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Kjære medlemmer                        

«De fleste mennesker lar sjansen gå fra seg fordi den er kledd i kjeledress og likner veldig på arbeid» – Thomas Edison. Vi skulle gjerne 

ha sett at flere velger seg til yrkesfaglig utdanning. Men hvorfor er det så vanskelig? Vi er i yrkesfagenes år og politikerne snakker 

høyt om at nå satses det på yrkesfag. Men hvilke yrkesfag? Variasjonene og utfordringene er mange innfor de ulike fagene. Det er 

vanskelig å finne læreplass i elektrikerfaget, mens i maler- og murerfaget er det nesten ikke en lærling å oppdrive. Flere av de store 

byggfagene kan gi lærlingegaranti til alle som oppfyller minimumskrav, mens i de små håndverksfagene er det vanskelig å finne rom 

for en lærling i enkeltmannsforetak med stramme økonomiske rammer.  I tillegg er det store lokale og nasjonale variasjoner. At det 

går rundt for alle som prøver å navigere i dette systemet er ikke vanskelig å skjønne, men vi må uansett ta det dypdykket for å kunne 

gi de ulike fagene en sjanse til å overleve på en bærekraftig og god måte. Det er ikke mulig å gi en medisin til alle fagene når 

symptomene er helt ulike. Men i et samfunn hvor flere og flere ungdommer blir syke og faller ut av arbeidsmarkedet tror vi at flere 

hadde hatt godt av å se de mulighetene våre fag tilbyr. Vi tror det ligger mye gull blant alle våre flotte ungdommer. Vi må bare lete 

på de rette stedene, og fortelle dem hvor verdifulle de er.  

 

 Gull av fallgruver 

   

Et år etter at OHIF- administrasjonen kom til semifinalen i Aftenpostens "Innovation Challenge-konkurranse" med prosjektet, "Gull 

av fallgruver" i kategorien "Utenforskap", ser vi nå resultater. Ideen gikk ikke videre til finalen, men ble i stedet satt ut i livet som et 

prosjekt mellom Oslo Håndverks- og Industriforening, NAV, Byggmesterforbundet og Oslo kommune og Opplæringskontoret for 

tømrerfaget. Tanken var å få unge mennesker mellom 20 og 30 som hadde falt utenfor skole og arbeidslivet inn i håndverksfag. 1 

kandidat fra Østensjø og 9 kandidater fra Bydel Grünerløkka kunne allerede andre dagen spise lunsj på egenproduserte benker. 

Harald Hansen, Andreas Hansen og Kristoffer Søgaard (bak fra venstre) var svært fornøyd med kandidatene.  

Onsdag 30. mai kunne kandidatene som hadde deltatt på det intensive tredagers-kurset møte entreprenører og 

byggmesterbedrifter for å utveksle CV-er og faste håndtrykk.  

Les gjerne Byggindustriens artikkel Her og erfaringer fra Bydel Grünerløkka på neste side.  

 

 

https://www.facebook.com/Oslo-Håndverks-og-Industriforening-189454161076365/
http://ohif.no/
http://www.bygg.no/article/1356211?image=dp-image110454-1356253


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo Rådhus 

   

24. mai ble vårens vakreste eventyr igjen gjennomført i Oslo Rådhus. Det er alltid like flott å se hvor mange nye fagarbeidere 

som kan motta sitt fag- og svennebrev. Oldermenn, ledere og styremedlemmer fra fagene våre stiller opp og setter en ekstra 

høytidelighet og flott ramme rundt arrangementet. Tusen takk!  

 

Oslo Håndverker Sangforening sto denne gangen for det musikalske innslaget og løftet taket i Rådhuset med sangene «Norges 

Fjeld» og «Champagne». Legger til at sangglade håndverkere er hjertelig velkommen til å bli med i koret – Også de som til nå 

bare har sunget i dusjen eller på arbeidsplassen ;)  

 

Hovedtaler denne kvelden var Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge – Hun holdt en flott tale vi har gjengitt i sin helhet på 

neste side.  

 

En kaffe med – Tora Ediassen 

Tora er programrådgiver for introduksjonsprogrammet for flyktninger i NAV - Bydel Grünerløkka og har hatt 9 kandidater med på 

tømrerprosjektet på Kuben. Med en kandidat fra Østensjø og resten fra Grünerløkka tror vi det er mye ubrukt potensiale i de ulike 

bydelene. Vi har derfor invitert henne til en kaffe for å høre hvilke erfaringer de sitter igjen med.  

