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Lederhylet          

Det er med stor skuffelse vi endte med å avlyse årskonferansen og generalforsamlingen den 25. mars. Det har 

vært en ugrei tid i kjølvannet av Koronakrisen, og vi håper den ikke blir langvarig hverken hva pandemien eller 

norsk næringsliv angår. Som gårdeier er vi i dialog med en rekke leietagere som står i en krevende situasjon hva 

gjelder innbetaling av husleie. På samme tid er denne husleien grunnlaget for foreningens liv og drift. Vi søker 

løsninger for de som er mest rammet i form av betalingsutsettelse.  

Våren 2020 var bl.a. tiltenkt arbeidet med kvalifikasjonskrav for å drive virksomhet i håndverksfagene enten i 

form av Mesterbrev eller Håndverksbrev. For å skaffe erfaring med slike løsninger, som var en 

profesjonsbeskyttelse inntil Willoch-regjeringen avviklet dette i 1986, har vi ønsket en testordning for fagene mal, 

mur og tømmer i Oslo. Kvalifikasjonskrav for etablering av håndverksvirksomhet vil mest sannsynlig ha en 

virkning, men kan også ha bivirkninger. Bivirkningene er viktige å skaffe erfaringer med så tidlig som mulig, og 

justere kursen slik at det blir et reelt incentiv å ta fagutdanning.  

Thomas Werner vant verdens lengste sledehundløp (Iditarod) i Alaska for noen dager siden. Hundene hans fra 

Berserk Kennel i Nord-Torpa hadde løpt ca. 1600 kilometer da de nærmet seg mål. Hvis dere ser et klipp av 

målgangen på TV, vil dere se en helt forunderlig god fart i et spann som har gått veldig, veldig langt. Jeg hadde 

en del med Thomas å gjøre da han drev Nord-Torpa Elektro. Uansett hva han stod oppi, så var han alltid i et 

forunderlig godt humør. Håret stod alltid rett ut, men det er kanskje vanlig på elektrikere, og smilet gikk fra øre til 

øre. Det var rett og slett ikke mulig å være i dårlig humør der han var. Et sånt humør kan få norske huskyer til å 

løpe fletta av amerikanske i Alaska. Enten du skal igjennom 1600 kilometer med slede, eller en koronakrise i 

bedriften din, et godt humør trengs og det er enorm kraft i det. 

Lykke til inn i våren 2020 og fatt mot!  

Vi håper og tror alt går bra til slutt. Er det ikke bra – så er det ikke slutt. 

 

 

 

 

  

Arbeidet med kvalifikasjonskrav og markedstilgang: 

OHIF var sammen med styremedlem Åsmund Østvold og daglig leder for Byggmesterforbundet Oslo og 

Akershus, Harald Hansen, i møte med Arild Grande (Ap) i desember 2019. Grande sitter i arbeids- og 

sosialkomiteen på Stortinget, og utfordringene som ble diskutert var hvordan de seriøse bedriftene skal få tilgang 

til offentlige prosjekter. Et nytt møte var avtalt den 19. mars, men ble dessverre utsatt grunnet koronautbruddet.  

Møtet med Solfrid Lerbekk (SV) ble også dessverre utsatt. OHIF inviterte til møte etter å ha lest en kronikk hun 

skrev i NRK-Ytringer i mars – “Alle sjefar bør ha meisterbrev” Lerbekk sitter arbeids- og sosialkomiteen på 

Stortinget og har engasjert seg i kvalifikasjonskrav for å starte håndverksbedrift i Norge. 

OHIF henter opp tråden med de begge så snart det lar seg gjøre.  

 

 

https://www.facebook.com/Oslo-Håndverks-og-Industriforening-189454161076365/
http://ohif.no/
https://www.nrk.no/ytring/alle-sjefar-bor-ha-meisterbrev-1.14909312


o.Gs.v."  

En skikkelig gladnyhet i en tøff tid 

I mange år er det jobbet med å øke søkingen til yrkesfaglige utdanninger. For studieåret 2020–2021 er det 

37.040 søkere til yrkesfag på Vg1, 450 flere enn til de studieforberedende programmene, viser en fersk oversikt 

fra Utdanningsdirektoratet. 

Til sammen har 205.800 ungdommer søkt opptak til videregående utdanning i offentlige skoler i år. Det er 

studiespesialisering som er det utdanningsprogrammet med klart flest søkere ved alle trinn, selv om antall 

søkere til studiespesialisering Vg1 har gått noe ned. 

Sammenlignet med i fjor er det 650 flere søkere på yrkesfaglig Vg1 og 250 færre som søker studieforberedende. 

