
  
   

Elektroarbeidernes Fagforening - Hordaland, Sogn og Fjordane.  Årg. 12. nr 1  2002

1
Den som forstår, med vredens glød,
at rikdom bygges opp på nød,
han vet hva sannhet er.

  Nordahl Grieg 100 år
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skrivende stund er det avklart at 
det første forbundet ut i årets 
tariffoppgjør Fellesforbundet med 

jern& metall overenskomsten , er 
kommet til enighet med arbeids-
giverne om et anbefalt resultat. 
 Dette betyr at en ”opplagt” streik, 
i første omgang er avklart, og så 
gjenstår det å se om medlemmene 
aksepterer resultatet. 
 Nå var dette kun ett oppgjør, og i 
dagene og ukene framover vil det være 
kø hos Riksmeklingsmann Webster. 
Og selv om det ikke ble streik i denne 
overenskomsten nå, ligger her mange 
tunge forhandlinger igjen framover. 
 For oss i EL & IT forbundet 
så har vi 43 avtaler som det skal 
forhandles på framover til ut mai 
mnd. Det setter tunge bører på 
våre forhandlingsutvalg, tariffavdelin-
gen – ja på hele vår organisasjon. 
 En av disse 43 avtalene er vår 
egen landsoverenskomst, i daglig tale 
kalt LOK. Den har utløp 15.mai 
med forhandlingstart 6.mai. Endelige 
krav blir overlevert til Nelfo 17.april, 
da vi også mottar deres krav.
 Ja, for også arbeidsgiverne har krav 
de framsetter ved tariffoppgjørene. I år 
er de nok formulert rundt endringer 
i lønnssystemene våre, mer fleksible 
løsninger, angrep på de kollektive 
avtaler – ja og så blir det nok en 
runde på normalarbeidsdagen også. 
 For vårt forhandlingsutvalg blir 
det en viktig oppgave å forhandle 
rundt arbeidsgivernes krav, og samti-
dig evne å få gjennomslag for våre 
viktige krav. Krav som vi felles har 
utformet gjennom ett grundig 
forarbeid i klubber, distriktsvise tar-
iffkonferanser, landskonferanse og 
avslutningsvis i våre besluttende 
organer forbundsstyret og landsstyre. 
 Våre krav i år er utformet rundt 
-betydelig kjøpekraftsforbedring 
-bedring i lønnsutviklingen i offshore 
og for lærlinger 
-bedre rotasjoner for pendlere som 
ikke har nattkvarter i eget hjem - §9 
-oppfølging i etterutdanningskravet 
or oss alle viktige – ja også faktisk 

framtidsrettede krav. 
 For etterutdan-
ningen er det fin-
ansiering av livsop-
phold ved 
etterutdanning 
(påfyll av komp-
etanse) som er viktig. Oppbygging 
av sentrale fonds er en nødvendighet 
skal vi komme videre i oppbyggingen 
av en helhetlig kompetansereform. 
 For våre pendlere som tilbringer 
over halve året vekke fra sine nærm-
este, er det viktig å få bedret 
rotasjonene som i dag brukes. Dette 
ønsker vi skal skje ved å tariffeste 
lavere gjennomsnittsberegning av den 
ukentlige arbeidstid for denne 
gruppen. 
 Lærlingene har etter innføring av 
reform 94 fått et sterkt redusert 
inntektsnivå. Dette medfører at vi 
i dag opplever at lærlinger innen 
elektrofagene har kveldsjobber på 
bensinstasjoner for å få utgiftskabalen 
til å gå opp. Sånn skal det etter vår 
mening – ikke være.  Betydelig 
kjøpekraftsforbedring, betyr ikke at vi 
skal kjøre bedriften vår ”ad dundas” 
ved skyhøye krav, men vi ønsker 
en annen fordeling av økonomien 
i bedriftene, der en større del går 
til arbeidsfolkene og noe mindre
til aksjonærene. 
 Våre krav er rettferdige ut fra 
den verdiskapning som vi er med å 
skaper, og de er også framtidsrettet 
ut fra ønske om å utvikle elektro-
bransjen i en positiv retning som 
sikrer nødvendig rekruttering, i en 
tid der det vilp om ungdommen. 
 Tenker arbeidsgiverne også slik 
– blir det ikke streik. 
Forberedelsene til streik er i allefall 
i gang – og vi skal være forberedt. 
Med ønsker om en resultatmessig god 
vår ! 



3

Politisk utspill Av Erik Grytdal
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Men frihet er ingen selvfølge. Frihet er ikke noe en bare har fått, men noe som må forsvares hver dag, og som i 
1940 om nødvendig med våpen. Dette er de fleste enige i. Men spør vi om hva som truer demokratiet og friheten i 
vår tid, ser vi fort at demokrati og frihet ikke er klasseløse begreper. 

Halvparten av verdens hundre største økonomier er i dag ikke nasjoner, men kapitalistiske selskaper. 
Disse og andre selskaper etablerer sin makt og legger nye markeder under seg i et tempo verden 
aldri før har sett maken til. Gjennom  internasjonale frihandelsavtaler formaliseres den sterkestes rett, 
og folkevalgte organer avgir mer og mer makt til fordel for de kapitalistiske selskapene. Og de 
største av dem inntar stadig mer rollelikhet med adelen under føydalsystemet.

For hver lille bit som blir privatisert; for hver del av forvaltningen som blir organisert som aksjeselskap; for hver del 
av vår fellesarv av naturressurser som blir privatisert; for hver del går en liten bit av vår frihet og vårt demokrati til 
grunne. Det er dette som i vår tid handler om å forsvare friheten hver dag. Til dem som mener arbeiderbevegelsen 
har fullført sin oppgave, er det å si at kravet fra 1887 om alminnelig stemmerett er fullført. Demokrati på det 
økonomiske området ble aldri gjennomført, isteden ble det etter andre verdenskrig inngått et kompromiss om en 
slags balanse i den nye norske blandingsøkonomien. De siste tjue åra er denne balansen kraftig forrykket i favør 
av kapitalen, med større forskjeller som resultat.

Vi har sett nok av eksempler på aksjebaroner som sammen med sine teologer økonomene, forvalter store verdier 
og dermed makt, på en måte som er både kunnskapsløst og umoralsk. Det er en av vår tids store misforståelser 
at børsen og finansinstitusjonene skaper verdier. De bare forvalter og omfordeler verdier arbeidsfolk har skapt, og 
naturressurser som egentlig er hele folkets eiendom. 

Det finnes ingen fornuftig grunn til at en samfunnsklasse aleine fortsatt skal få forvalte så mye makt som ikke er 
demokratisk fundamentert, enda mindre fortsatt få den utvidet. 
Det er på høy tid at arbeiderbevegelsen utfordrer høyresiden på hva demokrati og frihet virkelig er.
Akkurat nå står vi foran et tariffoppgjør der arbeidsgiverne er på offensiven, og gjennom sine krav vil prøve 
å utvide sitt handlingsrom ytterligere både tariffmessig og politisk. Vi må være klar til å forsvare vår frihet, 
i dag som i går.

Da  Det Norske Arbeiderparti ble stiftet i 1887 var det fordi en 
ville ha en landsomfattende organisasjon for å bedre arbeiderklas-
sens sosiale og materielle kår. Det er interessant å merke seg at 
det første punktet de vedtok, var et krav om alminnelig stemmerett. 
En så det med  andre ord slik at demokrati var en forutsetning for 
arbeiderklassens materielle, sosiale og kulturelle frihet.
Demokrati og frihet er dermed to sider av samme sak. Arne Ekeland: Frihetens søstre, 1964. 

Oljemaleri, 300x500cm
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Ronny Trædal er klubbleder i 
Montørklubben i ABB, Førde

Av Ronny Trædal

  Klubblederspalten

e g, mine kollegaer og mange i 
min omgangskrets har vore eller 

er inne i ei omorganisering på 
arbeidsplassen sin. Sjølv har vi som 
jobbar innan ABB vore gjennom ei 
større omorganisering og omstruk-
turering det siste året. ABB har slått 
saman dei tidlegare selskapa ABB 
Installasjon (der eg arbeider), ABB 
Miljø og fleire, til det dei no kallar 
ABB Bygnings- og produksjonsin-
dustri. Dette er kun ein av fleire 
nye divisjonar innan ABB A/S. For 
oss her i Førde vil det seie at 
vi har slått oss saman med ABB 
Miljø og flytta ”under same tak” 
med ei avdeling for service og ei 
for prosjekt. Grunnen til alt dette 
er at ledelsen meinar vi skal bli 
meir kundeorientert og ha kunden i 
fokus. No blir vi altså to avdelingar 
med alle dei fordelene og ulempene 
det fører med seg.
Det eg fryktar og som vi må prøve 
å unngå, er intern konkurranse 
mellom dei to avdelingane. Det vil 
kunne føre til dårligare arbeidsmil-
jø, splid og konfliktar. Vi må berre 
prøve oss fram og løyse små og 
store problem etter som dei dukkar 
opp.

Når det gjelder arbeidslivet 
generelt så har eg forståelse 
for at ein må omstille seg. 
Og i desse tider der forandrin-
gane skjer raskare og raskare, 
er omorganisering eit av fleire 
mulige virkemidlar for å møte 
nye utfordringar. Men i enkelte 
tilfeller er det kanskje litt for 
lett å møte ein ny situasjon 
med omorganisering, og med 
eit resultat som kanskje inneber 
oppseiingar. Folk i sjefsstillingar 
har i alle fall ein ”fantastisk 
metode” - å skape illusjonar om 
framskritt og tiltaksevne. Men 
resultatet kan lett verte kaos, 
ineffektivitet og demoralisering 
av dei ansatte.
Eit eksempel på at det kan 

oppstå ineffektivitet etter ei større 
omorganisering meiner eg vi finn 
i postverket. Den siste tida har 
det i nyheitene vore framme fleire 
eksempel på at postsendingar, har 
brukt opp til ei veke på å nå fram 
innan enkelte lokalmiljø på grunn 
av sentralisering av sorteringsan-
legga til posten.

Folk er redde for forandringar og 
vil helst ha alt som det er og har 
vore, dette er i alle fall ei oppfat-
ning mange sitter inne med. Men 
det er uansett ingen regel som 
seier at det alltid er motstand mot 
endringar. Det finst og eksempel 
på at omstillingar er ønska av 
dei ansatte, særlig når ein er godt 
informert, har blitt tatt med på 
planlegginga og sjølv har deltatt 
direkte i omstillingsprosessen.

Uansett så er arbeidslivet regulert 
av ein del lover og avtaler. Dei vik-
tigaste då er Hovedavtalen mellom 
LO-NHO og Arbeidsmiljølova. I 
hovedavtalen er det § 9 som dek-
kar nettopp dette feltet. Kapittelet 
tar for seg informasjon, samarbeid 
og medbestemmelse som er viktig 
ved ei omstilling. Desse prinsippa 
har brei oppslutning i det norske 
samfunnet, og er akseptert av heile 
det seriøse næringslivet.

Dei tillitsvalgte må og skal trek-
kast inn i prosessen på eit så tidleg 
stadium som mulig. Samarbeid 
mellom fagforening/tillitsvalgt og 
bedriftsledelse er svært viktig i ein 
omorgangiseringsprosess. Det vil 
og vere viktig og nyttig i den 
omstillinga som heilt sikkert vil 
komme før eller seinare på stadig 
fleire arbeidsplassar.

Med vennleg helsing Ronny 
Trædal, Montørklubben ABB, 
Førde

Omorganisering og 
omstilling i arbeidslivet
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Av Svein Arild Dale

om kjent opnar lova for at dei 
tilsette skal vere representert i 

bedriftsstyra rundt omkring. Men skal 
dei tilsette sine representantar kunne 
gjere eit godt arbeid der, krevst det 
gode kunnskapar.
Det var den 7- 8 februar 2002 samla 
23 klubbleiarar og styremedlemmar 
til kurs i Bergen Hotell sine lokale 
i Håkonsgata. Kurset var retta inn 
mot dei av våre medlemmar som sit 
som representantar for dei tilsette i 
styra rundt i bedriftene våre. Forelesar 
denne gongen var siviløkonom 
Torstein Dahle.

Kurset var delt inn i bolkar, der første 
dagen i hovudsak gjekk inn på aksje-
lova og dei tilsette sine rettar i høve til 
denne. Det vart her lagt vekt på rettar 
og plikter ein har som styrerepresen-
tant og korleis ein kan spele ei aktiv 
rolle for å få gjennom viktige saker for 
dei tilsette i styret i bedrifta.

Dag to var sett av til ei innføring i 
rekneskap og forståing av korleis desse 
vert sett opp i større og mindre bedrif-
ter. Det var nok her dei fleste kjende 
seg mest på utrygg grunn og her var 
såleis mykje debatt og spørsmål kring 
dette. Konklusjonen var at dette er 
ofte eit komplisert tema, og at ein 
som styrerepresentant ikkje skal kvi 
seg for å spørje. Dette fordi ein har 
det same ansvaret som dei andre i sty-
ret i høve til økonomi.

Kurset vart avslutta om fredagen kl. 
1400 og dei fleste klubbleiarane og 
styremedlemmane kunne sjå fram til 
ei helg med endå litt meir visdom 
innabords.

Klubbleiarkonferanse 7- 8 februar

s
 i bedriftsstyrearbeid

Siviløkonom Torstein Dahle var gjestefore-
leser på kurset i bedriftsstyrearbeid. Ark.139

Klubblederkonferansen 7-8 februar. Ark.139

Klubblederkonferansen 7-8 februar. Ark.139
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øtet blei opna av fagforeininga 
sin leiar Ove Toska. Han sa at 

det var kome ein del kritikk for at 
det var for mykje politikk på møtene. 
Men han understreka at det var viktig 
med kontakt med politikarane for å 
nå dei måla som fagforeininga har sett 
seg. Politikken er viktig, den påverkar 
kvardagen vår, sa fagforeningsleiaren. 
Ove Toska fortalde vidare om sakene 
som styret hadde arbeidd med den 
siste tida. Styret har brukt mykje tid 
på, og ressursar på val av ny leiing 
i EL&IT-forbundet. Vidare har den 
varierande sysselsetjinga kravd ressur-
sar av styret. Fagforeininga brukar 
også ein del tid på yrkesskadar som 
medlemmene er involvert i. Dette er 
ofte tunge saker som kan gå over lang 
tid. Toska oppfordra medlemmar som 
får yrkesskadar om å bruka dei res-
sursane som fagforeininga har til dis-
posisjon. Vervearbeidet er ein sjølvsagt 
del av leiinga sitt arbeid. Det kan 
vera vanskeleg å få innpass i bedrifter 
der ikkje dei tilsette er organisert. Ein 
kontaktperson i bedrifta er viktig å 
ha som døropnar. Toska ynskte tips 
om personar som kunne hjelpa fagfor-
eininga til å få innpass i bedriftene.

Halvårsmøte i representantskapet i Elektroarbeidernes Fagforening

P o l i t i s k  k o n t a k t  f o r    

Økonomi
Kasserar i fagforeininga, Åge 
Blummenfelt orienterte om økonomi-
en. Han sa mellom anna at kampen 
for 12-16 rotasjon hadde fått midlar 
frå streikekassen. Medlemmer som 
arbeidet på ”Petrojarl” ved Kværner 
Rosenberg hadde fått pengar til å 
dekka heimreiseutgifter. Blummenfelt 
orienterte vidare om medisinkassen. 
Kasseraren kunne meddela represen-
tantskapet at kassen hadde god øko-
nomi og ein stor buffer.

Historieprosjektet
Jone Sunde, som er hyrt inn for å 
skriva fagforeininga si historie infor-
merte om prosjektet. Det er ei his-
torisk framstilling i samband med 
100-års jubileet som er 5. mars 2003. 
Sunde har funne nøkkelen til binding 
mellom medlemmene og foreininga. 
Faget er det medlemmene har felles, sa 
Sunde. Faget er det sentrale utgangs-
punktet for historieprosjektet. Tre for-
hold er spesielt viktig: Kvalifikasjonar, 
arbeid og tarifforhold. I alle desse for-
holda har det sjølvsagt vore ei utvik-
ling og den utviklinga tar Sunde for 
seg i historieprosjektet. Kjeldene til 

prosjektet har vore både skriftlege og 
muntlege. Jone Sunde oppfordra alle 
som hadde bilete frå faget, arbeidarar 
og arbeidsforhold om å koma med 
desse slik at dei kunne få sin plass i 
historia. Jone Sunde hadde merka seg 
at det opp igjennom desse åra hadde 
vore to politiske fløyar i fagforeininga. 
Desse fløyane har vore med å bestemt 
utviklinga og har ein sentral plass i 
historia. På slutten av tidsepoken såg 
Sunde for seg eigne kapittel om EVU, 
reform-94 og foreininga i det nye for-
bundet.