Hvordan har dere klart å få så mange kandidater til prosjektet? – Vi har stor fokus på utdanning, og spesielt fagutdanning i vår 

avdeling. Mange av flytningene har byggerfaring og er vant til fysisk arbeid, men mangler norskkunnskaper. Vi tror at de har mye å 

bidra med, og at en utdanning til et fagbrev eller svennebrev vil gi dem en sikker og trygg fremtid – Noe flytningene er veldig opptatt 

av. En utdanning med en læretid vil også gi dem en mulighet til å få et sosialt nettverk samtidig som norskkunnskapene blir bedre.   

Er det noe du ønsker deg som kunne gjort det lettere å få flytninger ut i jobb? – Mere og bedre informasjon om de ulike veien til fag- 

og svennebrev hadde vært nyttig. Her ser vi at NAV har en jobb å gjøre. Vi må få mere kunnskap om fagene og ha tettere kontakt 

med opplæringskontorene. I tillegg vil det være nyttig å delta på utdanningsmesser og andre arrangementer hvor fagene blir 

representert.  

Hva tenker dere om slike prosjekter som nå er gjennomført på Kuben? – Det er et flott initiativ. Når vi ser hvor mye kandidatene har 

fått igjen for dette intensive tredagers-kurset ser vi at dette kan gi muligheter for mange flere. Kurset gav mye informasjon, en 

innføring som gir mersmak for kandidatene og ikke minst et kontaktnett det er mulig å dra nytte av. Dette har vært en veldig positiv 

opplevelse både for oss som jobber i introduksjonsprogrammet og ikke minst de heldige som har fått delta.  

 

 

 

  



 

  

Hovedtale – Anita Krohn Traaseth 

Ordfører, Oldermenn, lærebedrifter, kjære familie og venner av våre nye fagarbeidere, gratulerer med dagen alle sammen!  

Tusen takk for at jeg får lov til å være her sammen med dere, det er en stor ære å få muligheten til å si noen ord på veien til alle dere om i dag skal 
motta fagbrevet eller svennebrevet. For jeg er oppriktig stolt av dere. – og til deg, kjære mor eller far, bonuspappa eller bonusmamma, tante, onkel 
eller bestemor og bestefar – jeg vet at du er ekstra stolt i dag, og det har du all grunn til, for det yrkesvalget din sønn, datter, nevø, niese eller 
barnebarn har tatt, er viktig for innovasjonsarbeidet og fremtiden til Norge. For kjære fagarbeidere, dere er ofte med der de store endringene og 
nyskapingene i det norske samfunnet finner sted. «Selvstendige fagarbeidere er selve ryggraden i vårt lands verdiskaping» sa fjorårets taler Espen 
Lynghaug. Og han har helt rett. Fagene dere har valgt står nemlig helt sentralt i videreutvikling av norsk innovasjonsevne, og kanskje viktigst av alt; 
dere er ikke redd for endring, dere er ofte de som driver endring. For er det noe en fagarbeider er god på, så er det å endre seg, lære nye ting mens 
dere arbeider. «Vi spiser endring til frokost», sa Espen Lynghaug i fjor. Igjen har han rett, og det er ikke bare Innovasjon Norge eller jeg som 
anerkjenner det. Yrkesfagene en av regjeringens viktigste prioriteringer, og i statsbudsjettet for 2018, satte regjeringen av hele 40 millioner kroner 
til yrkesfag. Over 5500 av NHOs medlemsbedrifter har også svart at de neste fem årene har de størst behov for kompetanse innen håndverksfag og 
ingeniører- og tekniske fag. NHO’s direktør, Kristin Skogen Lund, sier at etterspørselen etter fagarbeidere er så stor blant NHOs medlemsbedrifter, at 
flere må få kunnskap om alle mulighetene yrkesfag gir. Det, kjære nye fagarbeidere, må dere være med på å gi oss, mer kunnskap om yrkesfagene, 
for dere er de beste ambassadørene! Å stolt fortelle om dine ferdigheter, hva du er med på av prosjekter i jobbsammenheng og hvorfor nettopp du 
valgte yrkesfag, for vet du hva, nesten 6 av 10 bedrifter sier det er aktuelt å øke kompetansen til de ansatte gjennom å legge til rette for at de tar 
fagbrev eller svennebrev. Det lover godt for fremtiden det kjære fagarbeider.  

