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Lederhylet 

Julekvelden nærmer seg med stormskritt. I OHIF puster vi lettet ut etter at 

medlemsmøte, årskonferanse, hederstegn og fag- og svennebrevutdeling lot 

seg gjennomføre, før pandemien igjen stakk en kjepp i hjulene for 

sammenkomster. 

Foreningens serverings-leietagere holdt et fint driv frem mot slutten av 

november, før containerne for knuste flasker viste med kirurgisk presisjon at 

pandemien vokste i takt med avbestilte bord og mindre glassavfall. Vi hadde så 

gjerne sett at de fikk holde farten ut desember – den viktigste måneden for 

julebordene. 

Vi håper og tror smitten igjen blir slått ned og at 2022 normaliserer seg og at 

den ordinære generalforsamlingen i OHIF 29. mars, igjen kan holdes i 

Laugssalen. 

Den nye regjeringen har lovet storrengjøring i norsk arbeidsliv. Et av tiltakene er 

å forsøke å lage en Norgesmodell tuftet på gode elementer fra Oslomodellen, 

Skiensmodellen og andre. Mange mener mye om hvordan denne skal se ut og 

hvilke oppgaver den skal løse. Faren for at en Norgesmodell bygges som en 

barriere, der gode opplæringsbedrifter holdes ute og mindre gode 

opplæringsbedrifter låses inne i markedet er til stede. Lave priser er dessuten 

medvirkende til at rammeavtaler i kommunen ikke vil lønne seg når man holder 

seg med fast ansatte, faglærte og lærlinger. OHIF har signalisert at både 

Oslomodellen og Norgesmodellen må snu anbudsprosessen rundt. Først må 

bedriftene som vil ha offentlige oppdrag oppfylle seriøsitetsbestemmelsene. 

Deretter kan det konkurreres på pris. Tilbudt timepris vil da gå opp, fordi man 

har med seriøse bedrifter å gjøre. Faktisk kostnad kan godt gå ned ved at 

produktiviteten er høyere og levetiden for det som lages er lenger.  

Rett og slett; Du grønne glitrende skifte god dag! 

https://www.facebook.com/Oslo-Håndverks-og-Industriforening-189454161076365/
http://ohif.no/


 

Kombinert Årskonferanse og medlemsmøte i Håndverkeren 

OHIFs Årskonferanse - «Verdier som varer – fagarbeiderens plass i det grønne skiftet» fant sted 2. november 

i Håndverkersalen. Konferansen ble slått sammen med medlemsmøtet som vi normalt arrangerer på denne tiden. 

Konferansen ble åpnet av OHIFs styreleder Bjørn-Gunnar Eliasen.  

Dag O. Hessen, norsk biolog og professor ved universitetet i Oslo, innledet med en (global) oppvarming av 

konferansen og forskjellene på det som er laget for å kastes og det som er laget for å vare - lenge.  

OHIF hadde denne gangen invitert stortingspolitikere til å konferansen, og som en opptakt til den politiske debatten 

skrev OHIF: 

Klimakrisen krever at hele samfunnet tilpasser seg en ny virkelighet. Utslippene må ned, men mennesker har fortsatt behov for 

steder å bo - og vi har liv som skal leves. OHIF organiserer bedrifter innenfor stolte håndverkstradisjoner og avgjørende sektorer, 

som matproduksjon, tradisjonshåndverk og bygghåndverk. Også for våre medlemmer vil det grønne skiftet ha konsekvenser - og vi 

ønsker å være en del av løsningen!  

Godt håndverk varer i generasjoner. Enten det er snakk om klokker, bunader, boliger eller skoler, legger håndverket i utførelsen 

grunnlaget for at ting virker, varer og kan repareres. 

Men godt håndverk kommer ikke gratis. Godt håndverk forutsetter gode håndverkere. Og det forutsetter at rammevilkårene for å 

gjøre jobben skikkelig er på plass.   

Medlemsbedriftene i OHIF rapporterer stadig om at de som satser på godt håndverk og skikkelige fagfolk blir skvist ut av 

konkurransen, at pris er viktigere enn kvalitet når anbud lyses ut, og at kvaliteten på både materialer og kompetanse presses 

nedover.  