Den politiske situasjonen etter valet
Elektroarbeidernes fagforening hadde 
invitert SV-leiar Kristin Halvorsen til 
å innleia temadebatten om den poli-
tiske situasjonen etter valet. Halvorsen 
opna innlegget sitt med å sei at ho 
håpte dette møtet kunne bli nyttig 
for begge partar. Om den politiske 
situasjonen fortsette ho med å sei at 
samarbeidsregjeringa kom til å styra 
på Hagen sin nåde. Krf-velgjarane må 
vera skuffa, sa Halvorsen og fortstette; 
Krf har fått ein statsminister som får 

Politisk kontakt for representantskapet. 
Ark.133

Så mange som 97 representantar hadde teke vegen til Folkets hus for å delta på 
halvårsmøte i representantskapet i fagforeininga. Valets “dronning”, SV-leiar Kristin 
Halvorsen innleia til temadebatt om den politiske situasjonen etter valet. Det vart 
ein konstruktiv debatt der det vart gjeve signal begge vegar. Partileiaren ynskte å 
samarbeida tettare med fagrørsla på ei rekkje områder.    
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  r e p r e s e n t a n t s k a p e t  

Av Kristian Pedersen

lommepengar av Høgre. Barnehagar 
t.d. er ikkje nemnd med eit ord i 
Sem-erklæringa. Kristin Halvorsen såg 
for seg at bekjempelse av fattigdom 
kom til å bli vanskeleg med den nye 
Bondevik-regjeringa. - Her må Ap og 
SV samarbeida, sa ho. Noreg har stør-
re muligheiter til å retta på desse pro-
blema enn andre land. Men eg er redd 
me kastar vekk fire år med Bondevik-
regjeringa, sa SV-leiaren.
Kristin Halvorsen sa vidare at Ap 
hadde lagt fram eit godt statsbudsjett 
men syntest det var rart at dei 
kom med ei valkampsak etter valet. 
Venstresida i norsk politikk har fleire 
viktige saker dei må samarbeida om i 
tida framover, sa ho. Men ho frykta at 
regjeringa kom til å bli ein motspelar 
og ingen medspelar.

Samfunnssituasjonen
Det blir viktig å sjå på arbeidsituasjo-
nen i landet. For å hindra at nokon 
fell av lasset vert etterutdanning vik-
tig, sa Kristin Halvorsen. Halvorsen 
poengterte at me i iveren etter kunn-
skap ikkje berre måtte fokusera på IT. 
-Kunnskapsamfunnet er ikkje berre 
IT, sa ho.Kompetanse er teori i prak-

sis. Det er eit for stort gap mellom 
teori og praksis i utdanninga, sa 
SV-leiaren.
Kristin Halvorsen sa vidare at me må 
passa oss så me ikkje blir for avhen-
gige av oljeøkonomien. - Samfunnet 
har også høg kompetanse på kraft, 
poengterte Halvorsen.
Denne kompetansen såg ho for seg 
brukt til energiutvinning som tok 
omsyn til miljøet. Kristin Halvorsen 
retta blikket mot Danmark og deira 
vindmøller og såg for seg fornybar 
energi som eit vekstområde i Noreg.
Når det gjaldt investering i oljein-
dustrien meinte SV-leiaren at Noreg 
måtte leggja seg på eit lågare nivå, for 
å få ei jamnare sysselsetjing. Halvorsen 
sa vidare at me treng mykje meir 
arbeidskraft i tida framover. - Me må 
i hovudsak få inn folk som i dag 
er utanfor arbeidslivet, sa ho. Kristin 
Halvorsen ville opna for meir arbeids-
innvandring.
Ho sa vidare at arbeidsinnvandring 
ikkje måtte brukast som ”dumping” 
for å halda eit lavt løns- og vilkårsnivå 
i landet.

Debatten
Ove Toska var de første som hadde 
teikna seg til debatten. Han sa at dette 
møtet var viktig ved at det blei gitt 
signal begge vegar. Toska kommenter-
te SV-leiaren sitt innlegg og sa at det 
var gunstig med jamnare aktivitet i 
oljeindustrien. Toska sa vidare at fag-
foreininga ikkje ynskjer lågare aktivi-
tet, men jamnare sysselsetjing i olje-
industrien. Ove Toska slutta seg til 
Halvorsen si meining når det gjaldt 
at kunnskap ikkje berre er IT. Når 
det gjaldt energisatsing peika han på 
at Noreg har eit stort potensiale når 
det gjeld å omforma gass til energi. - 
Gassen kan gi auka verdiskaping for 
Noreg, sa Toska. 

Kasserar i fagforeininga, Åge 
Blummenfelt gleda seg med SV sin 
framgang ved valet.  Blummenfelt 
meinte at hovudoppgåva for politi-
karane var å få folk i arbeid. Åge 
Blummenfelt sa at bustadbygging gir 
arbeidsplassar for elektrikarar. Han sa 
vidare at det vart dobbelt så ille i vår 
bransje når bustadbygginga går i same 
bølgjedal som investeringar i oljein-
dustrien. Distriktssekretær Jan Henrik 
Larsen peika på at gass ikkje berre 
er gasskraftverk. -Industrien får nye 
muligheiter viss me satsar på å få gass 
inn i bustadar og som drivstoff for 
ferjer og liknande.  - Gass og fisk 
blir viktige satsingsområder for Noreg 
i framtida, sa Larsen. 

SV-leiar Kristin Halvorsen ville gjerne 
samarbeide med fagrørsla på ei rekkje 
områder. Ark.133

Folkets hus, Bergen fredag 12. oktober 2001.
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Svein Arild Dale, Rysjedal Elektro, sa 
frå talarstolen at eit samarbeid mellom 
AP og SV låg nærare no enn tidlegare. 
- Eit slikt samarbeid har eg ynskt 
lenge, sa Dale som også er kommune-
politikar for AP i Hyllestad. 

Tom Erik Jonberg, E Eismann eftf., 
rekna seg sjølv som ein mann frå gras-
rota, då han er klubbleiar i ei mel-
lomstor bedrift. Jonberg hadde erfart 
at det var stor forskjell på kunnskaps-
nivået blant reform-94 lærlingane. - 
Lærlingane har fått for lite praktisk 
opplæring før dei kjem ut i arbeidsli-
vet, sa klubbleiaren. Jonberg undrast 
om reforma var god nok 

Karsten Bøe, ABB OS, Ynskte å setja 
fokus på kortare arbeidstid også for 
folk i leverandørindustrien, ikkje berre 
for kvinnedominerte yrke. Bøe kunne 
ynska seg at hans bedrift deltok i ei 
forsøksordning i denne samanheng.

Trond Løvstakken, Aker Elektro, var 
mindre på talarstolen enn han van-
legvis er på slike møter. Men han 
hadde innspel til debatten også denne 
gang. Løvstakken syntest at politika-
rane viste liten vilje til å styra. - 
Marknaden får styra. Dette gir større 
forskjellar mellom rik og fattig, sa 
Løvstakken.

Gunnar Røssland, Siemens,  ynskte at 
det vart lagt press på for å få AFP-
ordninga til å gjelda frå fylte 60 år. - 
Me er utslitne når me har passert 60 
år og har ingenting ute på eit anlegg å 
gjera, sa Røssland.
 
Oppsummering
Kristin Halvorsen oppsummerte 
debatten og prøvde å svara på nokre 
av spørsmåla som var komen fram 
undervegs. 
Når det gjeld bustadpolitikk såg 
SV-leiaren for seg at det kom til å stå 
ein del politiske slag i tida framover. - 
Husbanken er bra som styringsinstru-
ment for å unngå unødig luksus. Om 
SV si rolle i norsk politikk sa Kristin 
Halvorsen at SV skal gjennom sam-
arbeid med andre parti og fagrørsla 
få gjennomslag for sin politikk. Om 
AFP-ordninga sa ho at folk er i for-
skjellige situasjonar. Nokre er utslitne 
før dei er 60 og nokre skulle gjerne 
gjort ein jobb etter fylte 70. -Her 
trengs det fleksibilitet på arbeidstaka-
rane sine premissar, sa ho.
For å forbetra fagopplæringa i arbeids-
livet trengs det betre samordning mel-
lom teori og praksis. Også på dette 
punktet ynskte SV-leiaren tettare sam-
arbeid med fagrørsla.
I spørsmålet om gassutnytting  såg 
det ikkje ut til å vera rom for samar-

beid med fagrørsla. -Me er skeptisk 
til gasskraftverk og ynskjer ikkje meir 
CO2-utslepp, sa Kristin Halvorsen. 
Fagforeininga sin leiar, Ove Toska 
takka Kristin Halvorsen for at ho 
kunne møta representantskapet i ein 
travel politisk kvardag. - Me har fått 
kome med innspel til politikken og 
fått innblikk i kva SV tenkjer, avslutta 
Toska.

Uttalelsar
Trond Løvstakken la fram eit forslag 
til uttalelse frå representantskapet om 
meir politisk styring og mindre mar-
knadsstyring. Svein Arild Dale la fram 
eit forslag til uttalelse til forsvar for 
velferdsstaten. Svein Østensen la fram 
forslaget til uttalelsen: ”Nei til angrep 
av faglege rettar” Uttalelsane blei ein-
stemming vedtekne utan debatt.
Under punktet for innkomne saker 
låg det endå ein uttalelse til hand-
saming. Ove Toska la fram denne, 
som tok avstand frå terrorhandlingane 
i USA. Også denne blei samrøystes 
vedteken, men etter ei mindre redigering.  

Jan Henrik Larsen ville ikkje støtta Halvorsen i å opna for auka arbeidsinnvandring. 
-Dette er ein politikk for å halde fagrørsla i sjakk, sa han, og ba ho utfordra Bondevik 
på å gjere noko for dei som alt er arbeidslause her i landet. Ark 133
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s vein Andersson har vore offshore 
sidan 1984, og har nærast stått 
på staden kvil når det gjeld løn. 

På 80-talet var løna for elektrikarane 
i Nordsjøen god. Men offshoreløna på 
våre tariffområde har ikkje følgt same 
utviklinga som lønningane på land. I 
tillegg til den lave lønsutviklinga har 
offshoreavtalen vorten ”avspist”  når 
det gjeld tillegg som til dømes reisetid. 
No kan ein tene meir som elektrikar 
på land.

Endå større skilnader er det i høve 
til elektrikarar i bore- og oljeselskapa. 
Ein fagarbeidar i eit slikt selskap 

tener minst 100.000 
meir enn ein elektrikar 
i eit kontraktørselskap, 
som til dømes ABB, 
Siemens, Sønnico eller 
Aker, som vert avlønna 
etter våre tariffar. Ofte 
utfører desse same job-
ben ute på feltet. 
Kravet om lik løn for 
likt arbeid må reisast 
for å retta på desse til-
høva.
Det er forunderleg at 
dei tilsette i oljesel-
skapa sit med nevane 
i fanget og er vitne 
til  ulikskapen. Denne 
ulikskapen i løn fører 
og til at det blir stadig 
færre tilsette i deira 
bedrifter. Fordi det sva-
rar seg i stor grad å 
leiga inn billeg arbeids-
kraft frå kontraktørsel-
skapa. Fleire av dei til-

Offshorelønningane for 
dei EL&IT organiserte 
sakkar akterut, no kan 
ein tene meir som 
elektrikar på land. Verst 
er skilnaden i høve 
til elektrikarar i bore- 
og oljeselskapa, der ein 
kan oppleve at ufaglær-
te er betre betalt enn 
våre fagarbeidarar.

Tekst Kristian Pedersen
Foto Stig Johansen, BP

sette i kontraktørselskapa føler seg 
utnytta. Dei kjem til ein rigg for å 
gjera ein jobb utan å få same betaling 
som sine kollegaer i oljeselskapa.

Stig Kvalvåg har også lang fartstid off-
shore. Han opplever at det er vanske-
leg for folk flest å forstå kva vilkår 
ein arbeider på i Nordsjøen. Mange 
har ei førestilling om at i Nordsjøen 
tener alle mykje. Også i eige forbund 
finst det folk med denne førestillinga. 
Dette er ting som arbeider imot oss 
når me krev høgare løn. 
Løn etter kvalifikasjonar er eit anna 
slagord som kan pussast støv av.

Erling Hatlevik er ein av dei som 
synest det er rart at ein ufaglært som 
er NOPEF- organisert har høgare løn 
enn ein faglært EL&IT- organisert. - 
Eg unnar folka den løna dei har, men 
det burde svara seg med utdanning, 
seier Hatlevik

Svein Andersson har vore off-
shore sidan 1984, og har 
nærast stått på staden kvil når 
det gjeld løn. Ark.136

-Det burde svara seg med utdan-
ning, seier Erling Hatlevik. Ark.136
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ontørforum har vært på besøk på gutterommet til Stian 
Helgesen (24) som bor på Espeland i Arna, for å få vite 

hva han mener om dagens lønnsnivå for lærlinger. Stian jobber 
som lærling i 7 halvår hos Serviceelektrikeren, og i helgene jobber 
han bak kjøttdisken på Obsen i Lagunen for å spe på inntekten 
sin. 

Stian er egentlig utdannet kokk, men han fant fort ut at kokkeyr-
ket ikke var tingen for ham. Tilfeldig, gjennom bekjente fikk han 
jobb som hjelpearbeider hos Serviceelektrikeren i Fyllingsdalen. 
Stian trivdes godt i den jobben, men oppdaget fort at han trengte 
mer input av teoretisk basiskunnskap for å gjøre en god jobb 
som hjelpearbeider. Derfor bestemte han seg å gå videre på 
skole, for å bli elektriker. Høsten 2000 var han ferdig med 

Heving av lærlinglønnen, blir et 

av kravene ved årets tariffopp-

gjør. Det ble enstemmig ved-

tatt ved Landstariffkonferansen 

i Sarpsborg i 2001. Med dagens 

avlønning er det ikke mulighet 

for et ungt menneske å eta-

blere seg. Derfor må mange 

lærlinger ta ekstrajobber for å 

klare sine forpliktelser. Dette 

kan føre til at lærlinger blir 

trøtte og umotiverte i arbeids-

livet, og kan på kort sikt true 

kvaliteten på opplæringen, og 

på lengre sikt svekke bransjen.

Av Nils Gunnar Knutsen

m
arbeid for lærlingene

To jobber. Stian Helgesen bak kjøttdisken på 
Obsen. Ark.138
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Grunnkurs og VK1, og begynte i lære 
i 5 halvår hos sin tidligere arbeidsgi-
ver, Serviceelektrikeren. 

 -Jeg stortrivdes i jobben, hadde det 
ikke vært for lønnen, sier Stian med 
et smil. Jeg føler jeg får være med å 
skape noe med hendene, og sammen 
med de andre fagfolkene på bygget får 
jeg være med  fra grunnen av og helt 
til bygget er ferdigstilt. Samtidig tref-
fer jeg mange hyggelige mennesker i 
mitt daglige virke. Jeg ser store utfor-
dringer i faget, og lærer noe nytt hver 
dag. Derfor blir du aldri utlært i dette 
faget, sier han engasjert.

-Du nevnte tidligere at lærlinglønnen 
kunne vært bedre, hva mener du med 
det?

-Det er en skam for yrket at lønnen er 
så dårlig. Jeg er 24 år og har en lønn 
på 71 kroner per time. Jeg har forstå-
else for at vi er i en opplæringssitua-
sjon og skal lære et håndverk, men 
lønnen som lærlingene får står ikke 
i forhold til det vi produserer. Ellers 
mener jeg at  en del firma ser på 
lærlingene som billig arbeidskraft.

-Hvordan klarer du deg økonomisk?

-Jeg er en sjel og en skjorte og 
bor gratis hjemme på gutterommet i 
Londalen. Drømmen om egen leilig-
het får vente til jeg er ferdig med lære-
tiden. Eneste utgiftspostene jeg har er 
bilen og damen, flirer Stian.
Helgene går til salg av pølser og 
kjøttdeig bak kjøttdisken på Obsen 
i Lagunen, for å spe på økonomien. 
Det er slitsomt å jobbe så mye. 
-Har ikke det helt store overskuddet 
når jeg begynner igjen på jobben 
mandagen. Det hender også at jeg må 
jobbe  overtid hos Serviceelektrikeren. 
Jeg vet om flere lærlinger som har 
ekstrajobber.

-Hvilke konsekvenser kan det få på sikt 
at mange lærlinger må ha to jobber for å 
klare sine forpliktelser?

-Opplæringen kan bli dårligere, for 
du mister mye av motivasjonen når 
du må ha ekstrajobb, og på lengre 
sikt kan du også svekke bransjen, sier 
Stian bekymringsfullt. 

-Planer videre?

-Som jeg tidligere har nevnt stortrives 
jeg i jobben, og vil jobbe noen år som 
elektriker for å få mest mulig kunn-
skaper om faget. Kanskje på et senere 
tidspunkt kommer jeg til å gå videre 
på skole. Til slutt vil jeg komme med 
et lite hjertesukk. Det blir for liten 
tid til det sosiale liv på grunn av 
jobbingen. Jeg har en dame som tren-
ger pleie, liker godt å spille fotball 
sammen med kameratene mine og 
reise på fjellet i helgene for å stå på 
ski. men det blir det ikke mye tid til 
nå, avslutter Stian.

Stian Helgesen er lærling hos 
Serviceelektrikeren, men som mange andre 
lærlinger må han ha to jobber for å få 
endene til å møtes. Ark.NGK
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Nordahl Grieg (1902 - 1943)
100 år - 2002

Kringsatt av fiender, gå
inn i din tid!
Under en blodig storm - 
vi deg til strid!

Kanskje du spør i angst,
udekket, åpen:
Hva skal jeg kjempe med,
hva er mitt våpen?

Her er ditt vern mot vold,
her er ditt sverd:
troen på livet vårt,
menneskets verd.

