her har hun mottatt foreningens gave, en Leatherman, flankert av Geir Gravdal og Tor- 
Øyvind Hokåsmoen fra prøvenemnda.
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Fagopplæring

Betongfaget:
Kawsica Rashasingham
Mateusz Rams
Kasper Lie Cook
Silva de Siquerra Judson
Emil Johansen
August Johansen
Burim Rafuna
Martin Moe Holmsen

Murerfaget:
Sondre Munkelien
Daniel Borgeng
Mathias Christen Stern Brekke
Adi Skamo
Ian Kent Galiza

Malerfaget:
Lukasz Ryba
Are Kaborg
Hamid Naeme
Carlos Jorge Rocha Silva
Thomas Wold
Adrian Lucian Bahrim
Siri Ajvazi
Simbotin Valentin Ciprian

Rørleggerfaget:
Stian Fredriksen
Mikkel Kristiansen Fosse
Truls Henrik Hansen
Fredrik Hofsmarken
Michael Mebrahtom Fisehatsion
Benjamin Liam Storvik
Akrem Eskender Osman
Sondre Andreas Sagelvmo
Hojattullah Hassani
Redwan Kahiye
Ramtin Parvizi
Ismael Chelaoulaou
Ion-Gabriel Bradiceanu
Aleksei Dmitrievich Puzyrnikov
David Aleksander Ottestad
Robert Siring Sørlle
Sebastian Bergland Henriksen
Fredrik Strømmen Larsen
Odin Sturlason Sundhagen
Henrik Walgren
Jonas Klyve Kvarud
Johnny Hieu Trung Nguyen
Emil Skrøvseth
Alexander Viktor Kangas

Medlemmer som har tatt fag- eller svenneprøve i 2022

Foreningen er svært opptatt av fagopp læring og at så mange som mulig skal kunne få mu-
ligheten til å bli svenner eller fagarbeidere, enten via lærlingeordningen eller som praksis-
kandidater. Foreningen er representert i fag-/svenneprøvenemndene i betong-, mur-, maler- 
og rørleggerfaget. Alle medlemmer som består fag- eller svenneprøve får en fin Leatherman 
med foreningens logo. 

Disse har blitt fagarbeidere I løpet av 2022: 
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Oslomodellen skaper sug 
etter kompetanse 

– Jeg jobbet i mange år som ufaglært, begynte i firma-
et 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 kveldstid og 
i ledige stunder. Teoriprøven var faktisk ganske vanske-
lig, 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 ar-
beidskamerat 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 stillasmontør og 
blant annet sette på grønne skilter som  godkjenning 
av stillaset. Det har gjort det ganske mye lettere i hver-
dagen. 

– Er det andre fordeler ved at du har fagbrev? 
– Ja, jeg får jo fagarbeidertillegg og høyere lønn, men 
det er også fordeler for bedriften! Nå er vi to i bedrif-
ten 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 eksempel 
Oslo-modellen, som sier at det skal være minst femti 
prosent faglærte. Nå hjelper vi til med å fylle opp den 
kvota, vi tilfører fagarbeidertimer. I stedet for å være 
belastende for prosjektet leverer vi på kompetanse. 
Og flere offentlige byggherrer har jo tilsvarende krav, 
for eksempel Statsbygg, som er byggherre her på 
 regjeringskvartalet. 

– 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 
lærlinge timene. I Oslomodellen er det jo krav om ti 
prosent lærlinger. 

Dette er altså et vinn-vinn-opplegg. Gjennom Oslo-
modellen og andre offentlige innkjøpsordninger opp-
står det etterspørsel etter lærlinger og fagarbeidere. 
Det suget blir tilfredsstilt ved å ta inn lærlinger og å 
formalisere den realkompetansen som allerede er til 
stede, og dermed stiger fagkompetansen i bedriftene! 

Tekst og foto: Petter Vellesen  

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 som har fag-
brev som stillasmontør, men det har Fredric.

Fra Bygningsarbeideren nr 1-2022

Lærling Øivind Kristiansen og fagarbeider Fredric Ericsson fra 
UCO bidrar til fagkompetansen på Nytt Regjeringsbygg
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Første mai
Bygningsarbeidernes Fagforening har tradisjonelt et innholdsrikt program 1. mai. I år var 
det igjen mulig å feire dagen på en tradisjonell måte, etter at pandemien hadde tvunget 
oss til å markere dagen «digitalt» de to siste årene. 

I samarbeid med andre fagforeninger i Felles-
forbundet, Avdeling 1, Oslo Grafiske fagforening, 
Tømrer og Byggfagforeningen, Oslo Hotel og 
Restaurantarbeiderforening og Oslo Transportar-
beiderforening, arrangerte vi 1. mai-frokost i Oslo 
Kongressenter, Store sal. Det var dekket på til 225 
mennesker, og det var minst så mange som dukket 
opp i løpet av frokosten. Det ble servert frokostbuf-
fe med brød, rundstykker, egg, pålegg, frukt, varme 
pølser og selvsagt mineralvann, kaffe og te. Det 
var et musikalsk innslag ved Tove Bøygard og taler 
for dagen var Jonas Bals. Bygg Band kom også og 
ledet an i allsangen. 
 
I selve demonstrasjonen var vi som vanlig en del 
av Fellesforbundets seksjon, men gikk under egen 
fane. Sammen med Tømrer og Byggfagforeningen 

bar vi parolene «Ut med bolighaiene – gi oss tredje 
boligsektor nå!», som var en av LO i Oslos hoved-
paroler, og «Bortsetting og innleie = sosial dum-
ping – ansett folk». Mange bar også håndplakater 
med teksten «Forby bemanningsbransjen – for 
faste ansettelser». Det var mer enn 200 personer 
som gikk i toget bak vår fane. Alle var nok ikke 
 medlemmer, men de følte vel at de hørte hjemme 
der.