Dette er selvsagt alvorlig for bedriftene, men det går også utover særlig bygg og anleggssektorens evne til å kutte klimagassutslipp. 

Når vi vet at over halvparten av utslippene i et byggs livsløp skjer i produksjonsfasen, er det klart at det hjelper med bygg som står 

over tid.  

Bedriftene i OHIF ønsker å bidra og vi skal gjøre vårt! Men vårt spørsmål til politikerne er hvordan rammevilkårene for våre 

næringer kan legge til rette for at vi kan bidra i det grønne skiftet. Godt håndverk er ikke mulig uten gode håndverkere - og det er 

umulig å velge materialene som kutter størst utslipp så lenge innkjøperne er mer opptatt av pris enn kvalitet.  

 

Ordstyrer Andreas C. Halse ledet debatten med paneldeltakerne Bjørn Gunnar Eliasen (Styreleder OHIF), Trine 

Lise Sundnes (Ap), Andreas Sjalg Unneland (SV) og Marit Kristine Vea (V). Mathilde Tybring Gjedde (H) meldte 

frafall.  

     

 

 



 

  

 

 
 

  

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

      

 

 

 

 

 

Vårt spørsmål til panelet var:  

«Hva er fagarbeiderens plass i det grønne skiftet? 

Panelet syntes å ha en tverrpolitisk enighet i at håndverkernes rolle var viktig i det grønne skiftet og at politiske 

redskap for å sørge for markedstilgang (som Oslomodellen) og rekruttering (fagopplæringen og 

opplæringsbedriftene) måtte tas i aktiv bruk for å sørge for at håndverksfagene ikke forsvinner. Medlemmene stilte 

spørsmål mot slutten av konferansen og viste til at de store blir større, mens de små blir borte - og at 

prosjektledelsen spiser en stadig større del av kaka, mens de som faktisk skal gjøre jobben avspises med smuler 

(malerfaget).  

Vi håper både medlemmer og politikere gikk et knepp klokere ut av årskonferansen enn da de gikk inn. 

I ettertid åpnet konferansen dører mot både Arbeiderpartiet og Venstre i avslutningen av 2021 der revisjon av 

Oslomodellen og en ny Norgesmodell (tuftet på seriøsitetsmodeller som Oslomodellen) var i spill.  

 

    

         Dag O. Hessen                Paneldebatt                    Thor Gotaas og Knut A. Fjeld 

 

Etter en pause med pizza og noe godt i glasset, kom turen til ettermiddagens største underholdningsbidrag.  

Folkeminnegransker Thor Gotaas tok medlemmene med på en skitur vi sent vil glemme. Den startet på 1800-tallet 

og gikk i hopp og sprett i norsk natur, med og uten løype omtrent frem til 2. verdenskrig. Ikke visste vi at 

skikonkurranser for 100 år siden gikk over skigarder som stakk opp, og at ferdigheter i å hoppe over disse med 

skiene på var avgjørende. Tømmerhuggere, håndverkere og skihelter. En fast kombinasjon for de som kom 

brøytende på hjemmelagde ski i egne spor fra bygdene rundt Oslo, til 5-mila i kollen – og tok pallplassene, år etter 

år. 

Gotaas selv holdt omtrent samme fart som skiløperne i sitt foredrag og latteren runget i Håndverkersalen, inntil 

Gotaas tungpustet gikk i mål med håret rett opp.  

Vi takket for turen! 

Og til alle våre medlemmer som delte denne ettermiddagen sammen med oss - Så inderlig godt det var å se dere 

igjen!  

 



   

  

Hederstegnutdeling til Anders Larmerud 

Hele foreningen gratulerer!  

 

Rørleggermester og tidligere styreleder i OHIF ble 3. november tildelt Oslo Håndverks- og Industriforenings 

Hederstegn.  

 

Larmerud har vært daglig leder for Oslo Rørleggerlaug fra 1999, til han gikk av med pensjon i 2015, kun avbrutt 

av et opphold fra 2007 til 2011 da han var ordfører for Høyre i Lunner Kommune på Hadeland. 