For all vår fremtids skyld,
søk det og dyrk det,
dø om du må - men
øk det og styrk det!

Stilt går granatenes
glidende bånd.
Stans deres drift mot død,
Stans dem med ånd!

Krig er forakt for liv.
fred er å skape.
Kast dine krefter inn:
døden skal tape!

Elsk - og berik med drøm -
alt stort som var!
Gå mot det ukjente,
fravrist det svar!

Ubygde kraftverker,
ukjente stjerner -
skap dem, med skånet livs
dristige hjerner!

Edelt er mennesket,
jorden er rik!
finnes her nød og sult,
skyldes det svik.

Knus det! I livets navn
skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd
eies av alle.

Da synker våpnene
makteløs ned!
Skaper vi menneskeverd,
skaper vi fred.

Den som med høyre arm
bærer en byrde,
dyr og umistelig,
kan ikke myrde.

Dette er løftet vårt
fra bror til bror:
Vi vil bli gode mot 
menneskenes jord.

Vi vil ta vare på
skjønnheten, varmen -
som om vi bar et barn
varsomt på armen!

 UNGDOMMEN
TIL
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Av Kristian Pedersen

øvstakken har som tillitsvalt  kjempa for å betra lønsfor-
holda for EL&IT medlemmene offshore. Saman med Jan 

Henrik Larsen har han samla inn opplysningar og dokumentert 
at lønnsutviklinga for EL&IT medlemmer offshore prosentvis 
er dårlegare enn for egne medlemmer som forhandlar lokalt 
og nyttar fastlønnssystema, og sjølvsagt mykje dårlegare enn 
til dømes for NOPEF organiserte. På telefon til Montørforum 
seier Løvstakken at han nyleg har teke initiativ for å få i gang 
møter med NOPEF for å samarbeida om problemstillinga.          
- Det vil og bli møter med Fellesforbundet der ein vil prøva å 
samordna nokre av krava som går mot offshoreavtalane, seier 
Løvstakken. 

Løvstakken er som forbundssekretær no medlem av LO 
Industri sitt Olje og Gassutval. I det siste har utvalet arbeidd 
ein del med saker knytt til Snøkvitutbygginga i Finnmark. 
Ein del av ansvarsområdet til LO sitt tidlegare næringspolitiske 
utval vil no bli flytta over til Olje og Gassutvalet. 

–Me arbeider med å få det i funksjon også for olje og gass-
anlegg på land, seier Løvstakken. Vidare seier han at mykje 
ligg til rette for å auka trykket mot offshoresaker i EL&IT 
forbundet. –Men motparten er stadig NELFO, opplyser den 
nye forbundssekretæren.

Trond Løvstakken er midlertidig tilsett  som for-
bundssekretær i tariffavdelinga i EL&IT forbundet, 
fram til landsmøtet. Løvstakken kjem frå stillinga 
som LO-koordinator for nordfelta i Nordsjøen. 
Den siste tida har han hatt arbeidsstad på 
Gullfaks,- Statfjord og Veslefrikkfeltet. Han har 
også vore klubbleiar i Bergensklubben til Aker 
Elektro dei siste 9 åra. I tariffavdelinga skal 
Løvstakken arbeida med saker knytt opp mot 
Landsoverenskomsten (LOK), med hovudvekt på 
offshorerelaterte saker.

NY FORBUNDSSEKRETÆR

lektroarbeidernes montørklubb i 
Aker Elektro a/s , offshore Stord 

/ Produkt hadde årsmøte fredag 25. 
januar. Vel 60 medlemmer møtte på 
årsmøtet som vart halde på Quality 
Stord Hotell. I tillegg til vanlege års-
møtesaker låg det fleire innkomne 
forslag til handsaming. Geir Strauss 
hadde sendt inn fleire til dels kontro-
versielle forslag. Eit av dei gjekk ut 
på å melda klubben ut av distriktet 
og inn som direkte medlem i EL&IT-
forbundet. Forslaget var fremma for 
at medlemmene skulle betala mindre 
i  kontingent. Forslaget vart nedstemt 
berre mot Strauss si eiga stemme. 
Anfinn Habbestad hadde sendt inn 
eit forslag som gjekk ut på å innføra 
muligheit for benkeforslag ved val 
på årsmøtet. Forslaget vart nedstemt. 
Etter at dette forslaget var handsama 
var det val av klubbstyre. Her kunne 
ein  hatt nytte av at Habbestad sitt 
forslag hadde blitt vedteke. Valnemda 
hadde ikkje funne nokre kandidatar 
til å vera varatillitsvalgt produkt, men 
Olav Martin Kongestøl hadde meldt 
seg i siste liten. Det vart diskutert 
om dette var å rekna for eit benke-
forslag. Ordstyraren avgjorde at det 
var å rekna for eit benkeforslag og 
Kongestøl kunne dermed ikkje velgast 
inn i styret.  
På møtet var fellestillitsvalt i bedrifta, 
Atle Teigland gjest. Teigland er med i 
gruppa som planlegg gjennomføringa 
av fusjonen mellom Kværner og Aker. 
Han informerte om arbeidet med 
fusjonen. Etter møtet var representan-
tar frå bedrifta inne og informerte om 
framtidsutsiktene for bedrifta, og dei 
såg lovande ut.  

ÅRSMØTE I 
ELEKTROARBEIDENES 
MONTØRKLUBB

Trond Løvstakken 
midlertidig  for-
bundssekretær 
fram til 
landsmøtet. Ark.120

l
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Grundige forbe 

Grundige forberedelser var 
resepten for de 20 represen-
tantene som skulle represen-
tere Elektroarbeidernes fag-
forening Hordaland, Sogn og 
Fjordane på  
Landstariffkonferansen i 
Sarpsborg. 100 tillitsvalgte fra 
hele landet var samlet for å 
vedta hva vi som arbeider 
etter Landsoverenskomsten 
skal  prioritere til tariffoppgjø-
ret til våren. Delegatene fra 
Elektroarbeidernes fagforening 
gjorde en kjempeinnsats på 
konferansen. Engasjerte, aktive 
og skolerte var de med å 
prege konferansen fra første 
stund. Dette var nok  en 
av grunnene til at dette var 
en meget vellykket konferan-
se, der vi fikk gjennomslag 
for de prioriterte kravene vi 
hadde. Prioriterte krav er økt 
lønn relatert til §3A  lærlinger 
og offshore, 33, 6t uke, gjen-
nomsnittsberegning for pend-
lere og EVU – opprettelse av 
sentrale bransjevise fond.

resultater

Grundige forberedelser gir gode resultater. Svein Arild Dale og 
Jon Kristian Viken fra Elektroarbeidernes Fagforening er åpen-
bart fornøyd med utviklingen på landstariffkonferansen. Ark.138
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Av Nils Gunnar Knutsen

 redelser gir gode 

Landstariffkonferansen 22 – 26 november 2001

vilke ønsker og forventninger 
vi har for det kommende tarif-

foppgjøret var et av spørsmålene som 
kom opp på klubblederkonferansen i 
Elektroarbeidernes Fagforening i mai. 
Det var bred enighet om at skulle vi 
få gjennomslag for de sakene som var 
viktig for oss til tariffoppgjøret 2002, 
er det viktig å bruke tid og resurser for 
å forberede oss best mulig i forkant av 
landstariffkonferansen. Derfor ble det 
konstituert arbeidsgrupper som skulle 
diskutere våre forslag til saker som vi 
ønsker å prioritere. Samtidig ble det 
arrangert kurs i tale og debatteknikk 
for å gjøre deltagerne i stand til å 
legge frem sakene, og delta i debatten 
på landstariffkonferansen. Dette var 
noe delegatene fra Hordaland/Sogn og 
Fjordane klarte med glans.

Hele Landstariffen stod bak følgende 
krav:

Økt kjøpekraft for alle våre 
medlemmer. Gjennom hele nittitallet 
har moderasjonslinja og senere 
solidaritetsalternativet vært fagbeve-
gelsens hovedlinje i tariffpolitikken. 
Fagbevegelsen vil ikke lenger ensidig 
ta ansvar for denne politikken mens 
kapitaleierne høster fortjenesten. Vi 
vil ikke akseptere en politikk hvor de 
rike blir rike og flere blir fattigere. 
Utviklingen av forskjellene i Norge 
øker, og må snus. Vi må få en rettfer-
dig fordeling.

Lærlinglønnen er for dårlig og må 
heves. Med dagens avlønning er det 
ikke mulighet for et ungt menneske 
og etablere seg og skaffe seg sitt 
eget sted å bo. Derfor må mange av 
dagens lærlinger ha jobb utenom for å 
klare sine forpliktelser. Samtidig er det 
ikke til å legge skjul på at lærlingene 
ofte blir brukt som billig arbeidskraft. 
Dette er en skam for vårt fag, og må 
gjøres noe med.

Offshorelønnen har hatt en negativ 
utvikling i 80 og 90 årene, sammen-
liknet med lønnen til andre arbeidere 
offshore og på land. Over tid har olje-
selskapene gitt ut kontrakter på ved-
likehold og drift som er annerledes 
enn tidligere. Dette fører til at våre 
medlemmer deltar i større grad innen 

beredskap og drift av plattformer. 
Timelønn i Offshoreavtalen til EL& 
IT må harmoniseres mot NOPEFs 
avtaleverk som er ca 20% høyere.

Det har vært jobbet i mange år 
for å forbedre arbeidstidsordninger for 
medlemmer som ikke kan ha natt-
kvarter i eget hjem. Dagens 12-9 
rotasjon har gått ut på dato. Det 
har vært prøvd ut 12-16 ordninger 
både på Kollsnes og Kårstø-anleggene. 
Tilbakemeldingene har vært gode.
Derfor må vi arbeide for innføring 
av 12-16 ordning. Denne ordningen 
gir det enkelte medlem et bedre fami-
lieliv, både forhold til å være sosial 
med egen familie og følge opp i det 
sosiale liv for sine barn og sine egne 
fritidsaktiviteter.

h

Finpuss av opplegget. Delegatmøte for Elektroarbeidernes 
Fagforening på landstariffkonferansen. Ark.138
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Ved tariffoppgjøret i år 2000 ble det 
nedsatt et regjeringsoppnevnt utvalg 
for å se på midler til livsopphold 
under etter- og videre utdanning. 
Dette utvalget har ikke kommet frem 
til noe som helst. Vi vil i tariffopp-
gjøret 2002 fremme krav om etable-
ring av et bransjevist fond. Dersom 
dette ikke fører frem vil vi vurdere å 
etablere dette ensidig for å finansiere 
livsopphold under etterutdanning for 
våre medlemmer.

Innstillingene som de 100 tillitsvalgte 
ble enige om på konferansen blir tatt 
med i det videre arbeidet og lagt frem 
for realitetsbehandling av landsstyret i 
januar 2002. Ellers var dette en meget 
vellykket konferanse, der en ser viktig-
heten av at tillitsvalgte fra hele landet 
kan komme sammen og utveksle erfa-
ringer som en kan ta med seg videre 
idet tariffpolitiske arbeidet. 
Av lokale innslag på konferansen kan 
nevnes at Åge Blummenfelt ble valgt 
inn i møteledelsen som dirigent, Jan 
Henrik Larsen i redaksjonskomiteen, 
Arne Nesheim i valgkomiteen, Arne 
Runnane i reisefordelingskomiteen og 
Karsten Bøe i forhandlingsutvalget 
som skal forhandle med Nelfo til 
våren.

Forslag til 
Landsoverenskomsten fra 
Elektroarbeidernes 
Fagforening

Fastlønn:   
Det fremforhandlete generelle tillegget 
legges på §3A. (og ingen økning i 
§3E.)

Lærlinglønn: 
Det legges til grunn en ny sats for 
beregning av lærlinglønn, som hever 
lønnen i forhold til dagens nivå.

Bastillegg:  
Bastillegget skal utgjøre minimum 
6%…….osv.
Kompetanseutvikling:  
Det skal gis et tilbud på minimum 
37,5 time pr år til montørene, og 
kurs av denne lengden skal holdes 
innenfor ordinær arbeidstid, og beta-
les med fastlønn.

Fagopplæring:  
Når lærlingen blir anvist til et opp-
læringskontor for å ta den teoretiske 
delen av opplæringen, og dette med-
fører at lærlingen må reise vekk og 
overnatte på opplæringsstedet skal lær-
lingen ha dekket utgifter til reise og 

opphold.

Overtid og skiftarbeid:
Det betales 100% for arbeid på lørd-
ag, søndag, helligdager, samt dager før 
helligdager etter ordinær arbeidstid.
Denne endringen er ment å gi 100% 
på lørdager der vi nå har 50%.

Arbeid utenfor bedriften:
Forbedring av arbeidstidsordninger for 
reisemontører.

Pause mellom øktene på landstariffkonfer-
ansen. Nestleder Ernst M. Endresen og 
Svein Østensen. Ark.138

Pause mellom øktene på landstariffkonfer-
ansen. Ark.138

Forslag til offshoreavtalen:
 Forbedring av offshorelønnen, 
reisetid, nødvendig hvile før 
arbeidet påbegynnes. 
 Dersom det jobbes overtid 
(utover 12 timer) etter ordinær 
oppholdsperiode, betales 200% 
overtidstillegg.
 Diettgodtgjørelse beregnes fra 
siste måltid under forpleining 
på innretningen.
 Tillegget for uregelmessige 
arbeidsperioder må økes og bli 
lagt om til prosent.(15).
 Arbeidstakere som blir satt til 
å arbeide nattskift betales et til-
legg på 25%. Tillegget betales 
for alle timer, også for overtids-
timer.
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Sagt av våre representanter 
på Landstariffkonferansen...

-Viktig å jobbe videre med EVU 
reformen, lønn, reiseavtaler (12-16) 
og utvikle folketrygden videre.
Ove Toska

-EVU reformen må jobbes videre 
med, lærlinglønnen må heves, samti-
dig må vi gjøre noe med akkordtarif-
fen. Bedriftene har kjøpt oss med 4B 
og lønnsutviklingen offshore har sak-
ket akterut. 
Gunnar Røssland

-Viktig at generelle tillegg kommer på 
3A, da blir det mindre ulikheter mel-
lom bedriftene. 3A er selve grunnfjel-
let, takk!
Jon Kristian Viken

-Få en svarteliste på distriktene som 
ikke har gjort jobben sin i forhold til 
tariffgebyrordningen.
Jan Henrik Larsen

-Forbedre forholdene for reisemontø-
rerene. Jobbe videre med EVU refor-
men, lærlinglønnen må heves og økt 
lønn relatert til §3A.
Arne Nesheim

-Jeg vil fremme forslaget 67, og der-
med realitetsbehandle dette. Når lær-
lingen blir anvist til et opplærings-
kontor for å ta den teoretiske delen 
av opplæringen, og dette medfører at 
lærlingen må reise vekk og overnatte 
på opplæringsstedet skal lærlingen ha 
dekket utgifter til reise og opphold.
Tor Inge Lie

-Viktig at det betales ordinær lønn på 
ledigtid.
Svein E Vikøren

-Basen blir pålagt mer arbeid og 
anleggende blir mer komliserte, derfor 

vil jeg realitetsbehandle nr.33. 
Bastilegget skal utgjøre minimum 
6%…..osv.
Åge Blummenfelt

-Jeg vil snakke varmt for 12-16 rota-
sjon. Dette er en rotasjonsordning 
som gir færre reiser i året og mer fritid 
sammen med familie. 
Bjørn Sandvik

-Tariffgebyret er i fare på grunn av 
slendrian. Nelfo får amunisjon til å 
slette gebyret. (6-7 mill.).
Arne Runnane

-EL&IT – forbundet tar kontakt med 
SV og krever at det legges strenge 
betingelser som sikrer arbeidstakernes 
rettigheter før Sv støtter Bondevik 
regjeringens forslag om arbeidsinn-
vandring.
Jan Henrik Larsen

Pålegg

En gjennomsnitts
årslønn pluss bil

tar sjefene mot med et smil
og flirer seg skakke,
når folk tar til takke

med grasrotas
lavtlønnsprofil...

Usignert. Fra El-montøren 2/90

Deltakerliste

Distrikt Hordaland/Sogn og 
Fjordane

Gunnar Røssland, Arne Nesheim, 
Svein M. Østensen, Åge 
Blummenfelt, Ove Toska, 
Torbjørn Mikkelsen, Torild 
Gudim, Kjell Sverre Åsheim, 
Jonny Myhre, Jan Henrik Larsen, 
Svein Arild Dale, Jon Kristian 
Viken, Eirik Hønsi, Svein E 
Vikøren, Bjørn Sandvik, John 
Robert Grønås, Tor Inge Lie, 
Ernst M Endresen, Arne 
Runnane, Nils Gunnar Knutsen
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En mann 
for sin tid

Nordahl Grieg 100 år  
      1902 - 2002
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Av Erik Grytdal

ordahl Grieg ble født i Bergen 1. november 1902. 
De første barneåra bodde familien i Wellhavensgate 

på Møhlenpris, men flyttet siden til Hop. Etter studentek-
samen sytten år gammel, reiste han til sjøs som lettmatros 
rundt Afrika og til Australia, han ble borte et år. Trangen til 
eventyret, til å se verden, presset på. Dette var også starten 
på et omflakkende liv som dikter, skribent, krigskorres-
pondent og ikke minst som samfunnsengasjert menneske. 
Han ble siden heller aldri bofast noe sted resten av livet. 
Denne bergenseren skulle bli den mest nasjonale og samti-
dig den mest internasjonale norske dikteren i mellomkrigs-
tiden og under krigen, og en kompromissløs talsmann for 
arbeiderbevegelsen.