Etter toget arrangerte vi en sammenkomst på 
Åpen Scene i gamle Torggata Bad for medlemmer 
i vår forening og Tømrer og byggfagforeningen. 
Her kunne man ta med seg venner og familie 
for en matbit og forfriskninger etter toget. Dette 
arrangementet var vellykket og samlet et femtitalls 
 personer.

Foreningens store kampsak de siste åra – Forby bemannings-
bransjen – ble behørig markert bak vår nye fane. 
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Bygningsarbeideren
Bygningsarbeideren er en felles avis for byggavdelingene i Oslo-området. Eierskapet 
er delt mellom avdelingene 600, 601, 001 og 614. Avisa skal være en avis for, om og av 
bygnings arbeidere (våre medlemmer). Avisa skal avspeile aktiviteten i hele området og 
ha kontakt informasjon til alle avdelingene. Den skal brukes aktivt i informasjonsarbeid og 
 kampanjer. Avisa skal ha en skarp faglig politisk profil og være opposisjonell, organiserende, 
 aktiviserende, informerende og saklig.  

Bygningsarbeidernes fagforening har redaktør,  teknisk 
redaksjon, utsendelse og økonomistyring. Det er 
gjort en avtale om det økonomiske, som medfører at 
Bygningsarbeidernes fagforening blir kompensert for 
denne jobben.   

Avisa har de siste åra kommet med tre årlige 
 utgivelser. Alle numrene inneholdt artikler og intervjuer 
om fagopplæring, målevirksomheten, sosial dumping 
og useriøsitet, internasjonalt og faglig-politisk stoff. Vi 
har faste spalter fra Fair Play Bygg og «I historiens lys» 
og tilstreber å bringe stoff på polsk og gjerne andre 

språk. Lederartikkelen går på omgang mellom de med-
virkende foreningene.  

Avisa distribueres hjem til det enkelte medlem etter 
lister fra de tilsluttede foreninger. Denne ordningen 
gjør at avisa Bygningsarbeideren spres til bygnings-
arbeidere over hele Østlandet, i et opplag på om lag 
6000. Avisa distribueres dessuten til ca 200 interesser-
te fagforeninger, firmaer og enkeltpersoner innenlands 
og utenlands, samt spres på byggeplassene som en 
del av vervearbeidet.  

Hjemmesida og sosiale medier 
Foreningen har egen nettside på adressen www.bygningsarbeider.no. Det er dessuten 
 registrert domenenavn på en rekke andre språk, som for eksempel www.bauarbeiter.no.  

Hjemmesida bringer oppdatert nyhetsstoff, både egen-
produsert og presseklipp, samt informasjonsstoff om 
foreningen, sosial dumping, lønns- og arbeidsvilkår og 
kurs og konferanser i tråd med foreningens aktivitet.  
Siden 2021 har vi også polsk og litauisk utgave av 
hjemmesida, med stort sett de samme sakene, men 
oversatt til de respektive språkene.  

I 2022 hadde sida 9474 unike besøk. Av nyhetssaker 
var «Ti kroner på minstelønna og servicekontor for 
akkord» best besøkt.  

Facebooksida vår publiserer stoff på nesten daglig 
basis. Per 31.12.2022 hadde facebooksida vår 2700 
følgere.

ByggBulletin
ByggBulletin kom med 36 utgaver i 2022. ByggBulletin er et nyhetsbrev til tillitsvalgte og 
 andre interesserte. Nyhetsbrevet spres på mail til alle vi har registrert som tillitsvalgte og 
 bringer informasjon om hva vi driver med, tilbud om kurs og konferanser, mobilisering til 
møter, aksjoner og aktiviteter i vår eller andres regi, nyheter fra fagbevegelsen eller bygge-
bransjen som bør ha interesse for medlemmene. Per 31.12 var det 179 personer som mottok 
ByggBulletin ukentlig. 
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Målevirksomheten
Målevirksomheten - fortjeneste  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Mur 272,15 270,89 295,93 320,95 328,82 324,21 324,21

Betong 311,8 329,96 330,28 332,68 363,98 351,94 351,94

Maling 288,81 294,51 283,45 282,7 303,28 317,57 317,57

Rørlegger 260,74 270,21 270,85 286,82 321,16 310,8 310,8

Overtidsgrunnlaget 247,36 252,8 260,38 268,66 276,72 282,25 282,25
     

Tabellen viser lønnsutviklingen for oppmålte arbeider i tidsrommet 2016-2022. Overtidsgrunnlaget (den hvite 
linja) tilsvarer gjennomsnittsfortjenesten i byggebransjen. 

Målevirksomheten - målevolum
Innmålte timer 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mur                92000 82000 69000 69000 63000 88000 83000

Betong 77000 67000 82000 150 000 160000 139000 187000

Maling 29000 15000 55000 74000 73000 48500 69000

Rørlegger 139000 165500 135000 130000 191000 156000 165000

 Oslo alle fag 673500 574500 701500 748500 755000 701000
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Tabellen viser utviklingen i innmålte timer for foreningens akkordfag. Den hvite linja viser samlet bruk av akkord-
tariffene i Oslo siden 2016. Tallene for 2022 var dessverre ikke klare da årsmeldingen gikk i trykken. 

De enkelte fag: 

Rørleggerfaget - Kjell Arild Lier: 

Målekontoret for rørleggerne har hatt en liten oppgang i 2022 sammenlignet med 2021.Både målevolum og 
 timefortjeneste har økt i forhold til fjoråret. Målevolumet har økt marginalt og fortjenesten har økt med cirka 
2,5%. Alt i alt har 2022 vært relativt bra år når det gjelder målevolumet (de siste 3 årene har vært bra for vår del), 
men fortjenesten burde ha økt noe mer.

