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Kjære medlemmer
Historien gjentar seg selv sies det, og om man blar gjennom boken «Håndverk og Industri i Oslo 1838-1938» står det
blant annet: «Krisen i 1873 stilte de europeiske land overfor helt nye problemer. Frihandelens glade budskap om en
voksende almen rikdom som følger av en stigende produksjon og omsetning mellom alle land vant ikke lenger gjenklang.
Ethvert land søkte nu avsetning i utlandets til stadig synkende priser; det blev en kamp på livet løs, slett ikke den harmoni
som friøkonomene hadde drømt om». Det er mulig å dra flere paralleller her til dagens arbeidsmarked og
arbeidsinnvandring, og kanskje det viktigste – Vi må lære av historien.
La ferie og sommer være en velfortjent pust i bakken fra jobb, politikk og de store ansvarsområdene – GOD SOMMER!

«En kaffe med» en fersk gründer
Inne i City Passasjen sammen med duften
av blomster og italiensk pizza ligger et helt
ferskt gullsmedverksted. Herman Vatne har
tidligere sittet helt øverst i Karl Johans gate
20, men ettersom bygget nå skal
totalrenoveres i flere etasjer, har
leietagerne blitt spredt i alle retninger.
Heldigvis er det noen som tør å satse –
Som her på teknisk gullsmedarbeid, hurtig
leveringstid og nærhet til kunden.
Lokalene er lyse og innbydende fra gateplan og tilbyr også andre selvstendige gullsmeder en verkstedplass å leie.
Foruten to andre gullsmeder, har han en elev fra Design- og Gullsmedhåndverk fra Edvar Munch på utplassering noen
timer i uka. Eleven trives i arbeid ute og Herman håper å kunne følge eleven frem til svennebrev når den tiden kommer.
Herman er ny som medlem i Oslo Gullsmedlaug og opplever at fagmiljøet han møter gjennom lauget er viktig og givende.
I tillegg til det sosiale gir det bekjentskaper som man kan dra nytte av dersom man trenger spesialkompetanse.
Når vi spør hvor gullsmedinteressen kommer fra kan han fortelle at dette kom i forbindelse med knivmaking som hobby.
Gjennom en amerikansk knivmaker med gullsmedbakgrunn kom ideen om å begynne på PLUS-skolen i Fredrikstad.
Privatskolen tilbyr gullsmedutdannelse, og veien fortsatte der. Han legger til at man aldri bør lage jobb av en hobby det har ikke blitt laget en eneste kniv etter dette ;)
Mens undertegnede sitter på verkstedet kommer en kunde inn. Hun har flere gamle smykker som hun ønsker å reparere,
forlenge, forsterke og sette verdi på. En typisk kunde for et verksted som dette - og ikke en lett jobb når både pris, verdi
og affeksjonsverdi skal tas i betraktning. For en gullsmed som Herman er det en vanlig dag på jobben, for kunden er
det et møte med en fagmann. Fornøyd vender hun nesa tilbake til jobben og sier før hun går: «Jeg jobber like over her
og det kommer flere som trenger å få smykkene sine reparert» - Ingen reklame er bedre enn fornøyde kunder!
Det er viktig at vi tar vare på de mindre håndverksfagene – Les mer om dette lenger ut i nyhetsbrevet.

Fag- og Svennebrevutdeling
Det ble en helt spesiell opplevelse for alle de nye faglærte som 28. mai kunne motta sitt endelige bevis på fullført
fagutdanning. Oslo Rådhus er en flott ramme for arrangementet, og 365 fag- og svennebrev ble delt ut denne
ettermiddagen. Ekstra stas ble det også at Kronprins Haakon Magnus bivånet det hele. Kronprinsen hadde fått
æresplass mellom Ordfører Marianne Borgen og vår egen administrerende direktør, Eivind Andersen.
Seremonien startet i tradisjons tro med fanfaren "Til håndverkets pris" av S. Caspersen - Spilt av Jon Erik Brekken fra
Norges Gardeveteraners Drillkontigent. Ordfører Marianne Borgen ønsket alle velkommen og introduserte kveldens
hovedtaler som denne gangen var styremedlem i Svenssonstiftelsen, Andreas C. Halse. Han holdt en glitrende tale som
gav gåsehud under varme bunader– Talen er i sin helhet gjengitt på neste side. Elever fra Foss videregående skole sto
for de musikalske innslagene, og elever fra BLOK sto for blomsterdekoreringen. Her kan dere lese mer om
arrangementet på kongehusets egne sider.