Men, hva med innovasjon da? Du må vel i det minste ha en ingeniørbakgrunn for å drive med innovasjon? Nei. Dette er også en myte. Thomas 
Edison, historiens største oppfinner, var mer eller mindre selvlært. Evnen til innovasjon er evnen til å løse problemer, og evnen til å løse problemer 
er evnen til å se sammenhenger der andre ser skillevegger. Det er her dere er helt unike kjære fagarbeidere, dere har innsikt i de praktiske fagene, 
og evnen til å ikke bare se ting på nye måter, dere kan lage helt nye ting, det er hverdagen deres, et av deres største konkurransefortrinn på 
arbeidsmarkedet, dere rekker ikke bare opp hånda og mener noe, dere lager, leverer, skaper.  

I norske bedrifter bidrar dere til innovasjon hver dag - og ofte ved å finne frem til nye måter å gjøre ting på: Litt raskere, litt billigere og litt sikrere. 
Det er dette vi kaller stegvis eller inkrementell innovasjon. Mye av produktivitetsutviklingen i norsk næringsliv er basert på summen av mange slike 
små trinn. Til sammen utgjør de kilometer med kreativitet og nyskaping. Fagarbeidere som dere bidra mer til det vi kaller «skjult innovasjon», dere 
har en særlig viktig rolle i innovasjon i bedrifter der eksisterende kunnskap benyttes og kombineres for å løse konkrete problemer, der praktiske 
ferdigheter, håndverksfag og taus kunnskap er viktig. Og ja, folk med yrkesfaglig bakgrunn bidrar også med radikal innovasjon, når dere er medlem 
av bedriftenes mest kreative team, eller som vågale gründere. De modigste blant oss, de som har lært å lære, som søker utenfor oppgåtte stier, 
mange av de har utviklet den evnen nettopp ved å velge en yrkesfaglig utdannelse. Og det er en evne bedriftene setter pris på, for sannheten er at 
ingen er ferdig utlært når de går ut av skolen. Den viktigste skolen begynner på arbeidsplassen. Har du lært å lære kan du også bygge opp den 
realkompetansen bedriften trenger, og til sist også bidra med det vi kaller medarbeiderdrevet innovasjon, det er innovasjoner skapt gjennom åpne 
og inkluderende prosesser og systematisk anvendelse av dine ideer, kunnskap og erfaring, ikke av en liten gjeng med ledere som sitter bortgjemt 
med excelarkene sine på et møterom på et hotell. Mange fagarbeidere deltar derfor direkte i forsknings og innovasjonsprosjekter, sammen med 
professorene og Phd’ene. Det er mange som snakker om den "kunnskapsbaserte økonomien" i våre dager. Det er vel og bra. Men det følger også 
noen begrensninger med når vi bruker begreper som dette. Hva er egentlig en «kunnskapsløs økonomi»? Litt ubevisst begynner vi kanskje å assosiere 
kunnskap med akademisk kunnskap, og da helst mye teoretisk kunnskap. Det er ingen tvil om at vi trenger høyt utdannede akademikere og 
ingeniører, men du trenger ikke å være professor for å endre verden. Jeg lover deg.  