Dermed er det for første gang siden medier og kommunikasjon ble flyttet fra yrkesfag til studieforberedende, et 

lite flertall søkere til yrkesfag.  

Les hele artikkelen i Byggindustrien Bygg.no her 

 

    

Oslo og omegn Kjøttfaglaug jubilerer 125 år                                                              

1895 - 2020 

17. januar var det duket for et skikkelig jubileum på 

Nordre Skøyen Hovedgård. Oslo og omegn 

Kjøttfaglaug hadde invitert sine medlemmer til et 

festmåltid og en flott feiring av lauget.   

Mandag 14. januar 1895 møttes 18 
Pølsemakermestere i Oslo og stiftet "Christiania 
pølsefabrikanters forening". Navnet på lauget har blitt 
endret flere ganger, men formålsparagrafen 
er den samme som for 125 år siden; "Ved solidarisk 
sammenslutning at høine faget og ivareta 
medlemmenes interesser, hvilket søkes nået ved 
møter, foredrag, selskabelige sammenkomster 
o.s.v." 

På øverste bildet til øyre står vår styreleder i OHIF, 

Espen Lynghaug, som også er oldermann for 

kjøttfaglauget. Her sammen med to representanter fra 

Gourmet Allé på Nordre Skøyen Hovedgård. Kaken på 

bildet under var nesten for flott til å sprettes. På bildet 

nederst til høyre står laugsmedlemmene Rune Olsson 

(f.v) og Bjørn Tore Teigen sammen med sine koner.    

Et flott laug var samlet. Talene bar preg av en lang 

historie, hardt arbeid, evne til å tilpasse seg kundene, 

høy fagkompetanse og mye humor. Maten var utsøkt 

og selvsagt en godt gjennomtenkt sammensetning av 

kjøttretter. Verken trusselen om miljøfiendtlig kjøtt eller 

kjøttfrie dietter skremmer lauget. Her ser de nye 

muligheter til å fremme kvalitet og kortreiste produkter. 

Og som de sier:  

«Fisk er fisk – og kjøtt er mat»  

 

 

  

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/sokere-vgs/sokere-utdanningsprogram/?rapportsideKode=VGO_Soeker_UtdprogAar&filtre=FylkeID(-10)_KjoennID(-10)_ProgramomraadeID(-10)_TidID(201807_201907_202007)_TrinnID(-12_10_11_12)&radsti=F
http://www.bygg.no/
http://www.bygg.no/article/1427491?fbclid=IwAR3zE9_O1QB6NHx90qu_FMb5azSF4DY7nX1juNQEwwzmCsNEA6h4dFldhwg
https://www.facebook.com/SelskaplokaleOslo/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Med «lærlingeskoa» på – OHIF inviterer til en dag utenom det vanlige 

Hvordan forklare en praktisk arbeidsdag i byggebransjen til personer som aldri har forsøkt det? Hvordan er det 

er å jobbe ute i bedriftene som lærling eller fagarbeider i Oslo i dag? Vi sendte ut denne invitasjonene til 

politikere, samarbeidspartnere og journalister: 

  
Invitasjon til å jobbe som voksenlærling i tømrerfaget en arbeidsdag  
Administrerende direktør i Oslo Håndverks- og Industriforening (OHIF) har siden sommeren 2019 jobbet som 
voksenlærling en dag i uken i en opplæringsbedrift i tømrerfaget i Oslo. Dette i et forsøk på å ta svennebrev som 
voksen gjennom realkompetansevurdering, arbeid i opplæringsbedrift, ordinær teorieksamen og til sist 
svenneprøve. Tømrerteorieksamen TMF 3102 ble gjennomført og bestått før jul. Nå gjenstår mer praktisk 
arbeid.  
Eksperimentet er igangsatt for å få førstehånds kjennskap til hva som egentlig ligger i et svennebrev, hvilke veier 
kan man følge som ung voksen i en opplæringsbedrift med fast ansatte, faglærte og lærlinger. Bedrifter som alle 
ønsker, men som det blir stadig færre av.  
Her kan man med arbeidsbuksene på følge livet i en slik bedrift, men oppgaver, konkurrenter, leverandører og 
kunder tett på. I spisepausene på en sammenrullet glavarull får man diskutere hva 20 år gamle svenner tror på 
og drømmer om – og den glavarullen inviterer vi deg til å sitte på når du har fortjent det ved å jobbe en 
dag som voksenlærling i tømrerfaget. 