Hovedtale av Andreas C. Halse
Deres kongelige høyhet, ordfører - Takk for at dere har kommet for å være med på feiringen. Dagens hovedpersoner, de fortjener en kongelig
feiring. Av hva de har oppnådd, hva de representerer og av arven de fører videre.
Kjære alle sammen, lyden av Norge, det er lyden av håndverk. Lyden av Norge - det er lyden av togskinner som legges i vinterkulda på
Hardangervidda. Det er kalde fingre som sprenger fjell og det er brede skuldre som bærer tungt. Det er lyden av plasket som h øres når en
dykker treffer det kalde vannet i Nordsjøen. Det er lyden av grunnmurer som legges og av byggverk som reises. Det er lyden av hammerslag
som jamrer, av sement som blandes og av en kaffetrakter som snart skal vekke trøtte øyne. Lyden av Norge er den varme stemmen til en
helsefagarbeider som forteller en gammel dame at dette skal gå bra.
Det er en stolt tradisjon av kunnskap dere trer inn i nå. Nei, det er ikke først og fremst den kunnskapen man kan lese om i bøker jeg snakker
om. Det er håndens kunnskap og håndverkets visdom og fellesskap dere nå trer inn i. Det er en kunnskap som har tjent oss vel. Litt etter litt
har den blitt perfeksjonert og overlevert. Fra far til sønn - og til datter. Fra mester til lærling. Fra gammel til ung. Det har ikke kommet gratis.
Mange av de som dykket ned i havdypet etter den første oljen, kom aldri opp igjen. For mange av de som ga oss strøm i husene kom aldri
selv hjem til familiene som savnet dem. Og mange av de som la jernbanen fikk aldri oppleve gleden av en togforbindelse fra Oslo til Bergen.
Et fag- eller svennebrev kommer med et stort ansvar. Et ansvar for bruke kunnskapen og lære den videre til de som kommer etter. Fordi
deres kunnskap kan ikke lagres på biblioteket. Håndens kunnskap må brukes eller dø. Jeg ser det er mange som har fått på seg bunaden
her i dag. Det er bare rett og rimelig. Hvis noen av dere ikke har sett serien «Lykkelandet» på NRK ennå, kan den anbefales. Den fineste
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scenen handler om bondegutten Rein. Når han skal mønstre på i Nordsjøen for første gang stiller foreldrene opp i bunad
med norsk
Faren er bonde av den gamle sorten. Ikke den som tyr til følelser i utide. Men akkurat i dag feller han en tåre. Sønnen skal på jobb. En sånn
markering, det fortjener dere også. Og derfor er vi her i dag. Ikke bare for å ta på oss fine klær og gi dere et diplom. Men for å si at dere
trengs. Derfor er dagen i dag viktig. Og derfor skal dere merke dere at til og med kongehuset stiller opp for å feire dere. Det handler om at
samfunnet anerkjenner jobben dere gjør og at arbeidsfolk ikke skal trenge å si takk. Tvert imot er det vi andre som skal si takk. Det er stolthet
i jobben som håndverker og fagarbeider.
Dere har allerede tatt fagprøven, men bare for første gang. Arbeidslivet dere skal ut i, det er å ta fagprøven hver dag. Fordi vi har ikke råd til
et hus med en vegg som er litt for skjev, en mur som ikke står helt rett eller en pasient som blir behandlet litt feil. Men det er noe utrolig vakkert
med å gå på jobb og legge stoltheten i arbeidet hver dag. Det er det som er verdiene som har bygget landet vårt. Ikke bare at vi går på jobb.
Ikke bare at vi får lønn for strevet. Eller at vi slipper å gå sultne til sengs. Men verdigheten til menneskene som gjør jobben. At vanlige
arbeidsfolk kan gå med blikket hevet. Derfor skal du aldri se ned hvis folk spør deg hva du gjør. Du skal aldri føle skam og du skal aldri la
noen fortelle deg at du ikke er bra nok. Du skal rette deg opp i ryggen. Du skal se dem inn i øynene og si at du har fagbrev. Eller svennebrev.
At du er kokk. Eller portør. Eller sjåfør eller taktekker. Og hvis den som står på andre siden er verdt å spare på bør han takke deg for jobben
du gjør. Eller for å si det som Bjørnstjerne Bjørnson: «Har du vært i et selskap hvor du har måttet skamme deg over et par arbeidsslitte hender,
da har du vært i dårlig selskap». Det er en ære å stå foran alt fra rørleggere til malere og murere til møbeltapetserere til renholdsoperatører
til betongarbeidere til helsefagarbeidere og representanter for så mange, mange flere stolte, viktige og tradisjonsrike fag. Faktisk så synes
jeg at alle dere som er her og skal få et fag- eller svennebrev i dag, skal reise dere opp. Og tenk over hvor lang dere har kommet. Hva dere
har oppnådd og at det er DERE vi feirer i dag. Også synes jeg dere skal se på hverandre. Og legge merke til de som står ved siden av dere.