Faktum er at alle samfunn er og har vært kunnskapsintensive. Tro ikke for et øyeblikk at indianerstammene i Amazonas jungel ikke er 
kunnskapsbaserte. Disse steinaldermenneskene vet langt mer om sine planter, dyr og naturressurser enn jeg vet om mine. Og inviterte de meg på 
landsbyfest, ville jeg være den ukultiverte barbaren, ikke de. Poenget er at vi trenger rett kunnskap på rett sted. Norsk næringsliv kan sikkert dra 
nytte av flere med doktorgrad, og vi må ikke sette ulike utdannelsesbakgrunner opp mot hverandre, for kanskje vil flere av dere også ta både en 
masterutdannelse og doktorgrad før dere er 90 år, i Norge er det mulig, og det er nesten gratis, vi er så heldige som i løpet av et langt arbeidsliv 
kan velge å lære oss flere yrker - men faktum er at bedriftene langt oftere ser etter folk som dere - med rett yrkesfaglig bakgrunn: Unge mennesker 
som kan sitt håndverk, som kjenner de verktøyene bedriftene bruker og som har en god forståelse for hvordan ting henger sammen. Dette 
gjelder gullsmeden blant dere. Dette gjelder industriarbeideren. Dette gjelder blikkenslageren. Dette gjelder tømreren. Årlig starter om lag 35 000 
elever på et yrkesfaglig utdanningsprogram i Norge, og visste du at dere fagarbeidere utgjør om lag en fjerdedel av alle sysselsatte, målt ved høyeste 
fullførte utdanning. Dere, fagarbeidere er med andre ord en viktig del av Norges humankapital, dere representerer en kompetanse som samfunnet 
trenger. For skal norsk næringsliv kunne konkurrere mot lavkostland, må vi kompensere for våre høye lønnskostnader med høy produktivitet og 
innovasjonsevne. Det krever av dere, fremtidens fagarbeidere, en høy teoretisk og yrkesfaglig kompetanse, kombinert med en kontinuerlig hunger 
og søken etter ny kunnskap, nye måter å løse oppgaver på, sammen med andre. Evne til å samarbeid er den nye konkurransekraften, og den besitter 
dere.  

Det kommer ikke til å bli kjedelige på de fremtidige arbeidsplassene deres fremover, enten dere blir fast ansatt, starter noe selv eller er innleide i en 
periode – arbeidslivet er i kontinuerlig endring, og rekker du opp hånda og bidrar til løsninger, uansett yrke og næring, ikke gir deg når det blir 
vanskelig, skal jeg love deg at arbeidslivet blir noe å glede seg over! Dette er grunnen til at jeg ofte oppfordrer unge til å gjøre som dere – å velge 
yrkesfag. For dere, dere kommer til å være helt sentrale der de store endringene i det norske samfunnet finner sted fremover. På vegne av mine syv 
hunder kolleger over hele Norge og i tredve land der ute, lykke til, vi gleder oss til å jobbe på lag med dere, med fremtiden! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordisk Møte – Denne gangen på Færøyene 

 

1. juni ble det arrangert Nordisk Møte på Færøyene. Møtet mellom de nordiske landene, Norge, Sverige, Finland, Island, Danmark 

og Færøyene har lang tradisjon i håndverkerforeningene. Bildet over er tatt i 1924 da møtet ble holdt på Sundvollen i Norge. 

Hensikten med møtet er å kunne dele erfaringer, organisasjonsarbeid og utfordringer med hverandre. Denne gangen holdt 

administrerende direktør, Eivind Andersen, et foredrag om Mesterbrev – en merkevare som har et større potensiale for 

differensiering bort fra lavpriskonkurranse (midterste bilde nedenfor).  

Det er flere utfordringer som går igjen hos flere av landene, men vi ser at OHIF i større grad driver politisk påvirkningsarbeid og er 

tettere knyttet opp mot byrådet. Både København og Stockholm opplever tilsvarende utfordringer med levering av tjenester med bil 

i bykjernene hvor håndverkere nå vegrer seg fra å ta jobber. Næringsparkeringer som nå er opprettet i Oslo blir nå lagt frem som 

forslag i andre byer som København.  

En felles utfordring for alle foreningene er manglende rekruttering til fagene – En utfordring som er kompleks og vanskelig å snu. 

OHIF ser at for at vi skal kunne gi våre ungdommer en sikker fremtid i fagene våre, må vi jobbe for et seriøst og godt arbeidsliv i 

enden av utdannelsen. Klok Fagutdanning er en av overskriftene i OHIFs strategi. Sammen med Klok Arbeidsinnvandring, Kloke Tilsyn 

og Kloke Innkjøp (Oslomodellen) utgjør disse til sammen en oppskrift som må henge sammen for å gi en boost i rekrutteringen til de 

store byggfagene.  