Dette forventer vi vil bedre seg etter at vi har sluttført forhandlingene i teknisk revisjon av akkordtariffen for 
rørleggerfaget. Der fikk vi også gjennomslag for en økonomisk revisjon av tariffen. Dette sammen med en del 
moderniseringer av akkordtariffen vil gi en mulighet for å økt fortjeneste.

Det har i 2022 vært avslutta målinger på 25 forskjellige prosjekter med stort og smått, og av disse er det 2 jobber 
som er gått i underskudd. I tillegg er det mange jobber som fortsetter inn i 2023. Antall prosjekter er nesten 
 identisk med fjoråret.

Målingene har hatt stor spredning rent geografisk med bedrifter fra store deler av Østlandet. Mange er fra Oslo/
Akershus-området, men vi har også hatt målinger fra bedrifter i Kristiansand, Grenland, Østfold og ikke minst 
 byene rundt Mjøsa. Utviklingen med at en større andel er fra områder utenfor vårt kjerneområde fortsetter, og 
det er veldig bra for akkordarbeidets relevans at det er spredning geografisk, men det betyr også at vi må fortsatt 
jobbe for å øke måleaktiviteten i eget område.

Det har i 2022 blitt holdt 2 helgekurs på Kongsberg med bra deltakelse på det første kurset og med litt færre 
deltakere på det andre. 

Kurser i bedrifter og ute i akkordlaga har tatt seg litt opp etter koronaen, men vi må pushe på for å øke denne 
aktiviteten. Skolering av baser, rørleggere og lærlinger (også bedrifter) er viktig for å ha en felles forståelse av 
akkordtariffen, og ikke minst bruk av den. Det blir da viktig å få fram fordelen ved måling, framfor bonus som 
 premierer resultat, og dermed svekker akkordlagets mulighet til påvirkning ved for eksempel feilkalkulasjon. 
 Måling derimot, premierer produktivitet og styres ikke på samme måte av andre enn akkordlaget selv.
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Figuren viser innmålte timer i rørleggerfaget, per bedrift 

Figuren viser timefortjenesten i rørleggerfaget, per bedrift.

Betong - Tor Øyvind Hokåsmoen og Bjørn Olsen: 

Målekontoret for betong ble i 2022 utvidet med en stilling. Bjørn Olsen har tiltrådt som oppmåler på betong. Mål-
setningen er økt målevirksomhet i faget, ved både eksisterende og nye bedrifter. 
 
I 2022 var det 14 akkordlag som målte etter akkordtariffen for betongfaget. To lag hos Peab, tre lag hos Skanska, 
fem lag hos Veidekke, tre lag hos Betonmast og et lag i Backe stor Oslo. 
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 283 personer har vært med å jobbe akkord etter akkordtariffen for betongfaget. Vi har avtale med Hent, og der 
har det vært med 10 personer å jobbet akkord etter Hent avtalen. Det kan ses en positiv trend de senere år, med 
både økt målevolum, og økt fortjeneste i faget. 
 
Det ble avholdt to tariffkurs på Kongsberg i 2022. I tillegg har det vært avholdt internkurs i enkelte bedrifter. To 
kurs i Peab, ett i Veidekke og ett i Betonmast. 

Begge oppmålerne er aktive i prøvenemda for betongfaget. Tor Øyvind er i tillegg medlem i fagnemnda for be-
tong. 

Figuren over viser innmålte timer i betongfaget, per bedrift. Figuren under viser timefortjenesten. 
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Malerfaget - John Erik Melby

2022 har vært et hektisk år 82 registrerte målinger i Oslo og Hamar området, det er 10 målinger færre enn ifjor 
men 26659 flere timer og 10085125 mere inn målt i kr, det vil si færre, men større målinger.
Har hatt 14 svenneprøver og en klagesak i 2022, har vært en tur i Trondhjem for å se på og lære meg opp i for-
skjellige måleprogram. 

På tariffkursa har vi ikke hatt noen malere med, men på baskurs, ny som tillitsvalgt, Klubbiniativet og på Lands-
konferansen. 

Satser på flere på bas og akkordkurs neste år.

Figuren viser innmålte timer i malerfaget, per bedrift 
  

Figuren viser timefortjenesten i malerfaget, per bedrift. 
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Murerfaget - Terje Larsen: 

Målevirksomheten for mur har holdt seg på omtrent det samme som 2021, det er en liten nedgang i antall timer, 
fra 88 000 timer i 2021 til 83 000 i 2022, mens gjennomsnittlig fortjeneste har gått opp fra 324,21 kr pr time i 2021 
til 349,95 kr pr time i 2022, altså en oppgang i fortjenesten på 7,94 %. I år som i fjor er det kun fire bedrifter som 
benytter seg av målekontoret på mur, men fra 1 januar 2023 er Mjøndalen mur og puss etter oppkjøp av Fjeld-
heim & Knudsen også omfattet av tariffavtalen. Dette betyr at Norges største murerbedrift er en mulig bruker 
av målekontoret. Det har dessverre vært noen flere tvister på oppmålte jobber, men disse tvistene er nå snart 
ferdigbehandlet og vi regner med at akkordlaget (og målekontorets syn) vinner frem. Det er avholdt to helge-
kurs i akkordtariffen for murfaget og 3 Bas kurs i foreningens regi.  Fra 1. februar 2023 og ut 2024 vil Asbjørn 
Frydenlund, tidligere tillitsvalgt i Fjeldheim & Knudsen ta seg av mur målingene, mens undertegnede jobber i en 
prosjektstilling ved Servicekontoret for akkord. Vi satser på at 2023 blir et bra år for utbredelsen og bruken av 
akkordtariffene!