Se verden - og Norge
Etter turen til sjøs dro han til Oslo for å studere, samtidig 
som han arbeidet som journalist i avisen Tidens Tegn. Men 
han kunne ikke slå seg til ro. Innimellom studiene hadde 
han opphold både i Finnmark og Hellas. Sammen med 
vennen Nils Lie gikk turen til fots fra Hamburg til Roma. 
Men oppholdet i Finnmark gjorde sterkt inntrykk, noe 
som styrket kjærligheten til landet og respekten for folket 
i arbeid i deres hverdag. Nordahl Grieg vendte gjennom 
livet stadig tilbake til Finnmark, hvor han også hadde gode 
venner. I 1929 kom diktsamlingen «Norge i våre hjerter» 
som ble meget godt mottatt og nettopp var en hyllest til 
landet og det arbeidene folket. I Alta meldte han seg også 
til førstegangstjeneste, ved Alta bataljon.

Men alt før dette, i 1923 gikk turen til studier ved 
Oxford hvor han tok filologisk embetseksamen over emnet 
Rudyard Kipling and the British Empire. Og som journa-
list i Tidens Tegn dro han i  1927  gjennom Sovjetunionen 
til Kina for å dekke det kinesiske nasjonale opprøret, og 
Nordahl Grieg fikk et første møte med vestlig imperialisme 
og kinesiske nasjonalister og sovjetiske utsendinger.  

Det er i år 100 år siden Nordahl Grieg ble født. Fortsatt legger 
representanter for arbeiderbevegelsen hver 1. mai ned krans ved 
statuen av ham ved den Nationale Scene. Nordahl Grieg var en 
kompromissløs talsmann for arbeiderbevegelsen, og i sin samtid den 
mest nasjonale og internasjonale norske dikteren.
I vår globaliserte tidsalder er det vel verdt for arbeiderbevegelsen å 
trekke fram dette jubileet, og den arven han etterlater seg.
Troen på det gode i menneskene, og at det er mulig å skape en 
bedre verden er hans budskap til oss. Men også at frihet ikke er noen 
selvfølge, den må forsvares hver dag, med vold om nødvendig.

Til Moskva
I 1932 reiste han til Moskva for å studere russisk drama. 
Turen skulle finansieres ved å oversette bøker av Jack 
London. Det var jo dikter han ville bli! Men engasjemen-
tet over dette verdenshistoriske forsøket på å skape et 
bedre samfunn for menneskene å leve og arbeide i, ble for 
sterkt. Han ble værende i to år, og i løpet av denne tiden 
utviklet han en nær sympati med russerne for deres forsøk 
på å bygge det sosialistiske samfunnet. 

Vår ære og vår makt
Han kom tilbake til Norge som kommunist, og våren 
1935 skrev han skuespillet  ”Vår ære og vår makt”, på 
hotell Rosenkranz i Bergen.
Stykket handler om hvordan rederne under første ver-
denskrig tjente store penger på å seile på England, mens 
sjøfolkene ble torpedert. Stoffet samlet han ved å inter-
vjue sjøfolk og de menneskene som kjente denne vir-
keligheten, og avisreferater. Stykket ble forsøkt stoppet 
av den bergenske rederstanden og det gode borgerskap, 
ettersom personene hadde sine modeller i det virkelige 
liv, og kritikken stykket reiste ble dermed sterk kost. Det 
ble likevel til slutt satt opp, med stort politioppbud, og 
ble en suksess. Og det er som dramatiker han blir hedret 
ved at hans statue er satt opp ved den Nationale Scene 
i Bergen.

Krig i Spania
For den internasjonale arbeiderbevegelsen skjedde det en 
dramatisk vending sommeren 1936. Fascistgeneral Franco 
gikk til væpnet oppstand mot folkefrontregjeringen i 
Spania. På sørlandet sitter Nordahl Grieg og skriver 
på skuespillet «Nederlaget» som blant annet er et svar 
på de spørsmål som reiser seg i forbindelse med det 
politiske oppgjøret som pågår i Sovjetunionen. Men 
skuespillet  «Nederlaget» som henter sin handling fra 
Pariserkommunen i 1871, skulle vise seg å bli vel så 

n
Pablo Picasso "Guernica" 1937 Olje på lerret
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aktuelt for det som videre skjedde i 
Spania.
Nordahl Grieg ville være i senter for 
de verdenshistoriske  begivenhetene. 
Etter at «Nederlaget» var satt opp, var 
han på vei til Spania. På veien stop-
pet han i Paris. Sammen med franske 
arbeidere satt han seg ned og hjalp 
med å lage små papirflagg til å selge 
til inntekt for ofrene i Spania, i for-
bindelse med en marsj til minne om 
nettopp Pariserkommunen.
To ganger var han i Spania dette året, 
og det kom reportasjer og appeller 
om hjelp. Men for Spania gikk det 
mot nederlaget, og mer enn noen 
gang gjaldt det nå å advare mot nazis-
men og fascismen.

Sommeren 1938 tilbringer han på 
sørlandet hvor han fullfører romanen 
”Ung må verden ennu være”, med 
handling fra Moskva og Spania og 
med klare advarsler mot nazismen og 
fascismen.

Press mot venstresiden
Vinterkrigen 1939 -40 kom til å bli 
en av de hardeste prøvene på loja-
liteten til Sovjetunionen for mange 
på venstresiden, med et kolossalt 
press fra mange hold. Og mens 
Nordahl Grieg var utplassert til tje-
neste som nøytralitetsvakt (militær-
tjeneste) i Finnmark, tok folk som 
Arnulf Øverland og flere avstand 
fra sin støtte til Sovjetunionen. Til 
tross for presset, ville Nordahl Grieg 
ikke ta avstand fra Sovjet; en større 
krig var i emning. Her var han 
i godt selskap med blant andre 
Elektromontørenes Forening i 
Bergen. Dette standpunktet førte 
som kjent til at foreningen ble eks-
kludert som kollektivt medlem av 
Det norske arbeiderparti i Bergen. 
(Montørforum nr.2-1999). 

I kamp for Norge
9. april befant Nordahl Grieg seg i 
Oslo. Som mange andre prøvde han 
straks å melde seg til tjeneste, men 

som mange med ham møtte han 
stengte dører. Etter hvert lyktes det 
på Jørstadmoen ved Lillehammer.
Her fikk han ved tilfeldighetenes spill 
i oppdrag å bli med å eskortere 
den norske gulltransporten, først til 
Ålesund, så til Tromsø, og etterhvert 
helt fram til England. 

Vel fremme i England ba han om 
å få reise hjem og fortsette kampen 
sammen med kameratene i Alta 
bataljon. Men meldingen kom om at 
kampene var innstilt. Under nøytra-
litetsvakten hadde han vært lagleder 
for et mitraljøselag, og nå ville han 
utdanne seg til skytter på bombefly. 
Men han ble satt til andre oppgaver, 
som å dekke krigens begivenheter. 
Han ville tjene Norges sak, men 
mange i miljøet i London møtte ham 
med mistenksomhet.
Han utdannet seg til offiser som del-
taker på et av de første kullene nor-
ske offisersaspiranter i Storbritannia, 
og deltok både på eskorte og rekog-
nosering med fly, og i konvoi og på 
MTB.

For Nordahl Grieg var det ikke nok 
å intervjue dem som kom tilbake fra 
kamphandlingene. Han måtte være 
der de beste var. Derfor ba han igjen 
og igjen om å få bli med på bombe-
tokt over Berlin. Til slutt fikk han 
trumfet viljen igjennom. Ved sjutiden 
om kvelden 2. desember 1943 entret 
Nordahl Grieg et Lancaster bombefly 
fra Binbrook ved Grimsby, med kurs 
for Berlin. Her ble flyet skutt ned og 
hele besetningen omkom.

For dem som vil lese mer om Nordahl 
Grieg, kan anbefales Edvard Hoems 
biografi «Til ungdommen»(Gyldendal 
1989) ISBN82-05-18405-4. Forøvrig 
viser vi til Nordahl Griegs egne verk, 
som er tilgjengelig på bibliotekene og i 
noen grad hos bokhandlerne.

Nordahl Grieg er nr 
2 fra høyre
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Heller ikke vår tid går fri fra 

krigen. Sjøl om vi har sluppet 

krigshandlinger på egen jord, 

har det vært blodige krigs-

handlinger i Europa, og flykt-

ninger fra Balkan har søkt til-

flukt hos oss, slik folk også her 

engang måtte flykte. 11 sep-

tember ble vi trukket inn i 

en ny krig. Angrep på kapita-

lens høyborg i New York og 

Pentagon, og gjengjeldelse mot 

Afghanistan. Sjøl om vi ikke 

ble offer i denne krigen heller, 

ble vi som i Kosovo, gjennom 

NATO likevel faktisk krigsdel-

takere.

entralt hos Nordahl Grieg er 
kampen mot krigen. Krig fører 

til frykt, svartsyn og reaksjon. Men 
friheten er ingen selvfølge. Den må 
forsvares hver dag, med vold om nød-
vendig. Likevel har han en urokkelig 
tillit og tro på det gode i menneskene, 
og angriper dem som sier at krig er 
uunngåelig fordi det ligger i mennes-
kets natur.
Hans oppfordring til oss er at vi sjøl 
skal «gå inn i vår tid», og velge side. 
Det er heller ikke noe urimelig krav. 
Ikke minst som fagbevegelse forventes 
det at vi virker i tråd med de verdier 
arbeiderbevegelsen springer ut av.

Så hvilke paralleller finnes mellom 
«vår tid» og Nordahl Griegs siste tiår 
1933 - 43? Og kan vi lære noe 
av det? Nordahl Griegs opphold i 
Sovjetunionen gjorde ham ikke bare 

til kommunist, men til en glødende 
anti-fascist. Da han kom hjem så han 
det som en av sine viktigste oppgaver 
å agitere mot nazismen og krigen 
han skjønte måtte komme. Samtidig 
mente den borgerlige pressen at denne 
Hitler ikke var så farlig, han måtte jo 
få prøve seg... Etter å ha lest Griegs 
delvis selvbiografiske roman «Ung må 
verden ennu være» (1938) fra opphol-
det i Moskva, er det underlig, selv 
med vår tids etterpåklokskap å fatte 
at angrepet 9.april kunne komme som 
en stor overraskelse.

Så kom også 11 september bokstavelig 
talt som lyn fra klar himmel på ameri-
kanerne, og for såvidt også på resten 
av verden. Men de fleste ekspertene 
er enige om at det mest sentrale 
spørsmålet i den arabiske verden er 
okkupasjonen og undertrykkelsen av 
palestinerne, en urettferdighet de føler 
amerikanerne har et stort ansvar for, 
og et faktum som har vært kjent i 
tiår. Dette og fattigdom og urett i ara-
biske land gjør at store folkegrupper 
stiller det riktige spørsmålet - hvorfor? 
Parallellen til Tyskland i mellomkrigs-
tida er derfor ikke ubegripelig stor. 
En urettferdig fredsslutning diktert av 
vestmaktene etter første verdenskrig, 
med avståelse av landområder, og fat-
tigdom for vanlige folk. Men svarene 
som tyskerne gav med nazismen, og 
araberne gir med den fundamentalis-
tiske islamismen, er like katastrofalt 
dårlige for folk både nå og da.

«-Skaper vi menneskeverd, skaper vi 
fred» er svaret Nordahl Grieg gir til 
dette i diktet Til ungdommen. Men 
Nordahl Grieg var også opptatt av å 
avsløre de kreftene som skaper krig. 
I skuespillet «Vår ære og vår makt» 
som han skrev på Hotell Rosenkranz i  
Bergen våren 1935 var det rederstan-
den i Bergen som fikk gjennomgå som 

Men dere som lever må våke -
Nordahl Grieg og vår tid

Nordahl Grieg 100 år   -   1902 - 2002 Av Erik Grytdal

s
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den tids krigsprofittører. Det at noen 
tjener på kriger er vel kjent. Enten 
direkte slik det fremgår av dette skue-
spillet, eller på lengre sikt, med kon-
troll over landområder og naturressur-
ser, eller markeder.

Et annet motiv Grieg peker på 
sammen med kritikken av den bor-
gerlige humanismen, er hevnmotivet. 
Eller «kadavrenes seier» som han 
uttrykker det. Kritikken av humanis-
men refererer blant annet til borger-
krigen i Spania, der vestmaktene nek-
tet å hjelpe den demokratisk valgte 
folkefrontregjeringen mot fascistenes 
angrep. En iøynefallende historisk 
parallell til Arafats husarrest? « -En 
humanist er et menneske som føler 
uvilje ved urett, og ikke kjemper for 
det som er rett» som det blir uttrykt 
i romanen «Ung må verden ennu 
være». For Grieg framstår den borger-
lige humanismen som forsoning uten 
rettferdighet, noe også romanfiguren 
fra samme bok, skipsreder Harboe 
sverger til for å holde kritikken unna 
hans egen krigsprofitt. 

I vår tid vil det neppe være vanskelig 
å harselere over amerikanernes angrep 
på Afghanistan som nettopp et 
uttrykk for «kadavrenes seier». Men i 
språkbruken begrunner amerikanerne 
sine hensikter nettopp i humanismen, 
ved å vise til menneskerettighetene. 
Når FN ble opprettet etter andre ver-
denskrig, ble det blant annet oppsum-
mert at en hadde latt humanistiske 
verdier i stikken, og en formulerte 
derfor menneskerettighetserklæringen, 
og mye har vært sagt om akkurat det.

Men fortsatt betyr humanismen for 
folk i mange land forsoning uten 
rettferdighet. Og i Palestinaspørsmålet 
finner vi nettopp et brennaktuelt 
eksempel på det, der USA med sitt 
spesielle ansvar, i sin håndtering av 
konflikten i praksis ender opp med 
forslag til «forsoning uten rettferdig-
het». 

Det faktum at FN i større grad enn 
noen sinne blir satt på gangen mens 
supermakten USA forteller verden hva 
som er rettferdig og hva som ikke er 
det, er definitivt ikke noe fremskritt 
for menneskeverdet. 

Friheten er ingen selvfølge. Den må 
forsvares hver dag, med vold om 
nødvendig, er Nordahl Griegs syn. 
Men hva er frihet? For oss her i 
Norge snakkes det gjerne om frihet 
både til det ene og det andre. 
Valgfrihet, næringsfrihet og skattefri-
het er moderne begreper, men spørs-
målet blir frihet for hvem? I en verden 
der begreper blir tømt for innhold blir 
frihet lett noe meningsløst.
Det er ingen tvil om at når Nordahl 
Grieg snakket om menneskenes frihet 
så mente han politisk frihet. Og ikke 
minst poengterte han hvor lett det er 
å miste friheten, når trettheten eller 
likegyldigheten kommer.
Går vi inn i vår tid er det i dag 
ingen overhengende fare for et mili-
tært overfall på Norge. Paradoksalt 
nok er forsvaret vårt under omfor-
ming slik at det er vi som kan komme 
til å være blant angriperne. Dette skjer 
samtidig som vi registrerer at det poli-
tiske demokratiet sakte men sikkert 

svekkes til fordel både for nasjonal og 
internasjonal kommersialisme. For oss 
som bekjenner oss til arbeiderbevegel-
sen, er ansvaret for den politiske frihe-
ten like stort i vår tid som i 1940, 
eller i Paris 1871.
Og som Nordahl Grieg må vi evne å 
se hvordan den politiske friheten trues 
både på det nasjonale og det interna-
sjonale planet - i vår tid.

Men dere som lever, må våke
over den fred vi skimtet
i naboskapet med døden,
lidelsens siste glede.
Bli fremfor alt ikke trette-
som mennesker blir etter kriger-
når grumset og griskheten kommer
i følge med motløsheten,
det varme råtnende dyndet
lagret av hundrede slektsledd
hvor sinnet kan krype til hvile
og han som vi drepte kan oppstå.
Vi som er tapt i natten, vi drømte, vi 
trodde, vi håpet;
Og ingen var trette som vi.

Nordahl Grieg
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Av Erik Grytdal

Bergen var det tradisjonen tro pinnekjøtt 
som stod på menyen, med smalahove for 

de som ønsket å bevege seg ennå lenger ut i den 
Vestlandske matkultur. Vi konstaterte i alle fall stor 
stemning og god matlyst. På Stord ble det servert 
pinnekjøtt og svineribbe med tilbehør, og heller ikke 
der var det noe å si på matlysten.

På Stord er det også tradisjon å invitere foreningens 
lokale pensjonister med på merkefestene, og når 
veteraner fra mange år i faget samles, sier det seg 
selv at mange historier og minner kommer frem. Og 
alle er jo selvsagt « helt sanne», og som vin blir de 
bare bedre med årene. Sikkert er det at det var andre 
forhold som preget arbeids- og samfunnslivet for 
ikke så altfor mange årene siden, og slike festkvelder 
blir jo ofte de reine ”historietimer”.
  