Larmerud avla svenneprøven 15. april 1975 og tok mesterprøven samme år. Han har vært medlem i Oslo 

Rørleggerlaug fra 18. august 1977. Han fikk også Rørleggerlaugets eget hederstegn «Den gyldne nippel» 20.12. 

2007 

 

Anders Larmerud har pr. juni 2020 deltatt i totalt 186 Laugsmøter! Han ble valgt inn i styret i Oslo Håndverks- og 

Industriforening under ekstraordinær generalforsamling 22. august 2012 og satt til ordinær generalforsamling 27. 

mars 2019. Larmerud var styreleder i foreningen i 4 år og styremedlem i ca. 2,5 år.  

Han har også sittet i OHIFs Hederstegnsråd i kraft av å være styreleder, og hans nære kjennskap til foreningens 

mange tillitsvalgte er betydelig, etter mange års engasjement i foreningen.  

I gårdsutvalget tiltrådte Larmerud som leder 29.10.2018 og har hatt prosjektansvar for diverse oppgraderinger i 

gården. 

 

Larmerud har også bidratt aktivt i OHIFs mange næringspolitiske satsingsområder, som på tvers av fagene har 

jobbet med rekruttering til yrkesfag, svart arbeid og sosial dumping, konkurransesituasjon for håndverksfag, kloke 

offentlige innkjøp, lærlingeklausul, lærlingtilskudd, ROT-fradrag og profilering av fagene ved blant annet 

Håndverkets Dag, for å nevne noe. 

 

Det sies om noen som en hedersbetegnelse at de er «Hel Ved». Siden Larmerud er rørleggermester kunne man 

kanskje falle ned på at han er «Helt rør» – i betydningen ikke lekk. Men det kan raskt oppfattes som bare rør. 

Kanskje er han mer som vann. Vann finner vei, selv om noen legger en stor stein midt i bekken.  

Stille og rolig finner Larmerud vei for foreningen rundt de steiner som foreninger og gårdeiere står ovenfor midt i 

bekken hver dag. Det er en del egenskaper som må til for å finne slike veier. Erfaring, kreativitet, lekenhet, tillit 

tålmodighet og en god porsjon hardt arbeid.  

 

Larmerud har alle disse egenskapene og har latt foreningen dra nytte av det gjennom mange år. Det var derfor en 

stor glede å overrekke OHIFs hederstegn til Anders Larmerud i Laugsalen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo Rådhus 

Torsdag 25. november ble det endelig arrangert Fag- og 

Svennebrevutdeling i Oslo Rådhus. Som vi har lengtet etter akkurat 

dette. Det er noe flott og høytidelig over å kunne applaudere alle de nye 

fagarbeiderne på scenen, gi dem den hyllesten de fortjener – og møte 

våre Oldermenn, ledere og formenn i finstasen. Tusen takk til dere alle 

som møtte!  

Denne gangen kunne også vår administrerende direktør, Eivind 

Andersen motta sitt svennebrev i tømrerfaget. Det var en svært fornøyd 

direktør som kunne henge svennebrevet sitt opp på kontorveggen her i 

Rosenkrantz gate 7. Kontoret har aldri sett så flott ut.  

En ekstra hyllest til Ida Vonheim (baker) og Trym Søvik Lyssand 

(mediegrafiker) som fikk Svenneprøvemedalje. Ida hadde ventet et år 

på dette siden hun opprinnelig fikk sin svenneprøvemedalje i 2020. Trym 

ble derimot glederlig overrasket over å få sitt navn opplest ettersom vi 

hadde klart å holde det helt hemmelig frem til overrekkelsen. Det er alltid 

ekstra morsomt. Begge hadde gjort en fantastisk innsats!  

Ordfører Marianne Borgen ønsket alle velkommen og Marte 

Gerhardsen, direktør for Utdanningsetaten, hadde fått det ærefulle 

oppdraget med å være hovedtaler.  

Av smittehensyn var utdelingen fordelt på to dager, og det ble dermed 

ikke en så lang seanse som vanlig.  