Figuren viser innmålte timer i murerfaget, per bedrift 

Figuren viser timefortjenesten i murerfaget, per bedrift. 
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Tekst og foto: Terje Larsen  

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

Fra Bygningsarbeideren nr 2-2022

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) 

Laget består av 3 polakker og en afghaner, så felles-
språket er norsk ispedd litt engelsk og krydret 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 muligheten 
som tariffavtalen gir ham og laget til å jobbe akkord 
etter Akkordtariffen for murerfaget. Man vil kanskje tro 
at bedriften var negativ til dette når man ser timefor-
tjenesten til laget, men det er ifølge bedriften ikke noe 
problem, «høy fortjeneste hos murera gir høy fortje-
neste 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 bedriftens side, 
noe som er helt nødvendig hvis det skal jobbes akkord. 

På dette prosjektet var det spesielt viktig rundt mottak 
av materialer og stillasebygging. 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 ar-
beidsdag. Vi kan ikke forvente samme fortjeneste 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 Fjeldheim & 
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 Mjøndalen mur og puss, og med bak-
grunn i det vil nok bruken av akkordtariffen, gledelig 
nok øke. 

Akkord på godt og vondt 

Kamil og Krzystof Kolpuc i aksjon for Murmestrene Fjeldheim & Knudsen
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Tekst og foto: Bård Hamborg Bjerkeli

Når tillitsvalgt i Hent her i Oslo forteller oss at det nylig har blitt ansatt 100 nye betongarbeide-
re i Osloavdelingen blir Bygningsarbeidernes Fagforening, Tømrer og Byggfagforeningen og 
de tillitsvalgte i Hent enige om å avholde et informasjonsmøte for de nyansatte. 

Brakkemøte  
med Hent-ansatte 

Fra Bygningsarbeideren nr 3-2022

De nye betongarbeiderne er fra Portugal og jobber for 
tiden med å bygge det nye Livsvitensenteret til Univer-
sitet i Oslo. Disse ansettelsene kommer etter flere år 
med arbeid og forhandlinger mellom tillitsvalgtappara-
tet i Hent og bedriften. 

I tillegg til disse 100 betongarbeiderne har Hent ansatt 
40-50 nye tømrere og et betydelig antall kranførere. 
Med disse nyansettelsene øker Hent sin egenproduk-
sjon betraktelig her i Oslo og det sentrale østlandsom-
rådet. 

Gleden over denne rekrutteringen er stor både hos de 
klubbtillitsvalgte i Hent og hos oss i de to fagforenin-
gene som organiserer medlemmene innenfor byggfa-
gene. 
 
Foreløpig har disse portugiserne ulik tilknytning til 
Norge og jobber på en gjennomsnittsberegning ikke 
ulik den mange østeuropeere allerede har gjort i man-
ge år. Denne avtalen er fremforhandlet i samarbeid 
med de tillitsvalgte i bedriften. Tilgangen på fagarbei-
dere i byggebransjen i Osloområdet er lav etter flere år 
med mye bortsatt arbeid og innleid arbeidskraft som 

totalt har resultert i lavere rekruttering til byggfag. Når 
Hent da fikk kontakt med betongarbeidere fra Portugal 
som var interessert i å reise til Norge for å jobbe var 
det avgjørende å få på plass en avtale om gjennom-
snittsberegning. 

 
Tillitsvalgtapparatet i Hent hadde gjort en kjempejobb 
internt i bedriften og fikk ordnet et romslig møterom 
på byggeplassen hvor vi rigget opp med medlems- og 
informasjonsmateriell og serverte pølser og kaffe. 

Johan Henry Eide er hovedtillitsvalgt i Hent og had-
de tatt turen fra Trondheim for å være med på møtet. 
Johan Henry informerer om klubben i Hent og forteller 
at arbeidsvilkårene de nå jobber under er knyttet opp 
til tariffavtaler og avhenger av medlemmer i klubb og 
avdeling. Hent har jo tradisjonelt hatt sitt hovedsete 
i Trondheim hvor de har 100% organisasjonsgrad, 
klubben i Oslo har de siste par årene også hatt en god 
vekst.  

Mange av de fremmøtte på lunsjmøtet meldte seg inn direkte etterpå. 
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Leder i Bygningsarbeidernes Fagforening, Joachim 
Espe. og leder i Tømrer og Byggfagforeningen, Alexan-
der Wøyen, informerte om fagbevegelsen i Norge og 
hvorfor det å være organisert i fagforening når en er 
ansatt i en tariffbedrift er så viktig. 

«Hvorfor skal vi organisere oss og betale medlems-
kontingent når vi jobber i en bedrift med allerede 
gode arbeids forhold?» Dette er nok et spørsmål veldig 
 mange i arbeidslivet stiller seg. 

Alexander Wøyen og Joachim Espe svarer på dette 
spørsmålet med at det er for å kunne ha mulighet til å 
påvirke egne arbeidsforhold. Klubben og de tillits valgte 
i bedriften forhandler frem lønns- og arbeidsvilkår 
for alle bedriftens ansatte. Da er det helt avgjøren-
de å ha sterk oppslutning blant bedriftens ansatte 
som  medlemmer i klubben for å ha styrke og reell 
forhandlings kraft.
 
Etter tillitsvalgte og foreningens innledninger var det 
åpent for spørsmål og innspill fra de fremmøtte og det 
var en engasjert gjeng som hadde flere spørsmål klare 
og diskusjonene gikk livlig gjennom hele møtet. 

Lokalt tillitsvalgt for Hent i Oslo forteller noen dager 
etter møtet at de portugisiske betongarbeiderne har 
hatt en egen liten samling og valgt seg en plasstillits-
valgt. Gryttman ønsker dette engasjementet velkom-
men og ser frem til et godt samarbeid for å innlemme 
de nyansatte i klubben. 