Fra Forbundet sentralt kom forbundsleder Hans 
Felix,  som brakte med seg hilsener til jubilantene 
og overrakte merker og diplom for 25 og 40 års 
jubilantene i Bergen. 50 års jubilantene ble overrakt 
fagforeningens egen gave, en skulptur av  Auguste 
Rodin  kalt «The Thinker».  Skulpturen henger svært 
høyt og en må altså ha 50 års medlemskap sam-
menhengende i fagbevegelsen for å motta denne. 
På Stord var det distriktssekretær Arne Runnane som 
sto for utdelingen av hederstegn til jubilantene.

Dessverre hadde ikke alle jubilantene anledning til å 
være tilstede, men følgende var jubilanter i 2001:

50 årsjubilanter
Malvin Austgulen, Egil Jensen.

40 årsjubilanter
Kåre Bjordal, Trond Martin Hult, Leiv Høyland, 
Terje Nilsen, Einar Sæbø og Samson Stensletten.

25 årsjubilanter
Åge Blummenfelt, Sverre Brynjulfsen, Geir Iversen, 
Roald Nilsen, Reidar Vimme, Frank Eide Nilsen, 
Rune Hundhammer, Øyvind Langhelle, Alf E. 
Malkenes, Svein Gerhard Vikane, Kjell Olav 
Gjertsen, Ørnulf Olsteig, Sivert Rolland, Ingar 
Hagen, Alf Lavik, Jarle Alsaker, John Alfred Bjelland, 
Jan Helge Borge, Eivind Jæger, Arthur Lier, Ernst 
Arne Sælevik og Lars Oddmund Våge.

Merkefest 2001
25-40-50 årsjubilanter i Elektroarbeidernes Fagforening
Fredag 7.desember  ble de årlige samlingene av jubilanter i Elektroarbeidernes Fagforening 
avholdt i fagforeningens egne lokaler i Kalfaret 71 i Bergen og i Osen 4 på Stord.

i

Til venstre Ove Toska, 50-årsjubilantene Malvin Austgulen og Egil 
Jensen og til høyre forbundsleder Hans Felix. Ark.134

Til venstre Ove Toska, 40-årsjubilantene Trond Martin Hult, Terje 
Nilsen, Kåre Bjordal, Einar Sæbø og til høyre forbundsleder Hans 
Felix. Ark.134

Til venstre Ove Toska, 25-årsjubilantene Øyvind Langhelle, Sverre 
Brynjulfsen, Åge Blummenfelt, Geir Iversen og til høyre forbund-
sleder Hans Felix. Ark.134

25-årsjubilanter på Stord. Jarle Alsaker og Helge Borge. Ark.S
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LOs Utdanningsfond har som 

formål å støtte opplæring-

stiltak og kompetanseutvikling 

for medlemmer som har ret-

tigheter i fondet. Rettighetene 

er knyttet til de tariffområder 

som finansierte 

Lavlønnsfondet og den for-

lengede trekkordning 2. og 3. 

kvartal 1990.

Landsoverenskomsten for 

Elektrofag LOK, er et tariff-

område med rettigheter i fon-

det.

Fondet yter støtte til

a) Helårsstudium (2 semestre) på 
hel- eller deltid ved universiteter 
og høgskoler, videregående skoler, 
folkehøgskoler og grunnskole – 
eller tilsvarende i 
voksenopplæringsorganisasjonenes 
regi.

Stipendets størrelse påvirkes av antall 
søkere, og fastsettes av utdan-
ningsfondet for hvert år. I 2001 
ble øvre grense fastsatt til inntil 
kr 12.000,- pr. studieår. 

Søknadsfrist: 15. mai .

b) Utdanning av kortere varighet 
enn pkt. a) til:

 Etter og videreutdanning som er 
direkte knyttet til yrket vedkom-
mende er i eller omskolering til 
annet yrke.

 Paragraf 20 opplæring.
 Allmennfaglig utdanning med 

sikte på studiekompetanse.
 Grunnskolefag.

 Opplæringstiltak innenfor orga-
nisasjons- og bedriftsutvikling 
knyttet til bedrifter.

Stipendets størrelse påvirkes av antall 
søkere, og fastsettes av utdan-
ningsfondet for hvert år. I 2001 
ble øvre grense fastsatt til inntil 
kr 8000,- pr. studieår.

Søknad må fremmes før eller mens 
studiene er i gang. For studier 
som avsluttes med eksamen eller 
fagprøve anses denne som avs-
lutning av studiet.

Søknader kan sendes fortløpende, og 
blir behandlet en gang i 
måneden.

Følgende utgifter er stønadsberettiget:

 Kursavgifter.
 Eksamensavgifter.
 Merutgifter til nødvendig midler-

tidig bosted.
 Materiell.
 Tapt arbeidsfortjeneste.

Søknad om stipend kan fremmes av 
enkeltmedlemmer i LO med rettighe-
ter i Utdanningsfondet og som har 
minst tre års sammenhengende med-
lemskap på søknads- tidspunktet.

Søknad sendes på fastlagt skjema til:
LOs Utdanningsfond, Postboks 8728 
Youngstorget, 0028  Oslo

Fullstendige retningslinjer for fondet 
og søknadsskjema fås ved henvendelse 
til Landsorganisasjonen i Norge 
telefon 23061050, LOs distrikts-
kontorer Hordaland 55309200 eller 
Sogn og Fjordane 57822220, 
Arbeidernes Opplysningsforbund 
23061050, AOFs avdelingskontorer 
Hordaland 55309050 eller Sogn og 
Fjordane 57821649, eller El&IT- for-
bundet. 

Skjema kan også fåes også ved å 
kontakte fagforeningen. Skjemaet skal 
også påføres bekreftelse for medlems-
skap og tariffområde, og dette får du i 
fagforeningen.

LOs Utdanningsfond
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Historiebokutvalget jakter på 
billedmateriale til boka
Hvem har liggende gamle bilder fra 
elektromontørenes hverdag, eller bil-
der som dokumenterer fagforeningens 
virksomhet? Historiebokutvalget fort-
setter jakten på kildemateriale i for-
bindelse med at fagforeningens his-
torie skal skrives til jubileet i 2003. 
Dersom du selv har eller kjenner til 
slikt som kan være av interesse så ta 
kontakt med historiebokutvalget eller 
fagforeningen.
Historiebokutvalget består av Åge 
Blummenfelt leder, Alf Knutsen, Rolf 
Solberg Thorsen og Arne Runnane.

Har du god lønn - søker du nye 
utfordringer?
Hvis du tenker på å skifte arbeidsgi-
ver, så ta kontakt med fagforeningen. 
Vi kan formidle kontakt til seriøse 
arbeidsgivere som betaler bra. Vi vet 
mye om forhold i de enkelte bedrifter 
og kan gi råd ved skifte av jobb!

Gratis for deg som vil følge 
med i internasjonale spørsmål!
ILO (International Labour 
Organisation)er FNs internasjonale 
organisasjon for arbeidslivet. De utgir 
bladet Arbeidsliv som kommer ut 
fire ganger i året. Dette er gratis 
og reklamefritt. Abonnement kan 
tegnes ved henvendelse til 
FN-sambandet i Norge, Storgata 33A, 
0184 Oslo. Telefon 22 86 84 00, 
eller e-post: ILO@fn-sambandet.no 
Distriktssekretær Arthur Sjursen, tele-
fon 55 55 36 64 eller mobil 97 08 08 
65, kan gi nærmere opplysninger.

Gratis for deg som vil følge 
med i hele den norske fagbeve-
gelsen!
LO-Aktuelt er det sentrale bladet til 
LO, og kommer ut med omlag 20 
nummer i året. Her finner du debatt, 
reportasjer fra arbeidslivet og mye vik-
tig bakgrunnsstoff om de store og vik-
tige sakene. LO-Aktuelt finnes også på 
internett, og her kan du også tegne 
deg som abonnent. LO-Aktuelt er til-
nærmet reklamefritt!

Skrivekurs
Gjennom et samarbeid mellom stu-
dieutvalget, mediautvalget og AOF 
ble det arrangert et skrivekurs 19 - 
21 februar 2002. Målsettingen var 
å motivere medlemmer til å delta i 
debatten ved å skrive innlegg i aviser 
og fagblader. Men også å gi kunnskap 
om journalistikk til hjelp for dem som 
lager klubbaviser eller klubbhjemmesi-
der. Kurset ble avholdt i AOF sine 
lokaler i Bergen, med 13 deltakere.

Karsten Bøe i sentralt forhand-
lingsutvalg
Styremedlem i Elektroarbeidernes 
Fagforening, og klubbleder ved ABB 
OS Karsten Bøe, ble på landsstyre-
møtet i januar innvalgt som medlem 
av det sentrale forhandlingsutvalget 
på tariffområde Landsoverenskomsten 
LOK. Bøe kommer fra reisemiljøet i 
oljerelatert industri, og representerer 
dermed en betydelig gruppe med-
lemmer i fagforeningen. Med seg 
i forhandlingsutvalget får han også 
Øyvind Wallentinsen fra Rogaland, 
Leif Olsen, Odd Helge Reppe, Terje 
Aaberg, Eilif Nordgaard, Hans Petter 
Hverven og Johnny Breivik.
Forhandlingsutvalget er underlagt 

tariffavdelingen, som ledes av en 
annen vestlending med bakgrunn i 
Elektroarbeidernes Fagforening, Jan 
Olav Andersen.

Eirik Hønsi slutter
Mangeårig klubbleder ved Petterson 
& Gjellesvik A/S gikk av som klub-
bleder på klubbens årsmøte, og over-
lot ledervervet til Henning Haaland. 
Årsaken er at han fra  mars av 
går over i ny jobb som driftsleder 
elektro/instrumentering ved Friele på 
Midttun. Representantene i fagfore-
ningen kjenner kanskje Hønsi først og 
fremst som dirigent på representant-
skapsmøtene, men også som komit-
temedlem og som medlem av fag-
utdanningsutvalget og studieutvalget 
engasjert og opptatt av fagutdanning 
og etterutdanning. Det er en solid 
støttespiller som nå overlater en ryd-
dig klubb til den nye klubblederen. 
Elektroarbeidernes Fagforening ønsker 
begge to lykke til videre.

Eirik Hønsi. Ark.112

Karsten Bøe

Et rødere Montørforum
Dette nummeret av montørforum er 
det første der vi har brukt to farger 
gjennom hele bladet, og ikke bare på 
utvalgte sider som tidligere. Vi håper 
med dette at layouten blir enda bedre 
for deg som leser.
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et er på høy tid at det iverkset-
tes prøveordninger med redu-
sert arbeidstid for pendlere som 

må ha nattkvarter utenfor sitt eget 
hjem.  Det er i disse tider mange som 
er opptatt av å bruke våre store olje-
formue til mer eller mindre gode pro-
sjekter. Dette er et prosjekt som kom-
mer familien til gode.  
Vi i EL & IT Forbundet har mange 
av våre medlemmer som er pendlere. 
Med pendlere mener vi her ansatte 
som arbeider slik at de ikke kan reise 
hjem hver dag, men må være vekke 
en eller flere uker fra hjemmet for å 
utføre de oppdrag som bedriften har 
påtatt seg.
At vi elektrikere av og til må reise 
vekk, er ikke noen nyhet. På den 
måten ble mye av industrien i Norge 
bygget. Mange av Norges industriste-
der ble bygget der det var elektrisk 
kraft. Om det bodde folk der, var 
av mindre betydning. Våre eldre med-
lemmer som var med og bygget indus-
trien i Norge kan fortelle om oppdrag 
som lå slik til at de kom hjem til 
ferien samt til jul og påske.

Det er vel ingen som mener at vi skal 
forsette på denne måten. 
De senere år har pendling blitt aktua-
lisert igjen, først og fremst gjennom 
oppdragene med oljerettet virksom-
het. Oppdrag som er så store at en må 
ha pendlere få å få de utført. De fleste 
slike oppdrag løses på den måten at de 
ansatte reiser på en såkalt 12-9 rota-
sjon. Det betyr at man på 12 dager 
arbeider 112.5 timer. På den måten 
har de arbeidet 3 uker i løpte av 2 
ukers arbeid. 
For de som ikke har vært nødt å 
pendle kan det se ut som om dette 
gir mye fritid. I praksis gjør det ikke 
det.  Mange reiser til anlegget søndag 
kveld, arbeider hele uken inklusiv  
lørdag og gjennom hele neste uke. 
Mange kommer hjem seint  fredag 

uken etterpå. 
Det er en måte å arbeide på som gjør 
at du er vekke fra familien 2/3 av året. 
Alle som har prøvd det en stund kan 
fortelle at det er slitsomt å få det til.
Hvordan var det mulig å få det til tid-
ligere? Den gangen da dette fungerte 
bra, var det slik at far var i arbeid 
og forsørget familien, mens mor var 
hjemme og ordnet alt som måtte ord-
nes -  hus, hjem og barn. Far kom 
hjem med julepresangene.  At den 
tiden er forbi, er det ikke lenger 
noen som betviler.  Det er vel heller 
ingen noe som ønsker seg den tilbake. 
Kvinnene har lenge gitt uttrykk for 
at de ønsker å dele omsorgen med 
mannen. Vi i Elektroarbeidernes 
Fagforening som har mange medlem-
mer som må på reiseoppdrag, opp-
lever at menn sier det samme. Våre 
medlemmer opplever at det blir ikke 
mulig, fordi arbeidstiden blir et hin-
der for å få det til.

På vårt halvårsmøte i oktober hadde 
vi Kristin Halvorsen som innleder. SV 
har lenge hatt prøveordninger med 
6 timers arbeidsdag på programmet. 
Men det har hele tiden vært fokusert 
på kvinner, og da først og fremst 
i helsesektoren. Klubbleder i vår stør-
ste reiseklubb ABB  foreslo ovenfor 
Kristin Halvorsen at SV burde ta med 
6 timers dag for pendlere som prøve-
ordning.
6 timersdagen er noe som den ”kvin-
nedominerte” delen av fagbevegelsen 
har kjempet høyt og tydelig for gjen-
nom mange år. All ære for det. Den 
mannsdominerte delen av fagbevegel-
sen har absolutt vært noe mer lunken, 
selv om det kom noen tanker om 6 
timersdag også fra den kanten da vi 
hadde stor ledighet og vi diskuterte 
deling av arbeid. 

For å få bygget  ut det som er grunn-
laget for vår velstand i Norge, indus-

Hittil har 6 timersdagen 
vert noe som den kvin-

nedominerte delen av 
fagbevegelsen har kjem-
pet høyt og tydelig for 

gjennom mange år, og all 
ære for det.

På halvårsmøtet i 
Elektroarbeidernes 

Fagforening foreslo klub-
bleder i vår største 

reiseklubb ABB overfor 
Kristin Halvorsen, at SV 
burde ta med 6 timers 
dag for pendlere som 

en ny prøveordning. 
Vanlig arbeidstidsordning 

for våre pendlere inne-
bærer i dag en måte å 
arbeide på som gjør at 

du er borte fra familien 
2/3 av året.

d

Av  Åge Blummenfelt
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trien rundt våre olje og gassreserver, er 
det nødvendig å sende flere tusen av 
våre medlemmer på reiseoppdrag. 
Vi mener at den velstanden som 
kommer hele samfunnet til gode når 
oljen renner gjennom rørene, også må 
komme til de av oss som må ofre store 
deler av familielivet    
for å få bygget det som er nødvendig 
for at samfunnet skal få nyte av olje-
pengene.
Samfunnet er nå blitt basert på at 
begge parter må arbeide for å få hju-
lene til å gå rundt. Som en del av det 
må en også dele ansvar for hjem og 
familie. Det lar seg ikke gjøre for en 
som er på reise mer enn 2/3 deler av 
året.

Det har vært gjennomført noen få 
oppdrag der arbeidstiden har vært 
redusert slik at en har fått rotasjons-
ordninger  der en tilbringer mer tid 
hjemme med familien enn på anleg-
get. Det har vært forsket på et anlegg 
der det har vært  en rotasjonsordning  
med redusert arbeidstid.  Dette var 
utført av Rogalandsforsk. Forskningen  
viser at med bedre rotasjonsordninger, 
så øker en trivsel og produktivitet 
samt at  sykefravær reduseres. Det må 
allikevel bemerkes at resultatet for et 
anlegg ikke nødvendigvis kan overfø-
res til et annet.
For å komme videre foreslår vi i 
Elektroarbeidernes Fagforening at det 
iverksettes prøveordninger med redu-
sert arbeidstid for pendlere som må 
ha nattkvarter utenfor sitt eget hjem.  
Det er i disse tider mange som er 
opptatt av å bruke våre store oljefor-
mue til mer eller mindre gode pro-
sjekter. Dette er et prosjekt som kom-
mer familien til gode.  

Åge Blummenfelt 
er kasserer i 

Elektroarbeidernes 
fagforening. Ark.133

Hittil har pend-
lerne måttet se 

langt etter 6-tim-
ersdagen. Ark.137
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ovedrapporten er skrevet av 
Jone Sunde (mannen som har 

tatt på seg oppgaven med å skrive his-
toriebok for Elektroarbeidernes fagfo-
rening.)
Tema i rapporten er oppfølging og 
håndtering av arbeidsmiljøet i elek-
trobransjens virksomhet, og bygger på  
en undersøkelse av elektrobedriftene i 
Sunnhordland. Det vil derfor kanskje 
særlig være av interesse for folk derfra 
å lese om disse.