Elever fra Foss videregående sang «I Wanna Dance with Somebody" 

og «I Want to Break Free", men elever og praksiskandidater fra 

Blomsterdekoratørenes opplæringskontor sto for pynt og dekorasjon. 

 

https://www.facebook.com/ida.vonheim?__cft__%5b0%5d=AZXe_GQMX9A9WZ7TllsFhKEupUyYkCA1246CHDJSCKSx8-SI4V2YdbPbkMiO_C5Tvp1QWfynJXVt8p3591lZvdnp_jhJ-0-hCXZIVN80ORhrNCq4WEUXdU98y_2GOhkZSfDe1pXH32kCdTsr4IM-qCQU9pPa3vx-oSmC8Lzphl3TpHCmjHR_iKxczbA-fKUP8Dw&__tn__=-%5dK-R


  

Møte med ny byråd for kunnskap og oppvekst 

8. november arrangerte OHIF et nytt ressursgruppemøte for byggfagene. Gruppen har hatt jevnlige møter med 

hverandre, og ettersom det har vært et skifte på rådhuset var det ny byråden for oppvekst og kunnskap, Sunniva 

Holås Eidsvoll, som møtte.  

Anita Tjelta, avdelingsdirektør for fagopplæringen i utdanningsetaten, var også til stede.  

Fra forrenningens medlemmer møtte: Knut Asper, Mari-Ann Amundsen, Beate Dahl, Harald Hansen, Jarle 

Kristiansen, Birger Knutsen og Jens Løvås.  

Med helt ny byråd blir det litt som å starte på ny igjen, men følgende punkter ble delt og tas med videre.  

• Oslomodellen fungerer ikke som et sug etter lærlinger slik vi håpet på. 

• Uten at kommunen kjøper inn tjenester til en timepris som bedrifter med faste ansatte, faglærte og 

lærlinger kan konkurrere med – vil ikke de gode opplæringsbedriftene være en del av kommunens 

leverandører.  

• Innovasjon skjer i kompetansebedriftene. 

• Trenger en revidering av Oslomodellen som gir reell markedstilgang til de små og mellomstore 

bedriftene. 

• Lærlingekravet bør gjelde innenfor hvert fag som utføres.  Ikke fylles opp av et (teknisk) fag med god 

rekruttering 

• «Alibilærlinger» lærer ikke det de skal på byggeplasser hvor de ikke er ønsket – Man kan ikke tvinge 

bedrifter til å bli gode opplæringsbedrifter. 

• Må ha en kontrollfunksjon på hvem som føres opp som lærlinger i modellen – Praksiskandidater og 

ufaglærte er ikke lærlinger.  

• Kommune og stat må bryte spillet i «fangenes dilemma». 
 

OHIF forsøkte å få til et fellesmøte mellom byråd for finans og byråd for kunnskap og oppvekst før jul, men dette 

fikk vi dessverre ikke til. Vi hadde også håpet å komme innenfor byrådsveggene for å delta aktivt i revideringen av 

Oslomodellen versjon 2.0, men fikk bare tilgang til å delta i høringen på lik linje som alle andre - Dessverre.  

Vi gir oss ikke – nye samarbeidsformer og nye muligheter kommer.  



  Fra en murers første skoledager i 1949 

 

 

Murmester Bernt Huse er Hederstegnmedlem i Oslo Håndverks- og Industriforening. Han er tidligere formann for 

Murmesternes Forening og fikk i sin tid tildelt foreningens Svenneprøvemedalje i Rådhuset, 7. mai 1953. Han har 

vært en sterk bidragsyter til foreningens arbeid og har personlig stått for vedlikehold og påbygging av 

Dameforeningens bygninger i Pastor Fangens vei.  