En god andel av de som stilte på lunsjmøtet meldte 
seg inn direkte etter møtet og det har kommet ytterli-
gere noen innmeldinger derfra dagen etter møtet. Nå 
er det opp til klubben og fagforeningen å jobbe hardt 
og bevise at det fungerer og nytter å være fagorgani-
sert. Det ble stilt et konkret spørsmål fra salen om det 
var fagforeningen som jobbet for medlemmene, eller 
om det var medlemmene som jobbet og betalte for 
fagforeningen. Det spørsmålet er det nå vårt ansvar å 
vise at det er vi som skal jobbe for medlemmene. 

En engasjert gjeng bygningsarbeidere fra Hent møtte opp på fagforeningens lunsjmøte  
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Bård Bjerkeli:
2022 ble heldigvis et «normalår» i forhold til koronarestriksjoner og oppsøkende virksomhet 
på byggeplasser. 

Startet året med to «ny som tillitsvalgt» kurs, et i 
januar og et i februar. Disse ble kjørt som video møter 
på Zoom. Kursene er ment som en starthjelp for 
ferske tillitsvalgte og gir en innføring i lov og avtale-
verket, altså arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og 
Felles overenskomsten for Byggfag. Jeg har  besøkt 
 medlemmer, potensielle medlemmer og klubb-
ledere/tillitsvalgte i spisebrakker ute på byggeplasser 
 gjennom året. Jobben for og sammen med de tillits-
valgte i klubbene rundt om legge en klar og målretta 

strategi for å øke medlemsgraden og bistå tillitsvalgte 
i skolering rundt klubbarbeid har det siste året fulgt 
en mer konkret og rutinemessig plan. I arbeidet med å 
få aktive klubber forsøker vi å kartlegge hva de tillits-
valgte rundt om trenger av økt kunnskap og kursing. 
Ved å bistå de på dette er jo tanken at det igjen 
 genererer konstruktivt klubbarbeid og økt oppslutning 
til klubb og forening i form av økt medlemsmasse. 

Justyna Marciniak:
I have been working on one of Fellesforbundet’s main tasks for 2022: education tailored to the 
needs of our members. I used the results of the survey we conducted among labor migrants 
in 2021 and continued to map the needs for language and vocational courses. Together with 
avdeling 601, we had two semesters of courses to prepare for the theoretical exam in the pro-
fessions of carpenters and concrete workers. The courses were conducted by K2, and partici-
pants with one year of trade union membership were able to cover the cost of the course with 
a LO stipend. We also began cooperation with MiA for Norwegian language courses. On an 
ongoing basis, we have evaluating processes related to education and professional exams.

Organisasjonsarbeidet:
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Magnus  
Hellstrøm:
I 2022 har jeg:

• Avholdt kurset Ny som tillitsvalgt.
• Tatt de tre siste modulene av Den Digitale Fagar-

beider 
•  Skolebesøk på Kuben, VG1 
•  Bedømt 24 svenneprøver 
•  Deltatt på nemndsmøte ang. nye retningslinjer for 

svenneprøver 
•  Gjennomført FTV2 og FTV3 
•  Vært med på Lærlingpatruljen 
•  Undervist seks klasser med rørleggerlærlinger i 

det organiserte arbeidslivs historie, fikk mange nye 
medlemmer på Eikenga. Som vanlig.. 

•  Foretatt Fellesforbundets bedriftsbesøk i tariff-
bedriftene sammen med DK. (Her gjenstår det en 
del bedrifter, men det skulle være mulig å fullføre 
innen fristen i juni.) 

•  Deltatt på Landskonferansen for Rørleggere, 
i  Bergen, der vi vedtok å tilslutte oss Lands-
konferansen for Bygningsarbeidere. 

•  Hatt møter med RørNorge angående samarbeid 
om en egen privatistordning for ufaglærte, samt 
 autorisering av rørbransjen. 

• Besøkt byggfaglinja på Hellerud 1. desember. Holdt 
et utendørs foredrag om norsk arbeidsliv og fagor-
ganisering i et historisk perspektiv, og hva det betyr 
for oss i dag. Fem nye medlemmer.

• Holdt et kort foredrag om «hvorfor velge bygge-
bransjen/håndverkeryrket» for tiendeklassinger på 
Lambertseter (utdanningsvalg.)

• Div. byggeplassbesøk/oppsøkende virksomhet 
gjennom året.

• Foretatt to akkordoppmålinger og én timestudie for 
utariffert arbeid.

• Forhandlet ny akkordtariff for rørleggerfaget i 
Akkord tariffutvalget. Vi hadde fire forhandlinger, 
som regel to dager i strekk. I tillegg til teknisk 
revisjon, fikk vi også en økonomisk revisjon. Hele 
tariffen for rørleggerfaget økes med 5%, i tillegg til 
indeksjusteringa som kommer i mellomoppgjøret. 
Faktorenes orden er likegyldig, men dette resultatet 
må vi si oss godt fornøyd med.  

Miroslaw 
Bartnik:
• Beregning av utestående godtgjørelse til 

 medlemmer
• Samle inn dokumenter for saker
• Lørdagsmøter for medlemmer og ikke-medlemmer
• Ringelister
• Møter med bygningsarbeidere på byggeplasser
• Møter med tillitsvalgte
• Informere ansatte om fagforening
• Kontakt med NAV - hjelp med sykepenger, dag-

penger, permittering, ...
• Besvare spørsmål fra ansatte fra Polen i forbindelse 

med forskriftsendringen – Forbud mot innleie
• Intervju i «Dzieje się w Norwegii» om Forbud mot 

innleie
• Videoer med ansatte som ønsker å jobbe direkte i 

bedriften
• Lage en database for tillitsvalgte – medlemmer 

som ønsker å jobbe i bedrifter
• Hjelpe medlemmet med å få tilbake penger fra 

arbeidsgiver
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Saksbehandling i foreningen
Harald Braathen og Lasse Helland

Fellesforbundet har følgende retningslinjer for saksbehandling ved juridisk bistand til med-
lemmer i saker vedrørende lønns- og arbeidsvilkår: 