Den overordnede og generelle målset-
tingen i lovgivningen har siden 1977 
vært at arbeidsmiljøet skal være ”fullt 
forsvarlig”. 
Videre at loven skal følges opp gjen-
nom helhetlige risikovurderinger i 
virksomheten. Oppfølging av arbeids-
miljøet er dermed i stor grad blitt 
prisgitt virksomhetenes systematiske 
HMS-arbeid.

Visste du at myndighetene egentlig 
ikke er så interessert i blande seg inn 
detaljer om hva som gjøres angående 

HMS og arbeidsmiljø i elektrobransjen
-En undersøkelse av HMS-regulering i 22 elektrobedrifter i Sunnhordland

Av Tor Ivar Fuglø

Dette er tittelen på hovedrapporten for et nylig avsluttet 
forskningsprosjekt ved Senter for samfunnsforskning (SEFOS). 
Prosjektet heter ”Nye rammebetingelser for arbeidsmiljøet i 
elektrobransjen”.

HMS arbeid i bedriften din, men hel-
ler hvordan det gjøres og at prosessen 
i prinsippet er viktigere enn selve inn-
holdet.
Dermed blir det desto viktigere at 
vi som ansatte sjøl engasjerer oss i 
dette. Slik det er i dag er HMS 
på mange måter et ledelsesdominert 
område. Hvis arbeidstakerne skal få 
gjort noe med arbeidsmiljøet sitt er 
forutsetningen da at en må ”erobre” 
dette området, gjøre det til sitt.

For de som har vært i faget noen år, 
er det lett å kjenne seg igjen i forbin-
delse med den spede introduksjonen 
av ”Forskrift om internkontroll” som 
trådte i kraft 1/1 1992.
Frem mot dagens HMS arbeid med 
”medarbeidersamtaler - en frem-
driftsplan for din personlige utvikling 
i selskapet” , HMS-slagord og erkjen-
nelser fra konsernledelser, belyser Jone 
Sunde de forskjellige aktørene, mål-
grupper og målsettinger som har stått 
i fokus for HMS - Helse, Miljø og 
Sikkerhet.

Rapporten gir deg en reell innsikt og 
forståelse av hvorfor Helse, Miljø og 
Sikkerhet ble satt på dagsorden for 
20-30 år siden, hvem som har styrt 
prosessen og hvordan den har utviklet 
seg frem til det vi har i dag, og ikke 
minst: hva er målet.
Den har allerede rukket å bli en del 
av undervisningsmateriellet for utdan-
ning av tillitsvalgte i fagorganisasjo-
nen.

Med litt tålmodighet og en smule 
interesse for helse-, miljø- og sikker-
hets- aspektene på arbeidsplassen din, 
så kan du prøve deg på denne rap-
porten.

Rapporten kan bestilles hos Senter 
for samfunnsforskning (SEFOS), tlf 
55589710.

h
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Demokrati og rettferdighet - 
vårt forsvar mot terrorisme!

Uttalelse vedtatt 
på halvårsmøtet i 
Elektroarbeidernes 
Fagforening 12 
oktober 2001.

El&IT-Forbundet Hordaland, Sogn og Fjordane mener:

Terrorhandlingene i USA tirsdag 11.september har i all sin grufull-
het opprørt millioner av mennesker. Nærmest uvirkelig ble ter-
rorhendingene overført via tv-skjermen og direkte inn i stuene til 
folk. Tusenvis av omkomne  – og millioner av mennesker har fått 
sin framtid sterkt preget av terroren.

Nå er det ikke første gang at terror rammer uskyldige, og dessverre 
sannsynligvis ikke den siste. I krig og fredstid har det dessverre blitt 
utført terrorhandlinger som har rammet mennesker i ennå større 
grad enn nå i New York og  Washington. Men da har ikke tv og 
media på samme måte kunne formidle alle grusomheter  videre.

All terror må fordømmes. Terror skaper nye ønsker og behov for 
gjengjeldelse,  ja endog hevn. De ansvarlig må selvsagt forfølges 
og straffes  - men vi må ikke skape nye ofre ved at nye uskyldige 
rammes.

Vi lever i dag i en verden med et høyt konfliktnivå – og der det 
foregår omfattende og regisserte overgrep mot hele folkeslag. Selv 
ikke i vårt Europa klarer vi mennesker å leve side ved side som 
venner.

Milliarder av kroner brukes i dag for å ”sikre oss” mot 
ødeleggende terror. Likevel kan vi aldri gjennom slike bevilgninger 
gardere oss mot liknende og kanskje stadig verre terrorhandlinger. 
Verdenssamfunnet må derfor se på andre løsninger. 
Gå til selve grobunnen til terrorisme som er urettferdigheten i 
verden, undertrykkelse og overgrep. 
La oss  alle starte med å la være undertrykkingen av hele folkeslag 
eller religioner, og på det sterkeste arbeide for en rettferdig forde-
ling, samarbeid og fred.

All terror må fordømmes, men vi må ikke skape nye ofre 
ved at nye uskyldige rammes.
Milliarder av kroner brukes i dag for å ”sikre oss” mot øde-
leggende terror, men vi kan likevel aldri gardere oss mot 
liknende og kanskje stadig verre terrorhandlinger gjennom 
slike bevilgninger. Verdenssamfunnet må gå til selve grobun-
nen til terrorismen, som er urettferdigheten i verden.
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Uttalelse vedtatt på 
halvårsmøtet i 
Elektroarbeidernes 
Fagforening 12 oktober 
2001.

Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland, Sogn og Fjordane mener:

jennom hele det forrige århun-
dre har det å bygge velferds-

staten vært et av arbeiderbevegelsens 
store mål. Dette vil nå de borgerlige 
partier rive ned.
Vi tenker da på full sykelønn og retten 
til avtalefestet pensjon :

Det er Høyre, Fremskrittspartiet og 
Kristelig Folkeparti  som sier at de 
ønsker å redusere sykelønnsordningen, 
og de samme partier er også positive 
til de foreslåtte endringer i Olsen-
utvalget. Endringer som innebærer en 
kraftig overføring fra pensjonister på 
Avtalefestet pensjon (62 år) og til pen-
sjonister som går av ved 70 år. 

Da sykelønnsordningen ble 
innført i 1978, var et av de viktig-
ste argumentene at folk skulle ha 
råd til å være syke og at dette 
ville innebære en likestilling mel-
lom arbeider og funksjonær . Også 
i dag er det mange mennesker 
som lever på små marginer. Et 
lønnstrekk på grunn av sykdom vil 
ramme hardt hvis du har lite å gå 
på fra før av. 

Det finnes ingen statistikk for pro-
duktivitet eller økonomiske motiver 
som forsvarer innføringen av karens-
dager og redusert sykelønn. Tvert 
imot har vi i Sverige erfaring for det 
motsatte. I det lange løp taper alle 
parter på dårligere sykelønnsordning, 

Forsvar velferdsstaten - slå ring 
om sykelønnsordningen og AFP!
Full sykelønn må opprettholdes og vi må ha en verdig førtids-
pensjon som sikrer utslitte arbeidsfolk  en trygg økonomi. 
Det finnes ingen statistikk for produktivitet eller økonomiske 
motiver som forsvarer innføringen av karensdager og redusert 
sykelønn. Full sykelønn fra første dag er med på å bygge ned 
klasseskillene i samfunnet.
Olsen-utvalgets innstillinger har som målsetning å stimulere 
folk til å stå lenger i arbeid. Men det må ikke føre til en 
svekkelse av AFP-ordningen. Det er enorme forskjeller mellom 
yrkene i forhold til hvor lenge en makter å stå i arbeid.

både den enkelte, bedriftene og sam-
funnet i sin helhet.

Dersom det innføres redusert 
sykelønn vil folk presse seg og 
forsøke å unngå å bli belastet 
med karensdager til tross for at 
de burde holdt senga eller gått til 
lege. Men når sykdommer bygger 
seg opp og virkelig slår ut, blir 
mange borte fra jobben over len-
gre tid. Noen vil gå så lenge at de 
pådrar seg slitasjeskader som det 
tar lang tid å lege. Dermed øker 
langtidsfraværet.

Full sykelønn fra første dag er med på 
å bygge ned klasseskillene i samfun-
net. Bedriftsledere og funksjonerer har 
alltid hatt full sykelønn, og det vil de 
sikkert fortsatt ha når høyrepartiene 
har foretatt de varslede reduksjoner i
ordningen for vanlige folk. 

Vi tar samtidig sterk avstand fra 
enkelte i Høyre som ønsker ved lov 
å forby at det skal kunne taes inn i 
tariffavtalene.

Olsen-utvalget innstillinger har 
som målsetning å  stimulere til å 
stå lenger i arbeid. Dette gjøres 
ved å ta økonomi vekk fra 
Avtalefestet pensjon (AFP 62 år) 
og legge til denne økonomi på 
alderspensjonister som går av ved 
70 år. I størrelse dreier dette seg 

for den enkelte om ti-tusener av 
kroner hvert år.

Når vi da vet at det er enorme for-
skjeller mellom yrkene i forhold til 
hvor lenge en makter å stå i arbeid, 
innebærer dette enorme overføringer 
fra belastende yrker innen industri, 
service og renhold, fiskeri, byggebran-
sjen, skipsbygging osv.  - og til de 
mer frie yrker som leger, advokater, 
tannleger, konsulenter., forvaltere osv.

Situasjonen i dagens arbeidsmarked er 
at bedriftene heller ikke ønsker å satse 
på arbeidstakere over 50 år – de faller 
fort utenfor og overføres til fellesska-
pets ansvar.  Da blir dette en skrive-
bordsinnstilling med ”ønske om godt 
vær ” og med en konsekvens at store 
grupper får kraftig redusert sin inntekt 
og presset på offentlig uførepensjon 
øker.

Likhetssamfunnet står under press – 
da må fagbevegelsen sammen med 
våre politiske venner forsvare et sam-
funn som ikke  behandler en etter 
størrelsen på bankkonto og lomme-
bok.

Full sykelønn må opprettholdes og vi 
må ha en verdig førtidspensjon som 
sikrer utslitte arbeidsfolk  en trygg 
økonomi.

g
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ER I MILITÆRET:
Da har du rett på fritt medlemskap. 
Du er altså fritatt for kontingent, 
både forsikrings- og fagforeningskon-
tingent i den tiden du er i militæret. 
Gi beskjed, gjerne skriftlig, men også 
muntlig er i orden, til oss på telefon 
55 55 36 60.

ER PERMITTERT ELLER 
ARBEIDSLEDIG:
Du har rett på fritt medlemskap i 
8 uker, men du må sende inn doku-
mentasjon fra trygdekontoret som 
viser at du mottar arbeidsledighets-
trygd. Dette må sendes inn en gang 
i måneden.
Dette fritaket gjelder også både for-
sikrings- og fagforeningskontingent, 
men forutsetningen er at vi har 
mottatt dokumentasjon fra deg.
Går du arbeidsledig utover 8 uker, 
kan du søke om fortsatt fritak.

GÅR PÅ SKOLE:
Du kan opprettholde medlemskapet, 
men må betale den til enhver tid 
gjeldende forsikringskontingenten til 
forbundet. For tiden er den kr. 
300,- pr. år. I tillegg må du betale 
premien til uføre- og ektefelleforsik-
ringen hvis du ikke har reservert 
deg for denne.
Som LO-medlem kan du søke om 
LOs utdanningsstipend hvis du har 
vært medlem i 3 år. Søknadsfrist ved 
helårsutdanning 15.05. Fortløpende 
søknadsfrist ved kortere utdanning.

Sjekkliste hvis du ikke er i arbeid fordi du:

ER SYKEMELDT:
Er du lønnet av arbeidsgiver kan 
du trekkes som vanlig, men er du 
lønnet av trygdekontoret skal du 
trekkes 1,5% av brutto sykelønn. 
Arbeidsgiver skal oppgi dette ved 
melding til trygdekontoret, men 
kontroller at du blir trukket.

HAR BARSEL- / 
FØDSELSPERMISJON:
Samme som sykemeldt.

HAR OMSORGSPERMISJON 
UTEN LØNN:
Du kan fortsatt stå som medlem 
mot at du betaler de forsikringene 
du har gjennom medlemskapet. 
Forbundet sender bankgiroer.

ER PÅ ATTFØRING OG 
UFØR:
Du må betale premien til alle de 
ulike forsikringsordningene du har 
gjennom medlemskapet. Forbundet 
sender deg bankgiroer.
Kopi av vedtak fra trygdekontoret 
på at du er innvilget attføring-/ ufø-
retrygd må sendes oss.

ER AFP-/FØRTIDS- OG 
ALDERSPENSJONIST:
Du må betale alle forsikringsordnin-
gene frem til 67 år. Fra 67 år vil 
forbundet betale premien til grunn-
forsikring og kollektiv hjem, mens du 
selv må betale premien til reise- og 
toppsikring. Forbundet sender bank-
giroer. Ved AFP- og førtidspensjon 
må du sende kopi av vedtak fra tryg-
dekontoret til oss.

Kilde:Samleskinnen
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Den 10 oktober 2001 vart det halde tale og debatteknikkurs i 
Bergen Hotell sine lokale i Håkonsgata. Kurset var i hovudsak meint 
som ei oppkøyring  for delegatane framfor landstariffkonferansen i 
Sarpsborg. Omlag 20 delegatar og klubbleiarar var til stades på dette 
kurset.
Elektroarbeidernes Fagforening med AOF sto som arrangør for kur-
set, med Odd Bach frå AOF som kursleiar.
Kort om innhaldet. Til dykk som ikkje var med på kurset kan 
nemnast nokre enkle reglar for ein talar:

 Forbered deg godt.
 Hald deg til saka.
 Bruk saklege argument.
 Fokus på sak – ikkje person.
 Siter andre sine synspunkt korrekt.
 Ikkje bruk nedsettande uttrykk.
 Unngå detaljar.
 Slutt medan leiken er god.

Til dykk som synes dette høyrest frykteleg kjedelig ut. Det er lov 
å improvisere!

Elles vart alle kursdeltakarane  videofilma, slik at ein kunne få studere 
sine eigne og kvarandre sine feil inngåande. Dette var noko som me 
alle sette umåteleg pris på. Nokre var faktisk så heldige å få opptre 
to gonger, då kameraet sto på i pausen slik at dei siste ikkje kom 
med på tapen.

i tale og debatteknikk
Av Svein Arild Dale 

Svein Arild Dale
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Men korleis vart det no med dei 
annonserte planane? Skulle det verke-
leg realiserast? Skulle verkeleg denne 
fantastiske teknologien kome oss van-
lege menneske til gode? Eller var det 
slik at heile greia var ein gedigen PR- 
jippo, som skulle skape rørsle i mark-
naden slik at verdiane på aksjane brått 
kunne gjere eit hopp og putte meir 
klingande mynt i lomma på aksjonæ-
rane.

Uansett var dette resultatet. 
Aksjekursen steig brått frå om lag kr. 
350,- på morgonen til om lag kr. 
550,- på føremiddagen. Artig var det 
då å sjå at då det viste seg at realise-
ringa ikkje var noko nærmare, og at 
det framleis sto att forhandlingar som 
skulle sikre firmaet ei betre kontrakt, 
so fall brått aksjeverdien og stabiliserte 
seg kring kr. 420,-

Artig dette med korleis forventninga-
ne til ”marknaden” kunne gjere sel-
skapet sin verdi 200 kr. høgare pr. 
aksje på ein liten føremiddag. Det var 
heilt sikkert nokon som gjorde nokre 
kroner på dette ”stuntet” også. Og då 
er vel målet nådd?

Korleis er det forresten med våre eigne 
forventningar. Har me forventningar 
til for eksempel renta, og korleis vert 
denne forventninga betalt? Eg høyrde 
forresten her om dagen at økonomien 

i Noreg ikkje trengde noko rentened-
gang. Den var visst sunn i forhold 
til utlandet. Og då er det vel greitt? 
Det einaste som ser ut til å påvirke 
renta er visst eit godt lønsoppgjer for 
vanlege lønsmotakarar. Då går renta 
opp. Har forresten aldri høyrt om at 
renta går ned dersom me får eit dårleg 
lønsoppgjer. (besnerande tanke)

Apropos lønsoppgjeret. Korleis skal 
me te oss for at våre forventningar 
denne gongen skal bli betalte? Skal 
me ta den tradisjonelle metoden med 
forhandlingsutval, riksmeklingsmann, 
uravstemmig, nedstemming og streik? 
Eller skal me rett og slett kalle inn til 
ein pressekonferanse, presentere krava 
våre og deretter sjå om kursen vår 
stig hos forhandlingsmotparten vår? 
Hadde vore eit artig forsøk.

Når 
 forventningar 

Av Svein Arild Dale

So har me sett det igjen. Ein eller anna leiar i ei eller anna 

bedrift kallar inn til pressekonferanse, for å fortelje om ei eller 

anna nyvinning eller strukturendring i bedrifta. Me har sett det 

i Kværner, Aker, Storebrand, Orkla. You name it. No sist var det 

Opticom og deira fusjonsplanar. Denne fantastiske databrikka 

som kan lagre so uendeleg mykje informasjon, skulle endeleg 

ta steget frå teiknebordet til ekte vare (hardware ?).

vert til kroner og øre
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Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland, Sogn 
og Fjordane mener:

LO har gjennom vel 100 år stått i 
spissen for å bygge opp om arbeids-
folks rettigheter og  velferd. Sammen 
med de politiske partier på venstresi-
den har  vi sett nødvendigheten av å 
ha en offensiv fagbevegelse tuftet på 
faglige rettigheter.