Vi har fått lov til å dele hans notater fra de første dagene som murerelev ved Oslo Yrkesskole (i dag Elvebakken 

Videregående skole):  

Etter søknad om skoleplass på murerlinjen ble utvalgte søkere innkalt til psykoteknisk prøve med byggeklosser 

etc. Etter det, ble det tildelt 8 elevplasser. Skolen innkalte til et orienteringsmøte. Blant andre ble vi presentert for 

vår klasselærer, murmester Rolf Ask (1921). Han hadde skjorte og slips og var i lagerfrakk. Han hadde fullført et 

tilsvarende års kull før oss. Han foretrakk at vi første dag skulle ha med oss murer-klær og godt på bena. I et annet 

murerkull var en anerkjent eldre lærer med kallenavnet «Brudgommen». Han var kjent for i livkjole, og å gi veggen 

utkast - uten å få sprut på seg.  

I klassen var det følgene 8 elever: Bernt Huse fra Oslo, Rune Erichsen (senere Heder) fra Oslo, Alf Roy Ruud fra 

Oslo, Rolf Nielsen fra Oslo, Helge Eliassen fra Arendal, Knut Pedersen fra Øksnes i Lofoten, Knut Blom fra Oslo 

og Erik Eriksen fra Oslo. Vi hadde forskjellig bakgrunn, fra ikke å ha tatt i en murskje, til en som hadde en far som 

var murmester i eget firma. Det var prisverdig av skoleledelsen å tenke på andre landsdeler som ikke hadde 

yrkesskole i vårt fag. I et stort velegnet verkstedlokale i underetasjen, var det på rekke og rad plassert 8 stk. kalk-

dunker. De var fylt opp med kalkmørtel klare til bruk. Inntil hver dunk var det på gulvet lagt: Loddestokk, høydemåls 

lekte, mur-skje, mur-hammer, tommestokk og blyant - samt tegning av en frittstående røykepipe i 1 meters høyde. 

Seks tommers pipe løp; 13 skifter. Vi regnet med at lærer Ask personlig hadde lagt alt til rette på forhånd. Mye 

godt lærer-faglig-arbeide for å klargjøre til første dags innrykk. Med få pauser, var pipene ferdigmurt, med full 

opprydding første dag. Alle fullførte under god oppfølgning av lærer Ask. Synd at den skulle rives neste morgen.  

Dagen etter var det klart for ny utfordring: Muring av 1 steins-mur med hjørne. Først opprydding fra i går og så 

gjennomgang av timeplanen.  

Det var foruten håndverks arbeide, gymnastikk, norsk, regning, naturfag og frihånds- og konstruksjonstegning.  

30/10 2018. Bernt W Huse. Elev Alf Roy Ruud har bidratt og samtykket. 

 

Mot slutten av 1800-tallet skjedde det en rask industriell og teknologisk utvikling i 

Kristiania. Industribedriftene og håndverkerne la om driften, og mestrene fikk stadig 

mer å gjøre med forretninger. Behovet for en egen faglig opplæringsinstans var 

stor. Frisørmestrene var de første til å gjøre noe med dette problemet. De opprettet 

egne skoler for lærlingene sine. Siden ble skoletilbudet utvidet til også å gjelde 

andre fagområder. Det ble etablert teknisk rettede søndagsskoler og aftenskoler. 

Skolene var spredt på elleve forskjellige steder rundt i byen og undervisningen var 

i hovedsak teoretisk. Behovet for en felles skole med teoretisk og praktisk 

undervisning for alle håndverks- og industrilinjer meldte seg raskt. Håndverks- og 

industriforeningen påtok seg oppgaven å finne en skole som kunne romme all 

undervisning. 

I 1921 ble en ærverdig, gammel bygård med buede vinduer og datidens snirklete 

arkitektur som ligger i Østre Elvebakke kjøpt og ombygd til skole. Den ble utvidet 

med flere nybygg på de tilstøtende tomtene. Skolen het fra 1925 Kristiania Fag- og 

Forskole for Håndverk og industri. I 1976 kom «Lov om videregående opplæring», 

og skolens navn ble endret fra Oslo yrkesskole til Elvebakken videregående skole. 

Skolens historie (elvebakken.vgs.no) 

 

 

Murerkull – Elvebakken Yrkesskole i tidlig 20-årene. Oslobilder 

 

https://elvebakken.vgs.no/om-skolen/om-oss/skolens-historie/
http://www.oslobilder.no/BAR/A-20141/Ua/0001/034?query=murerkull&count=3&search_context=1&pos=0&picture_id=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merk! 