«De saker som forbundet skal føre på vegne av med-
lemmene er begrenset til de saker som er omfattet 
av vedtektenes 1.2.2.1 hvor det heter at medlemme-
ne har rett på rettshjelp i saker angående lønns- og 
arbeidsvilkår etter konkret vurdering av forbundet i 
hvert enkelt tilfelle. Dette er under forutsetning av at 
saken er oppstått i medlemsperioden, og at det svares 
kontingent av arbeidsinntekten som medlemmet har 
hos den arbeidsgiver som konflikten gjelder og at 
medlemmet henvender seg til forbundet gjennom 
klubb/avdeling med sin sak uten ugrunnet opphold og 
med korrekte og utfyllende opplysninger om saken. 
I tilfeller arbeidsforholdet opphører mens sak pågår, 
plikter medlemmer fortløpende å innbetale kontingent 
i henhold til vedtektenes bestemmelse». En god del 
av henvendelsene vi får kommer fra medlemmer som 
ikke  kvalifiserer til hjelp utifa forbundets vedtekter. 
Dette kan skyldes kontigentrestanser, manglende 
innbetalinger, at medlemskapet ikke har startet innen 
saken oppstod eller at medlemmet ikke er klar over at 
hen ikke har betalt medlemskontigent, for eksempel 
ved overgang fra tariff/trekkbedrift til direktebetalende 
medlem.

Ofte støter vi på mennesker som ber om hjelp, men 
som ikke har medlemskap i foreningen. Disse blir 
oppfordret til å organisere seg snarest, samtidig som 
vi gjør dem oppmerksomme på at Fellesforbundets 
 vedtekter ikke åpner for at vi kan yte dem juridisk 
bistand. Vi pleier imidlertid å gi råd, samt forklare 
 hvordan man personlig kan fremsette økonomiske krav 
mot motparten.

I enkelte tilfeller kommer vi også over regelrett grave-
rende forhold. I disse tilfellene, der vi mistenker a-krim, 
sender vi inn tips til Fair Play Bygg, samt til Arbeidstil-
synet. Dersom de aktuelle personene er medlemmer, 
ytes de bistand fra oss også. «Proffjobb-saken» er 
et eksempel på et slikt tett samarbeid mellom fag-
foreningen og, i dette tilfellet, Fair Play Bygg.

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 vi sender saken fra avde-
linga til bostyrer). Feriepengekravet i lønnsgarantisaker 
er som regel uomtvistet og har normalt saksbehand-
lingstid hos NAV på 1-4 måneder, mens lønnskrav-
delen av sakene er som regel omtvistet og der tar det 
lengere tid. Den enkeltsaken med lengst behandlings-
tid hos NAV i 2022 tok 16 måneder fra oversendelse fra 

Bostyrer til endelig vedtak fra NAV. I denne saken fikk 
medlemmet maks utbetaling fra NAV, som er 6 ganger 
Grunnbeløpet i Folketrygden, 202 702,- kr.

Totalt har vi i 2022 drevet inn 639 618,- kr for 
 medlemmer gjennom NAV lønnsgaranti. I tillegg 
 kommer etterdønningene fra «Proffjobb-saken». Her 
ble  søknadene sendt inn sommeren 2021, og de om-
tvistede summene har blitt utbetalt i 2022. Summen 
av disse beløper seg til litt over 1 million kroner. Vi har 
sendt inn krav til NAV lønnsgaranti i 2022 for 9 med-
lemmer fra 6 forskjellige bedrifter. Totalt har vi altså 
drevet in ca kr 1 650 000,- gjennom NAV lønnsgaranti.

Lønnskravsaker som omhandler krav på feriepenger, 
ikke utbetalt lønn, ikke tilvist arbeid, manglende opp-
drag, OTP, sykepenger, likebehandling og overtid har 
vi kjørt 38 saker som er løst i 2022 og totalt drevet inn 
krav for 1 108 895,49,- kr for medlemmene. 

Forrige år var også preget av stillingsvernsaker. Vi har 
veiledet medlemmer før og vært med i § 15-1 og §17-3 
møter. På dette stadiet, altså før oppsigelse er gitt har 
3 medlemmer fortsatt i jobben, mens det er 3 som har 
godtatt oppsigelse/avskjed. 2 er fortsatt under arbeid, 
og 1 er berammet i retten innen kort tid. Som følge 
av innleieforbudet i Oslofjordregionen har vi bistått 
klubbene i Workshop og Adecco vedrørende nedbe-
manninger og enkeltmedlemmer i CBA og Eterni. I et 
enkelttilfelle ble et av våre medlemmer tilkjent kr 120 
000,- i erstatning for usaklig oppsigelse.

Av stillingsvernsakene som vi har kjørt etter at oppsi-
gelsen har funnet sted har 1 fått jobben tilbake og det 
er inngått sluttavtaler i 11 av sakene som til sammen 
har ført til utbetaling av kr 716 892,- til medlemmene. 
Den høyeste enkeltsummen av disse var på 191 250,- 
kr.

Det er også sendt over 5 yrkesskadesaker, hvorav 3 er 
avvist av LO advokat og 2 fortsatt pågår. Vi har også 
løst 1 sak om avslag på AFP som ble omgjort til ved-
tak om AFP, og 5 saker om betaling av sykepenger i 
arbeidsgiverperioden hvor arbeidsgiver ikke har sendt 
inn inntektsmelding. Vi har også vært i kontakt med 
NAV om mange andre saker om sykemeldinger.

Workshop saken om gjennomsnittsberegning av over-
tid og manglende overtidsbetaling som vi skrev om 
i fjor, er nå berammet for forliksrådet. 11 medlemmer 
står fortsatt i saken, 1 har godtatt tilbud fra Workshop 
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underveis og 6 har falt ut fordi de ikke har betalt kon-
tingent eller meldt seg ut.