Responsen var overveldende og lot ikke vente på seg. I løpet av kort tid hadde vi nesten alle de aktuelle 

datoene booket. De påmeldte er: Heidi Lunde (H), Øystein Sundelin (H), Kamzy Guranatnam (Ap, varaordfører i 

Oslo), Jonas Gahr Støre (Ap), Hans-Christian Gabrielsen (Leder I LO), Marte Gerhardsen (direktør i 

Utdanningsetaten), Victoria Marie Evensen (nærings- og eierskapsbyråd i Oslo), Anna Tønder (FAFO) og Trygve 

Svensson (Agenda).  

Koronakrisen satte dessverre en stopper for videre påmelding, og vi er nå nødt til å se på de datoene som er 

satt. Men veldig moro at det ser ut til at dette har skapt interesse. Vi håper å kunne gi dere en serie av “lærling 

for en dag” i tiden fremover ettersom prosjektet skrider frem. Fortsettelse følger! 

 

 

Svenner og lærlinger i Beto Bygg AS 



3 korte 

Vi har spurt våre Oldermenn, formenn og ledere om de kan svare på tre korte spørsmål i en vanskelig og 

uforutsigbar korona-tid:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mari-Ann Amundsen, Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift AS – Oldermann for Oslo Rørleggerlaug  
 
 

1. Hvordan preger koronasituasjonen arbeidsdagen din/ faget deres?  
 

Det preger oss på mange måter, men likevel er vi ved godt mot. Serviceoppdrag er veldig vanskelig å 

gjennomføre, og kunden utsetter oppdragene. Vi har heldigvis pågående mindre prosjekter som klarer å 

holde oss litt flytende, men har innført full innkjøpsstopp av unødvendig utstyr, avbestilt rengjøring av 

lokalene, venter med å skifte dekk på dekkhotellet, prøver å være fokusert på at alle i bedriften som er i 

jobb ennå tenker besparelser og lønnsomhetsfokus. Vanlig arbeidsmengde er vanskelig å opprettholde 

pr nå. 

 

2. Hvilke konsekvenser ser du på som mest utfordrende i tiden fremover?  
 

Vi er mest bekymret for om man går inn i en resesjon som stopper folk fra å pusse opp og vedlikeholde 

boligene sine. Hvis mange mister arbeidsplassen og inntekten sin, har hele samfunnet en stor utfordring 

på mange plan. Og boligmarkedet bør ikke få en krasj, for å si det slik. 

 

3. Hvilke tiltak mener du vil være til størst hjelp for deg/ din bedrift/ faget ditt?  
 

De beste tiltakene er å opplyse samfunnet der ute til å forstå viktigheten av å holde hjulene i gang, og 

hvordan vi kan tilpasse oss for å få det til sammen. Alternativet kan bli så mye verre. Vi kan klare det, 

hvis vi alle finner løsninger som er trygge. 

 

 

 

  

 

John Rusvik Johansen, Veidekke Entreprenører– Formann for Murmesternes Forening  
 

1. Hvordan preger koronasituasjonen arbeidsdagen din? 
 

Flere møter pga antall personer som kan være med ad gangen (driftsmøter, byggherremøter, basmøter 

etc). Mange underentreprenører har utenlandske arbeidere og de havner i karantene - dvs at det er 

rundt 60% utførende på byggeplassen. 

De som driver i liten skala hos private, er ikke så mye berørt.  

2. Hvilke konsekvenser ser du på som mest utfordrende i tiden fremover?  
 

Vi får flere skriv vedrørende prisjustering på leverte pristilbud, pga valutamarkedet. Dette kan bli trøblete 

for en del. Ellers så er det slik at de store prosjektene må vi ha lengre byggetid på, for å få gjennomført 

pga både leveranse fra Europa som tar lengre tid og for få arbeidere.  

 

3. Hvilke tiltak mener du vil være til størst hjelp for deg/ din bedrift/ faget ditt? 
 

Få aksept på lengre byggetid (går stort sett greit) 

Det blir jo mange ekstra tiltak som blir gjort som koster penger så en del av bedriftene mister nok hele 

overskuddet som er tenkt i år, så en finansiell trygghet slik at man kan betale lønn etc er nok viktig for 

noen firmaer. 

 

 

 



 

 

  

Silje H. Gulliksen, Daglig leder for Adam og Eva Skole og Akademi – Styreleder Oslo og Omegn Frisør- og 

Velværelaug  
 

1. Hvordan preger koronasituasjonen arbeidsdagen din/ faget deres?  
 

Vi står med stengte arbeidsplasser, og vi er en hel bransje som nå er permittert. En bransje i full krise. 
 

2. Hvilke konsekvenser ser du på som mest utfordrende i tiden fremover?  
 

Jeg tror vi dessverre vil se mange konkurser hvis dette vil pågå lenge, mange som står i fare for å miste 

sitt livsverk og mange som står i fare for å miste sin arbeidsplass. 
 