Sparebankstiftelsen:  

Sparebankstiftelsen DNB, har en prioritering innen tradisjonshåndverk og håndverksløftet. Har dere et prosjekt 

som kan komme under ordningen er det verdt å søke om midler. Ta en titt på deres hjemmeside.  

Såkornmidler – Lettere å være laug 

I 2021 er det gitt såkornmidler til kompetanseheving av lærlinger i Oslo Snekkermesterlaug, bokprosjekt i Oslo 

Kjole- og Draktsyerlaug og jubileumsfeiring i Byggmesterforbundet Region Øst. 

Det er mulig å søke om «såkornmidler» fra OHIF. Midlene skal gjøre det lettere for laug å drive laugsaktiviteter 

som kurs, utstillinger, markeringer i lauget m.m. Søknaden kan maximum tilsvare innbetalt årskontingent til OHIF 

- antall medlemmer lauget har i OHIF x 500 kr. - Og det fordrer at lauget selv skyter til en like stor sum som det 

søkes om. Dette slik at en aktivitet der søknad blir godkjent finansieres 50% av OHIF og 50% av lauget. Hensikten 

er å få til flere aktiviteter i laugene – tett på fagene og medlemmene – organisert av medlemmene. I praksis kan 

lauget ved dette såkorn-tiltaket få tilbake hele OHIF- årskontingenten til laugsaktivitet. Søknadene vil bli behandlet 

av representanter fra OHIF- styret. 

Deltagelse på Konferansen 

for yrkesfag 

9. november var OHIF invitert til å holde 

et innlegg på Felleskonferansen for 

Yrkesfag i Folkets Hus på Youngstorget i 

Oslo.  Målgruppen for konferansen var 

HR-ledere, lærlingeansvarlige, 

opplæringskontorer, organisasjoner, 

laug, foreninger, utdanningspolitikere, 

utdanningsbyråkrater, rådgivere i 

ungdom- og videregående skole, 

avdelingsledere i videregående skole, 

skoleeiere, skoleledere, ansvarlige for 

yrkesmesser mm.  

Hensikten med konferansen var å høre 

hva fagmiljøer, det politiske miljø, 

opplæringsmiljøer, organisasjoner, 

utdanningstilbud og andre mener om 

yrkesfag - nåtid og fremtid. 

OHIF sitt innlegg het «Hvem har ansvar 

for rekruttering for yrkesfag?» og handlet 

om forskjellen mellom fag, rekruttering i 

by og land, barrierer mot useriøsitet og 

«fangenes dilemma». Andersen avsluttet 

med en liten julefortelling som slo godt 

an, og applausen tilsa at alle hadde fått 

med seg både yrkesbudskapet og 

julebudskapet.  

  

 

 

 

 

 

Ønsker dere å se hele konferansen så 

ligger den her – Om dere bare ønsker å 

se OHIFs bidrag, kan dere spole dere 

frem til tiden 2:45:44. 

https://www.sparebankstiftelsen.no/no
https://www.sparebankstiftelsen.no/no
https://www.ohif.no/fondogstipenderohif
https://www.ohif.no/fondogstipenderohif
https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5jTOmE4OhZ4&amp;data=04%7C01%7Childe.bergh%40ohif.no%7C2ce868253d8b45d616b208d9a9bbae41%7Cc1882cb78c434b27b3cbcbd9340e9d5c%7C0%7C0%7C637727445808306589%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=GLtQJyrgldEOnGMKgkrgIJNVRJL%2FfcwwMAnVcmirAQk%3D&amp;reserved=0


 

 

 

  

Artikkelen ble først trykket i Dagsavisen 3. desember 

 

Ingen snarveier til fagutdanning 

Rett til videregående skole er et gode. Henger det i løse luften, når man verken har rett eller plikt til å bestå 

grunnskolen først? 