Totalt har vi sendt inn 13 saker via ADK som har gått 
videre til LO-advokatene som er ferdigbehandlet i 
2022.

Vi takker for godt samarbeid med Fair Play Bygg,  ADK 
og LO advokater, til sammen har vi fått inn kr 3 475 
787,49 til medlemmene i sakene vi har avsluttet i 2022.

Egen studievirksomhet
I tillegg til de tradisjonelle kursene er en del av studievirksomheten knyttet til informasjons-
møter med de tillitsvalgte. Følgende kurs og konferanser er gjennomført: 

Baskurs 3.mars i Møllergata 24 for rørlegger, betong, 
maler og murer med 7 deltakere. 
Baskurs 15.juni i Møllergata 24 for rørlegger, betong, 
maler og murer med 8 deltakere. 
Baskurs 19.oktober i Møllergata 24 for rørlegger, be-
tong, maler og murer med 7 deltakere. 
 
Felles tariffkurs med Tømrer og byggfagforeninga 25.-
27.mars på Kongsberg med 98 deltagere. 
Lørdag og søndag ble akkordtariffen/overenskomsten 
for murer, betong, rørlegger, maler, tømrer og taktekker 
gjennomgått separat. 

Felles tariffkurs med Tømrer og byggfagforeninga 27.-
29.oktober på Kongsberg med 99 deltagere. Lørdag og 
søndag ble akkordtariffen/overenskomsten for murer, 
betong, rørlegger, maler, tømrer og taktekker gjennom-
gått separat. 

Felles klubbinitiativ (KI) med Tømrer og byggfag-
foreningen 9.og 10.februar på Folkets hus Lillestrøm 
med 54 deltakere. Tema var tariffoppgjøret 2022, lokale 
forhandlinger 2022 og forbud mot bemanningsbran-
sjen-hva nå? 

Felles klubbinitiativ (KI) med Tømrer og byggfag-
foreningen 20.april med 52 deltakere. Tema var: tariff-
oppgjøret 2022 og lokale forhandlinger 2022. 

Felles klubbinitiativ (KI) med Tømrer og byggfag-
foreningen 6.desember med 47 deltakere. Tema var: 
forbud mot bemanningsbransjen-hva nå? klubbens 
oppgaver og ansvar og tillitsvalgte-den beste verver? 
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Bygningsarbeidernes 
Idrettsforening 
Sammen med Tømrer og Byggfagforeningen har vi vårt eget bedriftsidrettslag. 
Bygnings arbeidernes Idrettsforening ble stiftet i 2021. Formålet er både å tilrette legge 
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 bedrifts-
idrettslag fra før kan bli medlemmer.  

BIF er tilslutta Oslo Bedriftsidrettskrets og med-
lemmene kan benytte seg av deres aktivitetstilbud. 
I tillegg ønsker vi også å legge andre fritidstilbud 
under bedriftsidrettslaget. Det kan være sportsfis-
kergruppe, hytteturer, treningsgrupper eller ufor-
melle konkurranser og turneringer, for å nevne noe. 

Som i 2021 var Ti på topp vår viktigste aktivitet, et 

lavterskeltilbud for alle. Vi kan glede oss over at vi 
i år gjentok suksessen fra 2021, og kom på første-
plass i bedriftskonkurransen. I tillegg stakk vårt 
medlem Lasse Helland av med prisen for beste 
turbilde. 

Ved årets utgang hadde BIF 14 medlemmer. I løpet 
av året arrangerte vi to fellesturer. 

Petter Vellesen fra BIF mottar diplom for 
Årets turbedrift 2022 og Lasse Helland får 

prisen for beste turbilde
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Årets jubilanter
Foreningens jubilantfest avholdes tradisjonelt annethvert år. Sist det var jubilantfest var i 2021, 
så det ble altså ikke avholdt noen fest i 2022. Årets jubilanter vil få sine hedersmerker i 2023. 
De som hadde jubileum i 2022 var disse:

70 års jubilanter 
Andresen Olav
Belseth Tor

60 års jubilanter 
Berg Odd
Eriksen Ole Johannes
Hansen Birger
Teigen Odd Kjell
Tyrdal Bjørn Ivar

50 års jubilanter 
Antonsen Harry
Costa Antonio
Davidsen Kjell
Gundersen Jan
Høiås Arild
Jakobsen Helge
Johansen Bjørn Ivar
Larsen Bjørn
Lid Rolf
Rung Egil
Røthe Arne
Veiby Einar Paul

45 års jubilanter 
Antonsen Jan Tore
Ax Harry
Bakken Ole Henning
Boger Knut
Edvardsen Kai
Eiken Bernt
Flatåsen Eiliv Arnstein
Friden Tommy
Furulund Reidar
Hovig Tollef
Johansen Sverre
Lehne Ragnar
Ludvigsson Kennet Lars
Løkken Arne
Martinsen Kai
Neset Lyder
Nilsen Morten
Olsen Jan Torleif
Røisland Rune
Sollie Trond
Ullmann Boye
Zachariassen Arnstein

40 års jubilanter 
Barros Francisco
Berger Tom Halvard
Dahl Gudmund
Eriksson Per Olof
Fredriksen Petter
Hasselberg Bjørn Egil
Hoksrud Odd Arne Straume
Johnsrud Leif Roar
Korsmo Knut
Kristiansen Jan Egil
Madsen Henrik Guido
Magnus Finn
Nordli Olav Sven
Nybakk Bjørn Erik
Olsen Ingar
Olsen Vidar
Redbo Arne
Solbakken Odd Magnar