3. Hvilke tiltak mener du vil være til størst hjelp for deg/ din bedrift/ faget ditt? 
 

Bransjen er avhengig av gode tiltakspakker fra myndighetene. Bedriftene må få tiltakspakker slik de vil få 

dekket opp tapt inntekt og løpende faste kostnader. Hvis dette vil nå vare i lengere tid er det også viktig 

at alle ansatte som nå er permittert, vil ha mulighet til full lønn i mer enn 20 dager.  

 

Justis og beredskapsminister, Monica Mæland (H), har flere ganger gått ut og oppfordret til bruk av 

håndverkere. De som har råd og mulighet kan nå være med på å holde hjulene i gang i en vanskelig tid. Men 

det er ikke alle som får lov til å jobbe.  

 

Etter den dramatiske utviklingen torsdag 12. mars, der Regjeringen stengte ned hele frisørbransjen på fire 

timers varsel har NFVB (Norske Frisør- og Velværebedrifter) og NHO Service og Handel jobbet døgnet rundt 

med følgende prioritering: 

 

 Helse er viktigst - få kontroll på smittespredning og bidra til å bryte smittelenkene. 

 Personalet vårt - sørge for at de får penger nok til å klare seg gjennom en permittering. 

 Bedriftene våre - sørge for tilstrekkelige og gode nok økonomiske tiltak til at vi vil ha en bærekraftig 

bransje etter korona. 

 Løpende og presis kommunikasjon - sørge for at alle medlemmer er orientert om alt fra politiske 

vedtak til hva vi jobber med for å påvirke situasjonen. 

 

Direktør i NFVB, Anne Mari Halsan, understreker i kommunikasjonen til medlemmene at arbeidsplassene og 

fagkompetansen må reddes - Og at frisør- og hudpleiefaget må styrkes. Hun vektlegger spesielt at lærlingene 

må beholdes gjennom koronakrisen og oppfordrer alle til å fremsnakke frisør- og velværeyrket - Og sørge for at 

de permitterte ansatte gjør det samme!  (https://nfvb.no/)  
 
  

 

Einar Johansen, Tømrermester E. Johansen AS – Leder Byggmesterforbundet  
 

1. Hvordan preger koronasituasjonen arbeidsdagen din?  
 

Det preger oss i arbeidsmengde og forespørslene er mindre, noen kunder setter ting på vent og vil ikke 

starte nå.  
 

2. Hvilke konsekvenser ser du på som mest utfordrende i tiden fremover?  
 

Det blir og holde mest mulig folk i arbeid så vi får inn noe penger, samt ha oppdrag og drive med, vi har 

allerede startet med permittering.   
 

3. Hvilke tiltak mener du vil være til størst hjelp for deg/ din bedrift/ faget ditt? 
 

Pr nå er det vanskelig å si hvilke tiltak som er til størst hjelp, men få utsatt moms /skatt kan være noe for 

å øke likviditeten, og at vi også klarer å holde en viss produksjon er viktig, samt at de får testet flere folk 

med noen form for hurtigtest. 

 

 

 

 

  

 

https://nfvb.no/


Oldermann i Oslo Kjole- og Draktsyerlaug, 
Line M. A Larsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

«En kaffe fra hjemmekontoret» - Min far er en utdøende rase                                                                                           

Kjøkkenet vårt hjemme var et solid tre-kjøkken bygget på 70-tallet. Mørke tre-dører, brune fliser over 

kjøkkenbenken og grønn «livmor-tapet» på veggene. Huset var bygget på en noe ustødig grunn av blåleire til en 

alt for høy rente. I en liten bygd på Vestlandet der vi stort sett alle var «like» var det eksotisk når nyinnflyttede 

bygget hus. Min far gjorde mye selv. Utdannet biloppretter med en «Petter Smart- hjerne» fikk han det meste til, 

men dagene ble lange. En nabo spurte fire år gamle meg om hva vi spiste til middag. Fisk – grøt – fisk – grøt, 

svarte jeg. Da det hadde gått noen uker spurte vår nabo om det sto dårlig til siden vi aldri hadde et kjøttmåltid. 

Kjøtt var dyrt, og deretter redusert. Bra for husøkonomien – bra for miljøet.  

Men denne historien handler mest om min far. Mannen som syklet med brød da han var åtte, dro til sjøs da han 

var 16, hadde vært jorden rundt som maskinist før han var 18 - og som fikset og reparerte alt som gikk i stykker. 