Det skal mer til for å hindre frafall på yrkesfag i videregående skole enn å senke kompetansekrav og teori, eller 

øke antall læreplasser. Arbeidet for å hindre frafall må starte i grunnskolen – om ikke før. 

Fullføring av yrkesfaglig opplæring løses ikke ved kortsiktige, kompenserende tiltak tatt i videregående skole. Det 

tar minst 10 år å bli en dyktig musiker eller idrettsutøver. Det tar like lang tid å bli en god håndverker – som vi alle 

ønsker å få tak i når vi trenger en. 

De store byene i Norge strever mest med rekruttering til yrkesfag. Fag som maler, murer og tømrer har svak 

rekruttering, mens fag som rør og elektro har bedre rekruttering. Antallet lærlinger fra det ordinære skoleløpet med 

2+2-modell er lav, og opplæringsbedriftene foretrekker voksenlærlinger. 

De minst modne ungdommene er gjerne de som havner på videregående yrkesfag, og skal først ut i arbeidslivet 

der modenhet er forventet. Fritt skolevalg i Oslo innebærer at de som har best karakterer fra ungdomsskolen 

velger først, mens de som har svakere resultater havner på/velger seg til det som blir igjen. 

Det er ikke urimelig at man får velge når man har jobbet godt og fått gode karakterer i grunnskolen. 

Å skryte hemningsløst av yrkesfag fungerer omtrent like bra som å klappe seg ut av pandemien 

Men det blir urimelig å tro at rett til videregående utdanning skal løse utfordringene for særlig gutter, som skyfles 

inn i videregående utdanning uten å ha bestått grunnskolen først. Det blir som å forsøke gjennom «rettigheter» og 

bygge en konstruksjon på leire. 

Derfor ramler ca. 40 prosent av guttene ut (2018) fra yrkesfag. Det finnes ingen snarveier for utdanning. Det er 

stein på stein. Grunnmur før bindingsverk. Bindingsverk på bar bakke raser, selv om man forsøker å stive opp og 

kompensere med rett til videregående skole. 

(Artikkelen fortsetter) 

 

https://www.dagsavisen.no/debatt/2021/12/03/ingen-snarveier-for-utdanning/
https://www.dagsavisen.no/demokraten/debatt/2021/03/08/skal-vi-fa-flere-til-a-velge-yrkesfag-ma-vi-skrote-dagens-regjering/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlegg hos Fafo 19. oktober 

Hvordan kan fagarbeidere bidra til utvikling og fornyelse i Norske 

bedrifter?  

I et prosjekt finansiert av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak har 

Fafo gjennomført casestudier i åtte norske bedrifter. Godt 

utdannede og kompetente arbeidstakere styrker innovasjonsevnen 

i arbeidslivet. Fagarbeidere spiller en viktig, men ofte undervurdert, 

rolle for bedriftenes søken etter forbedringer og innovasjon. 

Administrerende direktør i OHIF, Eivind Andersen, var med å 

diskutere rapporten. Hele Fafo-frokosten kan høres her.  

Men om du bare ønsker å høre OHIF sin deltagelse kan du spole 

deg frem til tiden 55.53.  

 

 

I et håndverksmarked med mange små aktører, homogene produkter/tjenester, lett å skaffe informasjon om pris 

og lave etableringsbarrierer er det beinhardt å konkurrere. Marginene blir små, lønningene lave, statusen slår 

følge, rekrutteringen bremser opp og vi er der vi er i dag.  

Rørlegger- og elektrikerfagene har barrierer rundt seg. De har sertifiseringsordninger. De har kunder som er 

redd for vann og brann, og forsikringsselskapene strammer til hvis arbeid i disse fagene er utført av noen med lav 

kompetanse og høy risikovilje. Derfor har disse fagene fremdeles rimelig god lønn og rekruttering. 

Kortsiktige tiltak i videregående skole har begrenset effekt på arbeidslivet. Et arbeidsliv som kan tilby skikkelige 

betingelser trekker rekruttering og status med seg som et lokomotiv. En gammel murer nevnte det var fint da han 

var ung å ha kalk på hendene når man tok trikken hjem etter arbeid. Da visste jentene at man var murer – og ikke 

blakk. 