25 års jubilanter
Ceballos Mauricio Orlando
Eriksen Erik
Färber Henning
Green Arne
Gundersen Jan
Hagen Rune Armand
Hansen Jan Tore
Hansen Trine
Johannessen Terje
Jørgensen Rune
Karlsen Tor-Erik
Kaumarth Salimi
Kingsrød Egil
Langemyr Jon Martin Paulsen
Lauritzen Olav
Madsen Harald
Melby Roy
Nakhleh Abed Elrahim
Riihiaho Ralf Lennart
Ruud Bjørn Arild
Rød Ulf Håvard Lervik
Rønnevik Henning
Schrøder Atle
Sukken Anders
Udberg Roger Holsted
Vorkinn Rune
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Styrer og utvalg
Foreningsstyret etter årsmøtet 28. april: 
Leder: Joachim Espe  
Nestleder: Torgeir Aakre  
Ungdomsleder: Redwan Abdilahi
Styremedlem: Ine Nordahl  
Styremedlem: Thomas Brostrøm  
Styremedlem: Dag Mathisen  
Styremedlem: Arne Sveen  
Styremedlem: Samir Seljkovic  
Styremedlem: Rune Vorkinn  
Styremedlem: Jon Martin Langemyr  
Styremedlem: Christian Berg  
Varamedlem: Jan Erik Hansen  
Varamedlem: Sebastian Grühn  
Varamedlem: Håvard Kvivesen  
Varamedlem: Roy Sagstad  
Varamedlem: Jørn Petter Roland Gulbrandsen

Jon Martin Langemyr  gikk ut av styret på grunn av ny 
jobb 
 

Studieutvalg: 
Medlem: Petter Vellesen  
Medlem: Børre Hagen  
Medlem: Sebastian Grühn  
Medlem: Petter Thoresen  
Medlem: Terje Larsen  
 

Kontrollkomité: 
Leder: Tor Gunnar Diseth  
Medlem: Morten Rønningen  
Medlem: Kåre Thorkildsen  
Pers.varamedlem: Joakim Gjelstad    
Pers.varamedlem: John Erik Melby  
Pers.varamedlem: Harald Braathen  
 

LO i Oslo, representantskapet 
Representant: Joachim Espe vara: Joakim Gjeldstad  
Representant: Lasse Helland vara: Sebastian Grühn  
Representant: Torgeir Aakre vara: Bjørn Olsen  
Representant: Christian Berg vara: Harald Braathen  
Representant: Petter Thoresen vara: Morten Rønnin-
gen  
 

Norsk Folkehjelp 
Medlem: Bjørn Olsen 2024  
Medlem: Kåre Thorkildsen 2024  
Medlem: Rune Vorkinn 2024  
Medlem: Joachim Gjeldstad 2024  
Medlem: Petter Thoresen 2024 
1. vararepresentant: Morten Rønningen 2024 
2. vararepresentant: Kjell Arild Lier 2024 
3. vararepresentant: Bård Hamborg Bjerkeli 2024 
 

Valgkomité: 
Harald Braathen 
Kjell Lier 
Gunnar Holthe 
Siva Krishnaraja 
John Erik Melby
 

Øvrig representasjon: 

Forbundsstyret:  
Joachim Espe, representant 
Arne Sveen: 2. vara 
Terje Berg: 2. Vara 
Ine Nordahl: 3. vara 
 

Forbundets representantskap:  
Harald Braathen: Representant 
Erik Ford: 2. vara 
Sophie Grühn: 3. vara 
 
Styret i A/L Bygningsarbeidernes Hus: Bygnings-
arbeidernes Hus er oppløst
Representantskap i Oslo Kongressenter Folkets Hus 
BA: Børre Hagen 
Fellesforbundet, Bransjerådet FOB: Torgeir Aakre 
Landskonferansen for byggfag: Terje Larsen 
Landskonferansen for malerfaget: John Erik Melby 
Programkomiteen i Oslofjordkonferansen: Petter 
Vellesen 
Yrkesopplæringsnemnda i Oslo: Harald Braathen 
LO i Oslo – nestleder: Petter Vellesen 
LO i Oslo – næringspolitisk utvalg: Petter Vellesen 
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Medlemsoversikt
Medlemstallet pr 31.12.2021 var 2906 

Våre medlemmer fordeler seg på følgende kontingentårsakskoder:

Kontingentårsak Antall Kvinner Menn 

A-arbeidsavklaring  38  1  39  

C-lærlinger  143  16  127 

H-yrkesaktive  2107  43  2064  

J-permisjon  4  2  2  

L-ledig uten trygd  2  0  2 

E-elevmedlemmer  65  2  63  

M-militæret  2  0  2  

P-permitterte  4  0  4 

S-studentmedlem  7  1  6  

T-arb.ledig m/dagpenger  31 1  30  

Æ-æresmedlemmer m/arb.forhold  24  0  24  

Yrkesaktive tilsammen 2427    

F-fritatte uføre-/alderspensjonist  188  0 188  

Æ-æresmedlemmer u/arb.forhold  218  2  216  

X- uføre-/alderspensjonist u/rett til fritak  73  3  70  

Ikke yrkesaktive tilsammen 479 

Medlemmer tilsammen 2906 
     

Den norske 
 Fagorganisasjons 
 Pensjonskasse
Ved årets utgang har vi forpliktelse for 1 person som er medlem av pensjonskassa. Ved 
 inngåelse av forlik mellom LO, Fellesforbundet og foreningen innebærer dette at vi må  betale 
1/3 av de reelle utgiftene. For 4 kvartaler i 2022 utgjorde dette kr. 42 845,- for forening og 
måle kontor. 



32

Årsmøte
Onsdag, 22. mars 2023 kl. 16.30

FAFOs lokaler,
Borggata 2B, Grønland

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

Umiddelbart etter møtet blir det innledning ved forbundsleder 
Jørn Eggum om Fellesforbundets landsmøte 2023
Behandling av forslag til landsmøtet.
Det serveres mat fra kl 16:00

Styret

Forslag, både til årsmøtet og landsmøtet, må være styret i hende innen 
14. mars