Gjennom den såkalte ”nordiske 
modellen” har en bygget et treparts-
samarbeid mellom Regjering/Storting, 
LO og NHO. Dette trepartssamarbei-
det  har medført at det norske sam-
funn utviklet seg som et stabilt sam-
funn med en godt utbygd velferdsstat.  

Sentralt i en slik velferdsstat har stått 
en sterk offentlig sektor, der lovfestede 
reguleringer og vedtak skulle gi en sik-
kerhet for likebehandling.

Uttalelse vedtatt på 
halvårsmøtet i 
Elektroarbeidernes 
Fagforening 12 
oktober 2001.

LO har gjennom vel 100 år stått i spissen for å bygge opp 
arbeidsfolks rettigheter og  velferd. En viktig del av dette arbei-
det er skjedd ved bruk av den såkalte ”nordiske modellen” 
som innebærer et trepartssamarbeid mellom LO, Regjering/
Storting og NHO. Interessen fra den borgerlige siden for å 
videreføre trepartssamarbeidet er minimal, og dette innebærer 
et klima der faglige rettigheter og stabiliteten i samfunnet kan 
forringes.

ei til angrep av faglige 
rettigheter!

Vi står nå ved inngangen til en ny 
stortingsperiode der det er et klart 
borgelig flertall på Stortinget og der 
en ny borgerlig regjering  er i emning. 
Dette vil av erfaring medføre angrep 
på de faglige rettigheter.

Interessen fra de borgerlige partier for 
å bidra til en videreføring av treparts-
samarbeidet er minimal. Når samtidig 
NHO også i sine vedtaksføre organer, 
også sier NEI til ett slikt samarbeid, 
ser vi konturene av ett annet forhand-
lingsklima.

Ett slikt klima kan innebære at faglige 
rettigheter forringes og dermed vil sta-
biliteten i det norske samfunn også 
lide.
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e siste 20 årene har de styrende 
politikerne i Norge i stadig stør-

re grad basert sin politikk på den frie 
markedstenkningen og i stadig mindre 
grad på aktiv politisk styring.
Med et tankespinn som at ”markedet 
løser alle” utfordringer, har man i 
stadig større grad gitt fra seg 
mulighetene til aktiv styring mot poli-
tisk vedtatte målsetninger eller ideologi.

Som en konsekvens av dette har det 
fått utvikle seg betydelige mangler og 
skjevheter i dagens Norge.
Fattigdom er blitt et begrep i landet, 
økende forskjeller mellom folk og 
usikkerhet omkring velferdsstaten. 
Dette skjer i en situasjon der staten er 
” søkkrik”,  mens svært mange  kom-
muner har kjempeunderskudd og må 
skjære ned på skoletilbud, helsetilbud 
og øvrige tjenestetilbud til sine inn-
byggere.

For hardt prøvede kommuner har 
privatisering av kommunale tjenester 
samt salg av kommunal eiendom og 
virksomheter,  vært en kortsiktig vei 
til å bøte på de verste skjevheter som 
har oppstått. Hva skjer da  når det 
ikke er mer å selge eller privatisere?
I vårt land som nærmest ”flyter over” 

Uttalelse vedtatt 
på halvårsmøtet i 
Elektroarbeidernes 
Fagforening 12 
oktober 2001.

Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland, Sogn og Fjordane 
mener:

Vi krever politisk styring 
og mindre marked!

Med ideen om at markedet løser alle problemer, har de 
styrende politikerne de siste 20 årene frasagt seg stadig 
flere muligheter til aktiv politisk styring. Det har ført 
til økende forskjeller blant folk og usikkerhet omkring 
velferdsstaten. Samtidig som staten er søkkrik, er fattigdom 
på nytt blitt et aktuelt begrep. Et slikt samfunn ønsker vi 
ikke i Norge. Vi trenger politikere som har visjoner og 
målsetninger om å bygge et likhetssamfunn og sier nei til å 
overlate samfunnsutviklingen til et markedsstyrt område. 

av melk og honning, har vi alle mulig-
heter til å bygge ett samfunn med små 
forskjeller og der alle sikres gode hel-
setilbud, utdanning og trygghet i sin 
livssituasjon.

Da må vi ikke  ha  regjeringer som 
kun er opptatt av Maastrichts-avtalens 
konvergenskrav samt å administrere 
landet. Vi trenger politikere som har 
visjoner og målsetninger for å bygge et 
likhetssamfunn, og som takler utfor-
dringer som det er å  ”gå mot strøm-
men” , i en tid der for mange bare 
dilter etter.

En verden der alle tenker likt, vil nød-
vendigvis ikke bringe oss samlet fram-
over. Et samfunn der markedet overla-
tes til å styre samfunnets behov, vil 
aldri bli et godt samfunn. Det vil være 
et samfunn der store forskjeller opp-
står og hvor mange faller utenfor.

Et slikt samfunn ønsker vi ikke i 
Norge. 
Derfor sier vi – Ja, til politisk styring 
og nei til å overlate samfunnsutviklin-
gen til et markedsstyrt område.   

d
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Av Arne Nesheim

spørsmål  

Hvorfor kaste bort tiden med 
å skrive listeakkord”, sier sjefen. 
”Det må da være mye bedre at vi 

tar en 4B på denne jobben. Tenk bare, 
all den tiden du bruker til å skrive 
listen kan du heller bruke til å jobbe. 
Da går jobben mye greiere, vi slipper 
å krangle om prisen, jobben blir gjort 
på færre timer, bedriften tjener mer 
penger og montørene tjener mer pen-
ger. Dessuten så blir bedriften mye 
mer konkurransedyktig hvis vi gjør 
det slik.” Dette høres jo veldig logisk 
tenker du. Og dessuten er det jo vel-
dig vanskelig å skrive en listeakkord.,” 
Jeg har jo aldri  gjort det skikkelig 
før”. 

Du kjøper ideen til sjefen, du er til-
freds, her skal du tjene store penger og 
det uten å måtte krangle om det i det 
hele tatt. Dette er virkelig livet! Hva 
sjefen tenker  vet vi jo ikke, men kan 
det være noe slikt som; ”jammen er 
jeg dyktig, der lurte jeg det fjolset noe 
grundig, og jeg er rimelig sikker på 
at arbeidspengene i hvert fall ikke 
blir overskredet på dette prosjektet.” 
For det vet sjefen, han er ikke 
dum: Elektrikere er pliktoppfyllende 
mennesker som har en innarbeidet 
praksis å jobbe effektivt. Dette er 
en tradisjon som springer tilbake til 
1937, den gangen akkordtariffen ble 
avtalt. Dette kan vi nok holde på med 
noen år enda, tenker sjefen. 

Dette var vel litt frekt tenkt, slik er 
det vel ikke? Det kan hende det er 
helt andre grunner til at ledelsen abso-
lutt vil ha 4B? Eller det de kaller 
4B, men som er noe helt annet som 
flyter helt fritt utenfor alt avtaleverk. 
Kanskje de virkelig tror at dette er løs-

Resultatlønnsystemene er på frammarsj 
i arbeidslivet. Men de nye resultatlønn-
systemene bygger på bedriftenes økono-
miske resultater, og ikke på produsert 
mengde slik elektromontørenes tradisjo-
nelle akkordtariff gjør.
Dette setter bedriftene i en helt annen 
forhandlingssituasjon i forhold til arbei-
derne. På det økonomiske fagområdet er 
arbeidsgiverne praktisk talt enerådige, og 
kan med uttallige grep styre resultatene 
etter eget ønske.
Får en først arbeidstakerne med på en 
virkelighetsoppfatning av at «vi er alle i 
samme båt», er veien kort til lønnsdum-
ping i konkurranse med andre firmaer, når 
oppdragene blir få.
Den tradisjonelle akkordtariffen som byg-
ger på produsert mengde uavhengig av 
bedriftenes økonomiske resultat er likevel 
under press. Årsakene til det er nok 
flere, men stikkord kan være krav til 
egeninnsats, manglende kunnskap, press fra 
arbeidsgiverne eller større innslag av tek-
nisk kompliserte installasjonsenheter eller 
områder.
Elektroarbeidernes Fagforenings sekretær 
Arne Nesheim retter i dette innlegget 
søkelyset på noen av disse problemstil-
lingene.

"
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Søkelys på resultatlønnssystemene

ningen, for å øke fortjenesten i bran-
sjen ? De har i hvert fall klart å finne 
et ekstra konkurranseelement i en fra 
før av tøff konkurranse.

Vel.  Jobben blir gjort, du og dine 
arbeidskamerater står på, dere har til 
og med fått litt ekstra akkordforskudd 
siden det er en 4B avtale, og him-
melen venter der fremme når jobben 
er ferdig. Dette går visst veldig bra 
etter det sjefen sier. 
Så er jobben ferdig, vi har virkelig 
stått på så vi kjenner det i musklene 
og leddene både her og der. Etter et 
halvt års arbeid har til og med sjefen 
invitert til en avslutningsmiddag på 
prosjektet, med pils og det hele. Kan 
det bli bedre? 
Ut mot slutten av middagen kommer 
sjefen inn på det; ”Dere skjønner, 
det var noen kostnader jeg ikke 
visste om tidligere, så det blir ikke 
noe etterskudd på denne jobben. 
Dekningsbidraget ble etter grundig 
gjennomgang lavere enn antatt, og 
dessuten har vi brukt atskillig flere 
timer enn beregnet.
Hvis du ikke tror meg skal du selvsagt 
få se alle utregningene, her er det full 
åpenhet!”
”Neeii, det er ikke nødvendig, det 
stemmer sikkert!” Innerst inne vet 
du at du ikke er kompetent til å 
virkelig kontrollere at det sjefen sier 
er riktig. Du har aldri fått opplæring 
i dekningsbidrag, resultatgrad, indi-
rekte kostnader, bonus fra leverandør, 
arbeidsgiveravgift og andre vanskelige  
betegnelser.

”Takk for i kveld”, sier sjefen, ”det var 
hyggelig.”  Så sitter du og arbeidska-
meratene dine der. 

”Var det ikke noe lignende på det for-
rige prosjektet også”, er det en som 
mimrer om. Jo, det ble bare 140 den 
gangen også, det stemmer det. Etter 3 
ekstra pils rusler du hjem, litt sliten 
og stiv i kroppen, knærne er ikke helt 
hva de var heller. Du rusler i hvert fall 
hjem. Lurt igjen?

Tema til diskusjon: Er elektri-
kere dumme og lettlurte?

Jeg vet ikke hvordan det er i dag, men 
den gangen jeg skulle begynne i faget 
burde vi være litt gode i matematikk. 
Vi måtte kunne både roten av 3 og 
cosinus til phi. 2 phi i annen var og 
noe, husker jeg. Slik er det vel ikke i 
dag? Nå kan vel ingen regne ut hva 2 
+ 3 er. I hvert fall ikke et så vanskelig 
regnestykke som dette, det klarer du 
vel aldri.

100 x   9,44 = 
10   x 46,20 =
5     x 17,74 =
Sum             =              x 
1,245 =

Gratulerer, du har akkurat regnet ut 

om  LØNN

akkorden for å legge opp 100 meter 
kabel på betong, montere 10 lysarma-
turer, 4 stikkontakter og en bryter. Var 
det vanskelig? Klarer du så å gjøre en 
slik jobb på 10 timer, ja da tjener du 
over 180 kroner timen.

Tema til diskusjon: Kan elek-
trikere regne?

Hvorfor skal vi egentlig holde på med 
dette akkordjaget. Holder vi på med 
det fordi vi tjener penger?
Holder vi på med det fordi vi ønsker 
å slite ut kroppene våre, slik at vi må 
bli uføretrygdet når vi er 55 år? Er 
det rett og slett fordi vi fremdeles lever 
etter en gammel tradisjon som sier at 
hvis elektrikerne står på så tjener vi 
penger. Er det ikke slik at vi IKKE 
tjener penger på det. Det gjør jo heller 
ikke bedriftene våre fordi de i så lang 
tid kun har vært fokusert på å være 
billigere enn konkurrentene.
Hvem tjener da på det? Kanskje kun-
dene får et billigere produkt?
Tema til diskusjon: Er det riktig at 
elektrikerne skal ”Akkordtariffen er et 
gammeldags system, vi burde heller ha 
en moderne og  fremtidsrettet avløn-
ningsform”, er et argument som blir 

brukt av arbeidsgivere. 
Jeg er litt enig. Systemet 
har ikke blitt utviklet i 
forhold til verken tek-
nologi eller lovverk. I 
1977 kom arbeidsmil-
jøloven. Fikk det kon-
sekvenser i akkordta-
riffen? I 1997 kom 
Internkontrollforskriften. 
Ble akkordtariffen 
endret i forhold til den? 
Ble det lagt til rette for 
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forbedringsarbeid?  Kanskje blir det bedre når den nye arbeidslivloven 
kommer?

Nå er det vel ikke så rart at arbeidsgiverne ikke ville være med å forbedre et 
system som de egentlig ikke vil ha. Eller tror de ikke vil ha. Realiteten viser 
vel at såkalte 4B avtaler heller ikke er noen suksess for bedriftene.

”Akkordsystemet er det eneste som i fremtiden kan gi oss noe ut over 
fastlønn. Det er bare mulig å holde liv i akkordsystemet dersom interessen 
for det er til stede hos medlemmene. Gir vi det fra oss kan det bli vanskelig 
å få det tilbake.”(Asbjørn Bratland 1990)

I vårt distrikt var timefortjenesten for montør som jobber akkord i gjen-
nomsnitt 144 kroner for et år siden. Er dette et riktig nivå? Burde den 
vært lavere eller høyere? Er vi i vårt distrikt 30 kroner dårligere i timen 
enn for eksempel trøndere og østlendinger? La oss se litt på utviklingen 
fra 1998.
Da var gjennomsnitt akkordlønn i vårt distrikt ifølge Fagforeningens statis-
tikk kr 141,68. Dersom denne skulle utviklet seg i henhold til gjennomsnitt 
lønnsindeks fra Statistisk sentralbyrå, skulle den nå vært på 165,34.
Går vi lengre tilbake i tid blir denne utviklingen enda mer skremmende. 
Eksempelvis var jeg med på en akkord i 1987 som gav 132 kroner pr 
time. Det er betegnende for denne situasjonen at Fagforeningen ikke utga 
akkordstatistikk for 2000, siden der var kommet inn så få akkorder. Har 
vi gitt opp?

Spørsmålet blir hvordan lønnen vår skal utvikles framover. Dersom det kun 
skal være opp til arbeidsgiverne å bestemme, så blir der sikkert ikke så veldig 
positiv utvikling. Et alternativ er fastlønn og denne har hatt en brukbar 
økning de senere årene, men hvordan blir det framover hvis der ikke er 
akkordarbeid å vise til? 
Nå er det slik at selv om utviklingen har vært skuffende hos oss de senere 
årene, så er det mange steder i landet vårt der akkordarbeid blomstrer. Der 
skal avholdes en landsomfattende konferanse om akkordarbeid nå i disse 
dager. Kanskje fører det til en ny vår?
Eller kanskje er det mest riktig å finne en helt ny avlønningsmetode for 
elektrikerne framover?
Det pågår utredninger i forhold til dette også.

Tema til diskusjon: Hvordan bør lønnen til elektrikerne 
fastsettes framover?

I dette innlegget har jeg kastet opp en del problemstillinger som jeg håper 
kan føre til litt diskusjon blant mange elektrikere. Jeg tror det er håp for 
fremtiden.

Arne

Fire spørsmål om lønn, forts.
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Følgande poeng er feil:

 ”Ved tariffoppgjøret i 1996 ble 
etterutdanning utpekt som et av 
hovedkravene til LO.”

 ”(…) det finnes like mange for-
skjellige realkompetanser som det 
finnes mennesker (…)”.

 ”Mens etter- og videreutdanning 
altså viser til et krav om en 
konkret handling, viser derimot 
begrepet kompetansen til en 
beskrivelse av en tilstand.”

 Om arbeidslivsfaget til ELBUS/
Universitetet i Bergen: ”Sjelden er 
et utdanningstilbud bedre tilpas-
set spesielle grupper, i dette orga-
nisasjonstoppene i bransjen.”

 ”(…) dette (arbeidslivsfaget, mi 

merknad) er gjennomslag for de 
få og utvalgte (..).

 ”(…) deltakelse her (arbeidslivsfa-
get, mi merknad) (…) påvirker 
det generelle synet på EVU-
kravet, for å uttrykke det forsik-
tig.”

 ”Fem vekttall bare for oppmøte 
(…).”

 ”Klokkene ringer for Etter- og 
videreutdanningsreformen.”

Replikk:
Erik Grytdal skreiv ein interessant og levande artikkel om etter- 
og videreutdanningsreformen i forrige nummer av Montørforum 
(2-2001). Men diverre blir artikkelen noko skjemd av grove feil. 
Grytdal kjem nemleg i skade for å hamne i alle publisitetslengtande 
journalistars Waterloo: Never check a good story!