     

Første bildet (fra venstre): Styreleder i OHIF Espen Lynghaug, direktør for den Finske Håndverkerforeningen Maria Empuja, nestleder 

i OHIF Anne Cathrine Hagen, administrerende direktør i OHIF Eivind Andersen, styremedlem i OHIF Silje Gulliksen, styremedlem i 

OHIF Anders Larmerud. Vårt siste styremedlem, Per Christian Samson, var dessverre ikke til stede. Færøyene er et spennende 

reisemål. Siste bilde er fra stedet Gasadalur på øya Vágar hvor fossen Mulafossur stuper ned i havet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi minner om:  
 Endringer av oldermann og/- eller annen kontaktinformasjon må meldes inn til hilde@ohif.no 

 ByggCamp holdes 27. september på Kuben Yrkesarena. Bli med! 

 

firmapost@ohif.no  - www.ohif.no                                             

Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening 

     

Sidsel Meyer, forfatter av boken, er tidligere høyskolelektor ved Høgskolen i Oslo. Hun har i en årrekke undervist i nyhets- og 

nettjournalistikk, men særlig blikk på research og kildekritikk. Nå har hun med støtte fra OHIF og styret i OHIFs Dameforening boliger 

for eldre, utgitt en bok som er verdt å få med seg.   
 

Utdrag fra boken:  
 

Året er 1928. Den 15. mars strømmer det flotte damer i sin beste alder inn i Oslo Haandverks- og industriforenings Festsal. Det er en 

utvalgt gruppe kvinner, 80 i antall, som her samler seg til et historisk møte. De skal stifte den sentrale Dameforeningen knyttet til 

Oslo Haandverks- og Industriforening (OHIF) I flere av landets byer er det for lengst etablert slike dameforeninger, og mange av 

laugene i Oslo har også sine damegrupper. Et opprop fra OHIFs styre var foranledningen til stiftelsesmøtet. Brevet ble sendt ut til 

samtlige aktive håndverksmedlemmers fruer. De ble bedt om å stifte en omfattende dameforening under OHIF. Formålet med den 

nye foreningen skulle være «at arbeide til fremme av sociale og filantropiske opgaver knyttet til Oslo Haandverks- og Industriforenings 

virksomhet, specielt at skaffe midler til Haandverkernes Understøttelsesfond». De ønsket kort og godt at damene skulle samle inn 

penger til Håndverkernes Understøttelsesfond, som hadde behov for å øke grunnkapitalen. 
 

78 damer meldte seg inn i foreningen på stiftelsesmøtet, og Oslo Haandverks- og Industriforenings Dameforening var født. Den 

nyvalgte formannen lå ikke på latsiden, og alt 18. april samme år ble det første ordinære medlemsmøtet holdt. Her møtte 

85 damer, som før møtet ble satt under ledelse av fru Helene David-Andersen, betalte inn fem kroner for medlemskapet. Dagsorden 

for møtet var naturlig nok valg av styre og råd. Men først av alt ble det sunget. Taket i den fullsatte salen av innsatsvillige damer nær 

løftet seg under bruset fra kvinnerøstene. Velkomstsangen var skrevet for anledningen. 

Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening ble stiftet i 1928, med 
formål å samle inn penger til Håndverkernes Understøttelsesfond. Etter få år 
besluttet damene å endre formålet til å samle inn penger til et Alderdomshjem 
for gamle håndverkere og deres ektefeller eller enker. Gjennom basarer, 
julekrybber, utlodninger, og forskjellige innsamlinger og gaver, klarte 
foreningen gjennom flere tiår å samle inn startkapital til å bygge et slikt hjem i 
Pastor Fangens vei 16 (bildet over). Første byggetrinn sto ferdig i 1957, 
tilbygget i 1966. Boka er skrevet i respekt og beundring for de rundt 300 
damenes innsatsvilje og pågangsmot.78-82-300-1805-7 

Sidsel Meyer er tidligere høgskolelektor ved Høgskolen 
i Oslo, Journalistutdanningen. Hun har i en årrekke 
undervist i nyhets- og nettjournalistikk, med særlig blikk 
. Masteroppgaven Så brøt 
stormen løs om beredskapslovene i 1950 i mediene er 
publisert i Pressehistoriske skrifter. Sammen med Egil 
Fossum har hun skrevet Er nå det så sikkert? Journalistikk 
og kildekritikk. I 2009 kom Ingen fare for den med god 
samvittighet. Terrorlovgivningens dilemmaer og 
i 2011 Dagmar Loe. Reporter. 
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