Grunnskolen må sette elevene i stand til å delta i videregående utdanning. Yrkesfag kan ikke være løsningen på 

alle problemer som ikke ble løst for «gutter i grunnskolen». Vi er enige i at frafall i videregående opplæring er et 

stort samfunnsproblem, men yrkesfag i seg selv er ikke løsningen på det problemet. Yrkesfag er en utdanning i et 

yrke. 

Vi tror at frafallet i videregående opplæring vil være tilnærmet uendret, selv om arbeidsmarkedet for yrker bedres. 

Er man ikke skodd for videregående opplæring, så er man barbeint. Uansett om man velger studiespesialisering 

eller yrkesfag. 

Rekrutteringen til enkelte yrkesfag vil løse seg om det lages kvalifikasjonskrav rundt håndverksfag som 

beskytter fag på lik linje med rør- og elektrofag. Dette kan være i form av krav om fag/svennebrev for å starte et 

firma i faget, utvikling av krav om ansvarsrett for utførende, nasjonale ID-kort som angir kompetanse og lett kan 

kontrolleres ved offentlige tilsyn (etter modell av Oslo kommunes HMS-reg.) for å nevne noe. Dette bør testes ut 

i fag som mur, -mal, og tømmer i de største byene i Norge. 

Ganske få ønsker å bli operert av en ufaglært hjertelege, eller få inn en ufaglært rørlegger som gjør om kjelleren 

til akvarium. Vi trenger den samme holdningen til kvalifikasjonskrav for fagarbeidere i alle fag, for å gjenskaffe et 

arbeidsmarked som har noe å tilby. 

Av: Eivind Andersen, administrerende direktør i Oslo Håndverks- og Industriforening, og Åsmund Østvold, 

byggmester og styremedlem i Oslo Håndverks- og Industriforening. 

 

https://fafo.no/arrangementer/fafo-tv/item/19-oktober-fafofrokost-om-fagarbeideres-bidrag-til-bedriftenes-innovasjon


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når seriøsitet er blitt en nisje 

Administrasjonen i OHIF (alle to) pleier å holde sin juleavslutning ute, det vil si ute på tur i Oslomarka med 

bålbrenning, kaffekjel og nistepakke.  

I år hadde vi planlagt en tur til Fuglemyrhytta - DNT-hytta som ligger mellom Tryvannstårnet og Sognsvann i 

Nordmarka. Hytta er tegnet av Snøhetta og ble bygget av Tømrermesterne Øye og Knudsen AS og Tømrermester 

Kjetil Eriksen AS i 2018. OHIF inviterte dermed Pål Øye (bakerst i bildet) og Kjetil Eriksen (f.v.) med på 

juleavslutningstur for å se på den flotte hytta.  

Tåka lå tett over Oslo den 14. desember da turen var planlagt. OHIF måtte dessverre avlyse turen grunnet en 

operasjon i et lår og sterkt nedsatt steglengde.  Men, administrerende direktør, Eivind Andersen (t.h.) inviterte like 

godt alle til lunsj i eget hjem på Grefsen i stedet. Med nybakt brød og solbærsyltetøy fra hagen ble det en veldig 

hyggelig ettermiddag.  

Det er en vitamininnsprøyting å få snakke med disse tusenkunstnerne vi har som medlemmer. Kreative, gløgge, 

rettferdige og lekne på samme tid. Dette er ferdigheter som akademia sliper ned gjennom oppramsing av teori, og 

som i mange tilfeller ikke har noe annet mål enn å teoretisere.   

Er seriøsitet blitt en nisje? Er seriøse firmaers etiske standard ikke forenlig med den etiske standarden i Oslo 

Kommune? Disse spørsmålene og noen flere svarer Kjetil og Pål på i vår uhøytidelige podcast «Utsikt med innsikt» 

som ligger på våre hjemmesider her. 

Og med dette ønsker vi alle våre medlemmer og samarbeidspartnere  

En riktig god jul og et godt nytt år! 

 

https://ut.no/hytte/101209/fuglemyrhytta
https://www.ohif.no/podcast