Og grunnen til at dere skal gjøre det. Det er at dere kommer ikke alltid til å bli behandlet rettferdig. Dere kommer til å oppleve både usikre
dager og tunge hverdager. Tidvis kanskje lav betaling, dårlige arbeidsplasser eller direkte farlige hendelser. Og dere kommer til å oppleve
folk som forsøker å bruke fortvilelsen som ligger i enhver urettferdighet i livet mot dere. Som vil bruke dine egne følelser mot både deg og
menneskene du er avhengig av. Folk som vil ha deg til å tro at problemene dine skyldes hun som står ved siden av deg, men har en annen
hudfarge. Eller han som har blitt forelsket i bestevennen sin, fordi vennen tilfeldigvis er en gutt. Eller at det er hun som går i moskeen på
fredager som har skylden for alt som går galt i livet ditt. Eller at problemet er de som tror på feil gud eller de ikke på noen gud i det hele tatt.
Men i møte med urettferdigheten. Og i møte med de som spekulerer i den- skal dere huske på hverandre. Og dere kan huske dette øyeblikket.
Og huske at dere sto sammen i Oslo rådhus. Sammen for å bygge fremtidens Norge.
Tiden vi lever i har mange som forsøker å rive fellesskapene mellom mennesker i stykker. De slår mot solidariteten og de slår mot samholdet
med all sin kraft. Men de glemmer en viktig ting. Og det er at det er hverandre vi er her for. Og at det bare er i fellesskap vi får jobben gjort.
Det er mange ord som kastes rundt om morgendagens arbeidsliv. Digitalisering. Automatisering. Robotisering. Og ja, arbeidslivet vil endres
for mange. Men dere har valgt utrolig smart. For vi er ganske langt unna skoler som bygger seg selv, grunnmurer som legger seg selv, hår
som klipper seg selv eller paneler som monterer seg selv. Og uansett hva de diskuterer på steder der folk møtes for å høre på foredrag i
stedet for å jobbe, så vil vi trenge folk som kan ta vare på syke og gamle. Folk som gjør rent, folk som bygger, legger murer og maler. Folk
som holder hjulene i gang mens andre diskuterer hvorfor de snurrer rundt. Sannheten er at dere har valgt veldig, veldig smart. Fordi behovet
for fagarbeidere går bare en vei og det er opp. Det viser seg nemlig at det finnes VELDIG MANGE jobber og behov vi ikke kan teoretisere
oss bort fra.
Det er umulig å lytte til pulsen av landet vårt uten å høre håndverket og fagarbeidets gjenklang gjennom generasjonene. Men jeg tror også
fremtiden har en gjenkjennelig tone. Fremtiden- den tror jeg høres ut som hammerslag som bygger nye sykehus der syke folk kan bli friske.
Jeg tror den høres ut som nye skinner som legges for å binde mennesker og landsdeler sammen. Jeg tror den høres ut som entusiasmen i
stemmen til to unge elektrikere som endelig tør å satse alt og starte en bedrift for seg selv. Og jeg tror den høres ut som den trøstende
stemmen til en trygg helsefagarbeider som holder en liten og redd gutt i hånda mens hun sier at dette kommer til å gå fint. Fremtidens Norge,
kjære venner. Det tror jeg høres ut som dere. Gratulerer med dagen!
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Bestått meget godt
Det er lov å bli lykkelig når to sønner tar
svennebrev i rørleggerfaget, og i tillegg består
med meget godt resultat. Tom Skogsrud og Kim
Skogsrud kunne motta sitt svennebrev av
Oldermann for Oslo Rørleggerlaug, Mari-Ann
Amundsen, i et fullt Rådhus den 28. mai. Deres
far, Kenneth Skogsrud, kunne sammen med
familien stolt se sønnene gå opp på scenen å
motta applaus for det synlige beviser for
gjennomført fagutdannelse.
Når jeg spør Tom hvorfor han har valgt
rørleggerfaget svarer han at han er glad i å jobbe
ute og bruke hendene til å skape noe. «Også
hjelper det litt at min far, farfar og oldefar er
rørleggermestere», avslutter han. Fantastisk at
familien fører faget videre til yngre generasjoner.
OHIF henger oss på og gratulerer!