Min mor ønsket seg nytt kjøkken langt inn i 90-årene, men min far reparerte dører som falt ned, hyller som 

slang, skuffer som «hang» og benkeplater som ble slitt. Min mor sukket litt hver gang han fornøyd puttet 

verktøyet i lomma og proklamerte stolt at «kjøkkenet var så godt som nytt» - Og det var det også. 

Sykler var en dyd av nødvendighet ettersom kollektivtrafikk ikke eksisterte “på landet”. Om du ikke ville gå, så 

var sykkel det eneste fremkomstmiddelet frem til du var 16. Bra for miljøet – bra for helsa. Gamle sykler ble 

kjøpt, reparert og lakket av min far – og med noen lekre klistremerker ble sykkelen den fineste i gata. 

Min far hadde hatt tre- og metallsløyd på skolen, min mor hadde søm – Og jeg fikk heldigvis begge deler i min 

skolegang. Hvordan skal fremtidige foreldre kunne klare å tråkle sammen en forb..#%!& «Bolla Pinnsvin-

kostyme» til skoleavslutningen sånn mellom middag og leggetid når grunnleggende håndverksferdigheter ikke 

blir lært i grunnskolen? De blir nødt til å kjøpe den. Produsert i Kina av syntetiske materialer. Ikke bra for poden 

– ikke bra for miljøet.  

Min far er en utdøende rase. Han som har verktøy i garasjen, kjelleren, i bilen – og i øverste kjøkkenskuff (til min 

mors store fortvilelse). Han som reparerer det som blir ødelagt til det er «oppbrukt». Han som kjøper brukt, 

selger det han ikke trenger på Finn, og setter garn så snart det er vær til det. Bra for helsa - og kortreist.  

Vi skal ikke tilbake i tid, men vi har mye å lære av tidligere generasjoner. Vi må se tilbake for å se fremover. 

Grunnleggende håndverksferdigheter må læres i grunnskolen. Ikke alle har en pappa som min, ikke alt er verdt 

å ta vare på. Men det som pappa ikke kunne reparere – Det var faktisk helt ødelagt.         

 

 

 



Foto: Håkon Høye  

Koronakrisen fører til endringer og avlysninger: 

 OHIFs Årskonferanse «Å være eller ikke være» den 25. mars ble dessverre avlyst 

 Generalforsamlingen den 25. mars er utsatt på ubestemt tid – Vi vurderer å gjennomføre denne gjennom bruk av  

mail til alle medlemmer.  

 Årsrapporten til OHIF kan leses på våre hjemmesider her 

 Fag- og Svennbrevutdelingen i Oslo Rådhus den 19. mai er dessverre avlyst 

 Hold deg oppdatert på «møter og aktiviteter» på våre hjemmesider 

 

Hold avstand – Hold dere friske – Ta vare på hverandre <3  

 

 

  

#riktighandverkare #hallbarthandverk 

Hantverkarna i Stockholm har nylig lansert en 

kampanje «Bærekraftig håndverk», hvor 

håndverk, kvalitet og «ta vare på det du har» har 

vært hovedtema. Kampanjen er laget på 

bakgrunn av FNs Bærekraftmål og ser på 

hvorfor håndverkere er en del av løsningen.  

På Nordisk konferanse i juni 2019 ble det en 

bred enighet mellom håndverkerforeningene fra 

Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland og 

Færøyene at bærekraft, håndverk og kvalitet 

skulle jobbes med frem til nytt møte i 2020. 

OHIF hadde derfor valgt akkurat denne tema-

vinkelen for årskonferansen den 25. mars (som 

dessverre ble avlyst). Caroline Eriksson, 

kommunikasjonssjef for håndverkerforeningen i 

Stockholm, var invitert til konferansen for å 

snakke om hvordan de har jobbet med 

bærekraft som et argument for håndverket – Og 

hvordan de politiske våpnene skal brukes for å 

øke både politikerne og publikums interesse for 

godt håndverk. 96% av Stockholms befolkning 

ønsker å konsumere mer bærekraftig, men de 

vet ikke hvordan. Tallet er sikkert ikke så ulikt 

her i Oslo – og dette må vi hjelpe dem med. Les 

mer om kampanjen her 

Filmen fra kampanjen her  

 

  

 

 

 

https://193cbfb9-562b-404f-a6ad-8efd6380ff9b.filesusr.com/ugd/ed022f_150e6b00133d4861945026cc729a7e61.pdf
https://www.ohif.no/kopi-av-medlemsfordeler-1
https://hallbarthantverk.se/
https://hantverkarna.limeloop.se/wp-content/uploads/2020/03/Hantverkarfilm_textad.mp4

