Brakkerigg-situasjonen i Oslo
Som hovedtillitsvalgt i følgende Oslobedrifter: AF gruppen, NCC, Veidekke, Selvaag, Skanska,
Peab, Bunde Bygg, Gunnar M. Backe, Bautas, JM Byggholt og Skutle, så sliter vi med de

samme problemene.
Situasjonen i dag er at det er flere firmaer som har måttet legge ned sentralriggene sine bla
pga reguleringsplaner. Det er også vanskelig å etablere nye sentralrigger pga Oslo
Kommunes holdning til brakkerigger, da de helst ikke vil ha etablering av flere brakkerigger

i

Oslo og også vil legge ned de som finns. Dette skaper ett stort problem med å rekruttere

fagarbeidere som er bosatt utenfor Oslo, og i andre land, til bedrifter i Oslo. Hvis vi vil ha ett
seriøst arbeidsliv uten sosial dumping er det ekstremt viktig at vi legger forholdene til rette

for at fagarbeidere utenfor Oslo har ett godt tilbud om å bo på ordentlige brakker i Oslo da
det ikke finns nok bygningsarbeidere å ta av i Oslo. Dette er en viktig del av kampen om å ha
en høy egenbemanning i Oslobedriftene på bekostning av useriøse leiefirmaer og
und

erentrep renØrer.

Vi tillitsvalgte driver og kartlegger brakkesituasjonen og ser at om noen år så er det full fart

igjen i vår bransje og da trenger vi mer arbeidskraft. Det klarer vi ikke å bemanne kun med
Dagpendlere. Når det er nok å gjøre for oss så har de store og mellom store bedriftene ca
2O-4O %

ukependlere i bemanningen sin. Vi er bekymret for at hvis de må ut å lete idet

private markedet for midlertidig bolig, så vil vi igjen få flere tilfeller av dårlige boforhold som
er blant annet er brannfarlige og langt under det overenskomsten tilsier at det skal være.
Brakkerigger er god boform for ukependlere. Brakkerigger som følger overenskomsten er av
god standard de har egne bad, wc og kjøkken. Vi har hørt at argumenter som fyll og bråk har

tomter for brakkerigger. Det ser vi på som
det samme som husbråk i bolig. Vi har ordensregler på riggene som skal følges i hver bedrift
samt Akan-utvalg som skal være aktive.
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