Svennebrev og stipend
Adrian Jaroslaw Jedrzejwski har flere grunner til
å juble. Ikke bare kunne han motta svennebrevet
hvor det står «bestått meget godt» fra
Oldermann, Jarle Kristiansen – men han fikk
også diplom og stipend fra Oslo Kobber- og
Blikkenslagerlaug tidligere samme måned. I
tillegg til at svenneprøven var utført på en
utmerket måte inneholdt den også noen løsninger
som ingen hadde sett før.
Oslo Kobber- og Blikkenslagerlaug startet for ca.
10 år siden å dele ut «Beste svenneprøve pris».
Prisen består i et diplom og en pengesum, maks
25.000, som deles ut til en godt utført
svenneprøve. Dette med et ønske om å motivere
lærlingene. Adrian fikk 25.000 som den første
som har fått utdelt dette beløpet. Imponerende!
I dag jobber Adrian for Olaf Johansens Eftf AS
som skyter av hvor flink han er. OHIF gratulerer
så mye!

*Det er dessverre bare Oldermenn, ledere og formenn som har fag hvor det deles ut svennebrev som blir invitert til Fag- og Svennebrevutdelingen. Dette grunnet
plassmangel. Vi beklager dette.

NOKUT-godkjenning av utenlandske fagarbeidere
Det er avholdt møte med partene i arbeidslivet ved Jørgen Leegaard fra BNL i lokalene til NHO, og Hege Espe fra
Fellesforbundet hos OHIF. Tilbakemeldingen fra partene var at dette var en ordning partene selv hadde bedt om, og nå
gjaldt det å holde seg fast i masten og ikke vingle i skjekene. Bjørn-Gunnar Eliasen, Oldermann i Oslo
Snekkermesterlaug, og Eivind Andersen fra OHIF mente i begge møtene at målet med ordningen måtte være likestilling
og ikke sidestilling - Og at realkompetansevurdering måtte være veien å gå.
Sidestillingen gir flere utfordringer:
Hvilke krav settes til språkkunnskap? Kan man ha lærling som sidestilt godkjent fagarbeider? Kan man ta fagskole? Har
man tiltaksklasse 1 og 2 i tømrerfaget? Og det er ikke avtalefestet rett på tariffert minstelønn.
Rekken av spørsmål er lang og gir åpenbare bivirkninger (for noen av de store byggfagene) slik den fungerer i dag.
Eksempel:
Utenlandske fagarbeidere som tror de er tømrere blir ikke godkjent som tømrere fordi de mangler enkelte ferdigheter i
tømrerfaget. Men de blir godkjent som trevaresnekkere – eller som «sidestilt-trevaresnekkere» (ikke likestilte). Det ser
da ut som det er laget en stor byråkratisk godkjenningsmaskin der hele den gode effekten av de offentlige
innkjøpsmodellene (som stiller krav til andel fagarbeidere og lærlinger) skylles ut med badevannet Arbeidsinnvandrerne
som før jobbet som ufaglærte tømrere er nå blitt «sidestilte trevaresnekkere». I en Oslomodell blir de registrert som
fagarbeidere, men jobber mest sannsynlig som tømrere – alt fortsetter dermed som før.
Sakkyndige fra fagene skal forholde seg til godkjenning av utenlandske læreplaner som kan være en samlet oversetting
på 2 sider på norsk fra en læreplan på 200 side på polsk. Det sier seg selv at det skal godt gjøres å vurdere en så
komprimert fremstilling korrekt. Kompleksiteten øker i fag der det er lite sammenfallende læreplaner over
landegrensene.
NOKUT- ordningen er en ordning som baseres på presedens ut fra godkjente læreplaner. Det vil si at når en sakkyndig
har godkjent en læreplan, vil andre som har fullført samme læreplan få godkjenningen når de søker. Dette vil, for å
bruke rørleggerens som eksempel, si at rørleggerne tenkte at de hadde godkjent 6 kandidater, som i mai 2019 har blitt
til 135 sidestilt godkjente rørleggere. Hvis sakkyndige gjør en feil i forhold til godkjenning av læreplan, blir den feilen
raskt mangfoldiggjort. Volumene kan med denne ordningen vokse svært fort. I tømrerfaget er det gjort godkjenningsfeil
innledningsvis og det er uklart hvordan dette nå skal løses. OHIF har derfor allerede 25. januar 2018 bedt
Kunnskapsdepartementet gjøre en grundig evaluering av ordningen. Det kom en foreløpig evaluering i juni 2018, men
den endret ikke praksisen eller besvarte de store vanskelige spørsmålene nevnt over.