SJEKK ALDRI EI 
GOD HISTORIE

Følgande er sanninga:

 Under det forbundsvise oppgjeret 
i 1996 våga ikkje LO ein gong å 
kommentere NEKFs etterutdan-
ningskrav direkte.

 Tja, men det finnast minst like 
mange meiningar som menneske.

 Kompetanse er ein dugleik som 
gjer deg i stand til å utføre ei 
spesialisert handling. Grytdal for-
vekslar kvalifikasjonsbegrepet og 
kompetansebegrepet.

 Tilbodet har gått ut til alle EL & 
IT tillitsvalde i elektrobransjen, 
og deltakarane kjem i frå alle nivå 
i organisasjonen.

 Arbeidslivsfaget gjer ei grundig 
innføring i heile kompetansepro-

blematikken, både i bransjen og 
på nasjonalt plan. Å påstå at 
faget svekkar synet på etablering 
av sentrale fond kan i beste fall 
karakteriserast som morosam gjø-
gleri ut i frå prinsippet om mis-
tankens hermenautikk.

 Sjølvsagt får ingen fem vekttall 
for oppmøte. Arbeidslivsfaget gir 
ingen generell realkompetanse-
vurdering. Kun dokumenterte 

opplæringstilbod (godkjendt til-
litsvaldopplæring og fagutdan-
ning) vert evaluert i forhold til 
vekttall saman med obligatorisk 
kursdeltaking og eksamen. 

 Etter- og videreutdanningssola 
har ikkje gått sin gang.

Eg ser fram til at Grytdal og 
Montørforum held fram med å setje 
kritiske søkelys på etter- og videre-
utdanningsreformen. Dette er ein vik-
tig debatt. Neste gong Grytdal skriv 
ein artikkel om arbeidslivsfaget, er han 
hjarteleg velkommen til å ta kontakt 
med underteikna. Då kan han òg leve 
ut i frå ordtaket som ein annan god 
bergensar, Eilif Armand, omformuler-
te så bra: Ingen blir klok av skade som 
er klok fra før.

Hege Madsen
Forbundssekretær
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øtet blei opna av distriktet 
sin leiar Ove Toska. Han 
ynskte velkommen til dei 

35 frammøtte representantane. Møtet 
blei konstituert, og Terje Davidsen og 
Kjell Sverre Aasheim blei valt til diri-
gentar. I opninga  fortalde leiaren  kva 
styret hadde arbeidd med den siste 
tida. Det vart opna for spørsmål og 
kommentarar til dette: 

Situasjonen i forbundet etter 
landsmøtet i juni
Toska  orienterte om at styret hadde 
arbeidd ein del med politikken i for-
bundet etter landsmøtet i juni. Styret 
hadde lagt vekt på å ikkje overføra 
økonomiske problem til medlemmane 
som følgje av økonomisituasjonen i 
forbundet. –Når det gjeld økono-
misituasjonen i forbundet kan det 
være meir i vente, sa Toska.

Arbeidarane frå Litauen
Distriktet har vore engasjert i saka 
med at ein underleverandør til 
Bravida hadde framandarbeidarar frå 
Litauen. Austeuropearane arbeidde 
under dårlege vilkår i Noreg. 
Distriktet la ned mykje arbeid i å 
betra tilhøva for desse arbeidarane. 

må styra aktiviteten i distriktet       

Av Kristian Pedersen

Den stramme økonomien i EL&IT-forbundet rammar distriktet sin økonomi. 
Det vart debatt kring prioriteringane av aktiviteten i distriktet. Det vart lagt 
opp til å kutta i utgiftene, og å byggja opp ein økonomisk buffer for å klara 
nedgangstider, eller periodar med lav sysselsetting og redusert kontingentinn-
betaling. Tariffkrava til vårens lønsoppgjer vart presentert for representantane. 
Det vart sjølvsagt lagt opp til auke i kjøpekrafta, spesielt for lærlingar og med-
lemmer som arbeider offshore.  Tidlegare forbundsleiar Anders Kristoffersen, 
no nestleiar i AOF heldt eit innlegg på møtet. – EVU-reforma og omstillingane 
internt er det me flaggar høgast for tida, sa Kristoffersen.  

Tore Haugland frå Telenor Mobil 
kunne opplysa at Litauarane no arbei-
der under betre forhold enn tidlegare. 
Haugland rosa styret i distriktet for å 
ha handtert saka på ein god måte.
 
Verving
Ove Toska fortalde litt om distriktet 
sitt vervearbeid. Han sa at det låg 
eit stort potensiale i IT-bransjen. 
Folk i bransjen er vanskelige å organ-
isera. Først når dei får problem på 
arbeidsplassen kjem me dei i tale. 
–Hjelp til deira problem, blir vår 
døropnar til dei , uttalte leiaren.
Svein Arild Dale etterlyste T-skjorter, 
o.l. som kunne brukast i vervearbei-
det. 
Toska presiserte at bodskapen var vik-
tigast i vervearbeidet. Men sa vidare at 
gåver kunne vera bra, og noterte seg 
ynskja. 

Yrkesskadar
Det blir brukt mykje ressursar på 
yrkesskadesaker i distriktet. Dette er 
tunge og langvarige saker som ofte går 
over 6-8 år. Toska oppmoda medlem-
mer som fekk yrkesskadar om raskast 
mogeleg å ta kontakt. Ved slike skader 
er det viktig at RTD-skjema blir 

m

Økonomien 
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Halvårsmøte i EL&IT forbundet distrikt Hordaland, Sogn og Fjordane, torsdag 11. oktober  i Folkets hus i Bergen

fylt ut snarast råd. Gunnar Røssland  
spurde om det var nokon avklaring på 
forsikringsdekninga for køyring heim-
arbeid med servicebil. Jan Henrik 
Larsen sa at forsikringa ikkje gjaldt for 
første reis heim-kunde. Her er ikkje 
loven god nok, ei lovendring må til, 
sa Larsen.

Økonomi- innsparingar
Distriktets kasserar Åge Blummenfelt 
orienterte om økonomien. Han presi-
serte at budsjettet ikkje skulle revid-
erast .Og at opplysningane han kom 
med , berre var til orientering. Styrets 
kostnader er som berekna og me ser 
for oss å koma ut i høve til budsjettet 
ved årets slutt, sa Blummenfelt. 
Kasseraren og leiaren i distriktet kom 
med eit forslag om prioriteringar av 
aktiviteten i distriktet. Forslaget hadde 
sin bakgrunn i at det frå forbundet 
har kome signal om reduksjon av 
overføringar til distrikta (ytre organi-
sasjon). Forslaget gjekk i korte trekk 
ut på å at aktiviteten til ei kvar tid 
skulle tilpassast distriktets økonomi. 
Det vart og opna for bruk av eigen-
andel i samband med kursverksemd. 
Desse eigenandelane vert belasta fag-
foreining eller klubb/avdeling.

På grunn av distriktet sin økonomi 
har nokre kurs blitt avlyst. Dette har 
skjedd på tross av at dei var godkjent 
av budsjettkomiteen. Ina Hess frå stu-
die- og HMS utvalet syntest det var 
frustrerande når planlagde kurs vart 
avlyst. Ove Toska sa at det var å bekla-
ga at kurs blei avlyst. –Men me kan 
ikkje bruka meir pengar enn kva me 
til ei kvar tid har, sa han. 
Karsten Eriksen syntest det var eit bra 
forslag å innføra eigenandel på kurs. 
Det syntest ikkje Tore Haugland og 
viste til at mange klubbar har vari-
erande økonomi. Arne Nesheim  var 
einig i at det måtte sparast pengar i 
distriktet men sakna vervearbeid på 
prioriteringslista. Han foreslo å få inn 
eit punkt om verving av nye medlem-
mer på prioriteringslista.
Distriktet sin leiar Ove Toska opp-
summerte debatten. Han sa at det var 
viktig å ha ein økonomisk buffer, for 
å klara periodar med lav sysselsetting. 
Toska sa vidare at bruk av eigenandel 
er ei omstridt sak og må godkjennast 
i kvart enkelt tilfelle. Leiaren meinte 
at vervinga var ei sjølvfølgje og derfor 
ikkje var ført opp på prioriteringslista.  
Representantskapet vedtok einstem-
mig distriktet si prioriteringsliste. Det 

vart og einstemmig vedteke å få inn 
eit punkt om verving. 

Tariffkrav
Arild Horsevik innleia frå tariffområ-
det KS i energiverksektoren. Eit av 
krava var at ein del av kapitaluttaket i 
verksemdene skulle gå til arbeidarane 
som ein bonus. Horsevik sa at dei på 
KS-området byrja å merke lønnsfor-
skjellar. Han etterlyste lønsharmoni-
sering i samband med oppkjøp og fus-
jonar mellom bedrifter. Også internt 
mellom overordna vakt og montør-
vakt ville dei arbeida for lønsharmo-
nisering. Arild Horsevik ville vidare 
slå ring rundt AFP-ordninga..  - Skal 
ordninga rørast, må aldersgrensa sen-
kast, sa Horsevik.
Morten Bildøy la fram krava til EVL- 
avtalen i energiverksektoren. Heving 
av minstelønnssatsane og utjamning 
av lærlinglønna gjennom læretida var 
viktige krav til EVL-avtalen. Heving 
av overtidstillegga og generelle tillegg 
gjekk igjen i begge PD-avtalane 
Svein Eivind Solheim innleia frå 
NAVO-området. Han gjekk ikkje i 
detalj på krava men sa at vilkåra for 
tillitsvalte måtte betrast. Han ynskte 
seg vidare forbundsvise lønnsoppgjer.

Ove Toska sa at det var å beklaga at kurs blei avlyst 
på grunn av at distriktet manglar pengar. -Men me 
kan ikkje bruka meir pengar enn kva me til ei kvar 
tid har, sa han. Ark.132

Frå halvårsmøtet i representantskapet i distrikt Hordaland og Sogn og 
Fjordane. Ark.132
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Distriktssekretær Jan Henrik Larsen 
innleia frå tariffområdet  LOK 
(Landsoverenskomsten). Larsen for-
klarte først om bakteppet i tariffpro-
sessen.  -Moderasjonslinja er framleis 
LO`s tariffpolitiske linje. – Dette er 
det stor usemje om i fagforeininga, sa 
han. Det er vanskelig for arbeidsfolk 
å støtta  moderasjonslinja når leiarane 
sitt bidrag er fallskjermar og opsjonar. 
Ein annan aktør i tariffoppgjeret er 
Noregs Bank. - Renta blir brukt av 
Noregs Bank for å disiplinera arbeids-
takarane i lønsoppgjeret. Men dei er 
ikkje på banen når det kjem valkam-
putspel frå Høgre om skattelette, sa 
distriktssekretæren.  

Jan Henrik Larsen fortalde at det var 
totalt 208 krav til forbetring av 
Landsoverenskomsten. Her er nokre 
av dei:
- Sikra og betra kjøpekrafta
- Sikre sjukeløna
- Finansiering av EVU-reforma
- Få på plass 12-16 pendlarordning
- Auke av lærlingløna
- Offshoreløna opp 40 kroner
      
Svein Arild Dale  kommenterte tarif-
finnlegga. Dale meinte LO fekk større 
makt om ein opprettheldt modera-
sjonslina. - Men den må vurderast, 

meinte han. 
Arthur Sjursen var også på talarstolen 
for å kommentera tariffinnlegga. 
Sjursen hadde sett tariffkonferansar 
i andre forbund og meinte me var 
for snille i EL&IT forbundet. Sjursen 
meinte det var veldig viktig å få på 
plass finansieringa av EVU reforma. 
Distriktet sin leiar Ove Toska opp-
summerte. Han sa at tariffinnlegg på 
representantskapsmøtet var gjort for å 
auka kunnskapen om våre ulike tariff-
avtalar. Toska sa at EL&IT forbundet 
har eit spesielt ansvar i forhold til 
EVU. –Finansieringa er ikkje på plass 
og det er ein lang vei igjen før me 
er i mål, sa leiaren. Han avslutta med 
å ynskja alle lukke til i tarifforhandlin-
gane.

Arbeidernes opplysningsforbund - 
AOF
Tidlegare forbundsleiar i EL&IT-
forbundet Anders Kristoffersen er no 
nestleiar i AOF.
Kristoffersen heldt eit foredrag om 
endringane som AOF skal gjennom-
føra internt. AOF skal bli ein uby-
råkratisk organisasjon med fokus på 
marknad og produktutvikling. Dette 
medfører omstrukturering, sentralise-
ring og nedlegging av kontor. Anders 
Kristoffersen kom med store vyar og 
høge målsetningar som me vanlegvis 

høyrer frå bedriftsleiarar i næringsli-
vet.  
Fleire av debattantane var einige om 
at det måtte gjerast noko i AOF. Ina 
Hess sa at for få kjenner til AOF sine 
tilbod. Ho meinte vidare at informa-
sjon om kurstilboda var viktig. Jan 
Henrik Larsen sa at økt bruk av opp-
lysningsforbundet ville styrka banda 
mellom arbeidarrørsla og AOF. Erik 
Grytdal, ABB inst. var oppteken av 
ideologien i arbeidarrørsla. Han mein-
te økt kunnskap kunne hindra med-
lemssvikt i LO, og etterlyste ein ideo-
logisk startpakke til nye medlemmer. 
Anders Kristoffersen sa avslutningsvis 
at AOF burde fungera som ein kunn-
skapsbase for heile arbeidarrørsla. I 
staden for å ha eigne opplegg i alle 
forbund. Men  Kristoffersen såg for 
seg at AOF og ulike forbund kunne 
samarbeida om å arrangera kurs.

Forsikringsdekninga for køyring heim-arbeid med servicebil er 
for dårleg. -Her må ei lovendring til, sa  Jan Henrik Larsen. 
Ark.132

Dirigentbordet. Arthur Sjursen, Terje Davidsen og Kjell Sverre 
Aasheim. Ark.132
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                               Lønnstatistikk 2001 for Hordaland
Timefortjeneste for service/fastlønn til montørene
 Laveste Høyeste Gj.snitt
 Klubb Fastlønn Fastlønn Fastlønn

ABB Installasjon Austevoll 131.00 144.96 133.13
ABB Installasjon Bergen 130.33 151.33 141.32
ABB Installasjon Voss 132.33 150.83 137.91
ABB Offshore Systems 139.51 145.17 142.23
Aker Elektro Olje&Gas Bergen 146.50 188.00 167.25
Aker Elektro Olje&Gas Stord 129.33 165.03 150.00
Aker Elektro Industri&Marine Stord 131.44 139.22 136.52
Bergen Installasjon 142.98 152.98 146.98
Brødrene Larsen A/S 141.87 152.67 147.05
Elektroinstallasjon Bergen  139.33 148.33 145.57
Frøland og Noss 138.00 142.00 141.00
Helland Elektro A/S 134.01 142.01 142.01
Høva Elektro A/S 143.00 143.00 143.00
Ing. Gier Dalhaug 131.05 152.25 140.05
Hans Pedersen A/S 127.32 146.32 138.90
Inst. Håkon Olsen A/S 142.00 146.00 145.10
Knut Knutsen A/S 144.60 144.60 144.60
Knut Rydland A/S 131.00 133.14 ikke oppgitt
Kvinnherad Elektro A/S 126.33 141.33 132.87
Korsvold Elektro Installasjon 129.50 144.00 138.00
LOS Elektro Stord 127.00 135.21 134.00
M. Prestegård A/S 124.33 150.33 134.49
Magnus Thunestvedt A/S 139.33 157.33 143.72
Maritim Elektro A/S 135.33 140.33 139.33
B. Mikkelsen A/S 136.67 136.67 136.67
Mongstad Elektro 140.20 145.20 ikke oppgitt
Mølster Installasjon 132.92 140.92 136.91
Petterson & Gjellesvik 129.23 157.91 144.68
Profitek Industri&Offshore 130.00 155.00 143.00
Siemens Bergen 140.32 149.32 145.32
Simonsen Elektro A/S Bømlo 132.18 139.22 135.95
Stomas A/S Stord 125.33 143.33 136.05
Svein Hatvik A/S 142.80 154.80 151.00
Sønnico Bergen 124.33 155.00 144.00
Vangen Elektriske A/S 137.83 147.83 138.61
Åge Monsen A/S ikke oppgitt 153.60 129.65
Gjennomsnitt sum Hordaland: 134.55 148.20 141.38

                          Lønnstatistikk 2001 for Sogn& Fjordane
Timefortjeste på service/fastlønn til montørene
 Laveste Høyeste Gj.snitt
Klubb Fastlønn Fastlønn Fastlønn

ABB Installasjon Førde 126.33 146.66 134.33
ABB Installasjon Nordfjordeid 126.67 146.67 136.96
ABB Installasjon Årdal 137.67 147.67 142.67
Holen Installasjon  140.01 140.01 140.01
Rysjedal Elektro A/S  128.33 134.33 132.39
NBN Elektro A/S  124.33 166.33 137.05
Siemens Sunnfjord 124.33 138.33 131.38
Sætren Installasjon A/S  135.14 148.56 141.53
Sønnico Florø 134.00 147.00 139.14
Ulvesund Elektro  131.83 143.83 141.03
Øvreberg Installasjon  129.32 129.32 129.32
Gjennomsnitt sum Sogn&Fj: 130.72 144.43 136.89
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