OHIF er bekymret for at sidestillingen skal lage en slags B- håndverker med stort volum i store byggfag som tømmer,
mur og rør. Videre er OHIF bekymret fordi signaler omkring NOKUT-ordningen fra entreprenørene er «tut og kjør med
flere fag og flere land så fort som mulig». Det er ikke vanskelig å forestille seg at entreprenørene ser NOKUT-ordningen
som et redskap for å møte offentlige innkjøpsordninger - som Oslomodellen. Men hvis ordningen er en slags godkjenning
av en B- håndverker, drar den for det første A-håndverkeren ned istedenfor å løfte B-håndverkeren opp - og for det
andre fortsetter byggebransjen akkurat som før med de samme folkene som istedenfor å løftes opp til et likestilt nivå
holdes der de er, med en eller annen sidestilt godkjenning, mens de kanskje jobber som sidestilt godkjente fagarbeidere
i fag de heller ikke er godkjent for.
Dette er stormfullt hav. OHIF har hatt møte i ressursgruppen i foreningen 21.5.2019, der mange sakkyndige i NOKUT
ordningen også sitter. Møtet konkluderte med å ta kontakt med den tredje og siste part i ordningen –
Kunnskapsdepartementet. Brev med ønske om møte med departementet ble sendt 29. mai og purret opp igjen 11. juni
2019.
Her kan du lese hva som står om ordningen på NOKUT sine sider.

Vanskelig å vite hvilke gater som er stengt eller har veiarbeid i Oslo sentrum?
Bymiljøetaten sender nå jevnlig ut en oversikt over de trafikale utfordringene innenfor Ring1. Dette for å kunne gi
brukerne av sentrum - spesielt næringstrafikk en bedre oversikt og mer forutsigbar hverdag. Vi håper dette kan være
til hjelp - Oversikten ligger kan du se her, og du finner den også på våre hjemmesider www.ohif.no under "Nyheter".

Klok fagutdanning for mindre håndverksfag
Med bakgrunn i bekymring fra medlemmer og landsorganisasjoner har OHIF engasjert seg i problemstillingene
vedørende ivaretakelsen av fagene, utdanningstilbudene og inntaksordningene ved fagfornyelsen 2020 - Og årene som
kommer. Bakgrunn og innhold i brev som ble sendt til Utdanningsetaten, Fylkeskommunen, områdesjefen,
Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen med flere:
Tradisjon-/kulturhåndverk er mer enn små og verneverdige fag. Det dreier seg også i stor grad om kompetanse i utøvelse
av tradisjonelle håndverksteknikker og metoder innenfor små og store fag. Kompetansen er viktig for å ivareta og
vedlikeholde kulturarven på en måte som bevarer dens autentisitet og historiske verdi – samtidig som den er grunnlaget
for nytt design og arbeidsmetoder. Håndverksmetodene er i seg selv også en kulturarv som det er viktig å videreføre til
nye generasjoner.
Sammenslåing av fylker og nedlegging av utdanningstilbud som tilbyr tradisjonshåndverk gjør de små fagene ekstra
sårbare. Et eksempel på dette er en bekymring som kommer fra Charlottenlund vgs i Trondheim som ser ut til å miste
vg1 Design- og Tradisjonshåndverk etter Fagfornyelsen 2020, og dermed også Vg2 design og tekstil-tilbudet fra hele
«storfylket» Trøndelag. Dette er ikke unik utfordring for Trøndelag, men en generell utfordring for alle fylker, elevene
som skal søke seg inn - og ikke minst for bevaring av fagene.
Ved nedlegging av linjer og sammenslåing av fylkesgrenser følger det store utfordringer for elever med motivasjon og
et sterkt ønske om å fullføre en utdannelse innen tradisjonshåndverk. I 2016 ble regelverket for gjesteelever endret, og
det ble presisert at fylkeskommunene skulle ta inn gjesteelever til tilbudet som det er søkt på dersom det er ledig
kapasitet – Og dette er sakens kjerne. Fylkeskommunene fyller opp sine egne skoleplasser så langt som det er mulig
innenfor elevenes rett til videregående opplæring– og ett av tre ønsker.
På bakgrunn av en bekymringsmelding fra Oslo Gullsmedlaug vedrørende inntaket av elever til Design- og
Gullsmedhåndverk på Edvard Munch vgs, hadde lauget sammen med Oslo Håndverks- og Industriforening et møte med
Utdanningsetaten i Oslo. Etaten bekrefter at deres mål er å sikre skoleplass til egne elever og dermed avviklet det
landsdekkende tilbudet 2016-17.
Denne måten å fordelsbevilge skoleplasser i små fag gjør at inntakskriteriene for søkerne blir forringet og kvaliteten på
lærlingene går ned. Dette er verken bransjen, elevene eller fagene tjent med.
Brevet i sin helhet kan leses her

