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Klart ja-flertall i Elektroarbeidernes Fagforening
-men bare blant klubbene innenfor tradisjonell 
landbasert installasjon. side 5
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U ravstemmingen på LOK er nå 
avsluttet og resultatet både i 

vår fagforening og på landsbasis ble 
et JA-resultat. Likevel konstaterer vi 
noen forhold ved  Uravstemmingen 
som må vies betydelig oppmerksom-
het framover. 

Det går på at et betydelig antall med-
lemmer har stemt NEI, og at del-
takelsen i en del fagforeninger har vært 
ekstremt dårlig. (se egen artikkel s 5)

Når det gjelder deltakelsen så var 
det betydelige svingninger rundt om i 
landet. For vår fagforening hadde vi 
en deltakelse på 71%, som plasserer 
oss blant de bedre.  Selv om vi 
selvsagt kunne ønsket deltakelsespros-
enten ennå høyere, skal vi vite at det 
ligger et betydelig arbeid av våre tillits-
valgte på klubbplan bak den prosent-
satsen. All honnør for den jobben. 
Skal vi klare å komme ennå høyere 
neste gang, så er det på det enkelte 
medlem vi må trykke på. 

Jeg kan ikke tro at de som ikke stemte 
denne gang stiller seg likegyldig til 
det fremforhandlede resultatet. All vår 
erfaring tilsier at våre medlemmer har 
et syn på forhandlingsresultatet. Dette 
ønsker vi å få melding om, nettopp 
gjennom uravstemmingen.  Gjør der-
for jobben ennå enklere for våre tillits-
valgte neste gang, ved selv å ta initiativ 
til å gi ditt svar, og ikke vent på de 
tillitsvalgte.

Husk og, at uansett om en stemmer 
JA eller NEI, for oss er medbestem-
melse et viktig  prinsipp.  Og klare 
svar gir klarere føringer for oss alle å 
jobbe etter.

 At så mange valgte å stemme NEI 
denne gang, gir for meg føringer til 
videre kamp for det vi denne gang 
ikke fikk fullført. Da er det for 

meg følgende forhold som 
peker seg ut:

 lavere   
 gjennomsnitts-
 beregning av ukentlig  arbeidstid  
 for reisemontører  
 u/nattkvarter i eget hjem  
 (12-16 rotasjon)

 harmonisering av lønns-
 forholdene i offshoreavtalen

 mer rettferdig fordeling av de 
 verdier som skapes i bedriftene

 oppbygging av fond for 
 etterutdanning

Dette er områder som tydeligvis utfor-
drer vår tariffmotpart sterkt. Det for-
teller en hel del om vår motpart.

Vår strategi framover er også  å ha en 
aktiv linje i vårt tariffarbeid. Det betyr 
ikke bare at vi fremmer forslagene på 
nytt ved neste tariffoppgjør, men at vi 
i tiden mellom tariffoppgjørene også 
er bevisste på å ha fokus på oven-
nevnte forhold i det daglige praktiske 
tariffarbeid.

I skrivende stund er Heismontørenes 
Fagforening i arbeidskamp for tar-
iffestet tjenestepensjon. Det er pt en 
streik som er inne i sin 5 uke, og 
som kan bli langvarig. Vi elektrikere 
støtter heismontørene i deres rettfer-
dige kamp. Ber derfor klubbene om 
å vedta  støtteuttalelser og sende disse 
til  Heismontørenes Fagforening/EL 
& IT Forbundet.

De fører en kamp for tjenestepensjon 
- det er en kamp som også vi vil 
kunne dra nytte av.
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Politisk utspill Av Erik Grytdal

ventuelle uteblivende bevilgnin-
ger til politiske partier på høstens 

landsmøte uttrykker ikke nødvendig-
vis bare forbundets dårlige økonomi. I 
store deler av LO hersker det usikker-
het om hvordan forholdet til det par-
tipolitiske systemet skal se ut i fram-
tida. Gerd Liv Valla lufter på sin side 
spørsmålet om det fortsatt er riktig 
at LO-lederen skal ha fast plass i sen-
tralstyret i DNA. Det er ulike 
oppfatninger om det  blant for-
bundene, og vår egen forbundsleder 
er blant dem som er imot.

Politiske beslutninger blir i vår tid i 
langt mindre grad utformet og frem-
met gjennom de politiske partiorgani-
sasjonene. Media, informasjonskonsu-
lenter og mektige lobbyister med nett-
verk innen makteliten setter i praksis 
den politiske dagsordenen. Det min-
ner oss også om det faktum at vi lever 
i et samfunn der de økonomiske kref-
tene ikke er en del av det parlamen-
tariske demokratiet. Men også mot-
krefter som antiglobaliseringsbevegel-
sen kan ha innflytelse. Alt dette bidrar 
til mindre interesse blant folk flest 
for medlemsskap i de politiske 
partiene, for valgdeltakelse, og det 
skaper avstand til de profesjonelle 
politikerne.

Til tross for dette er det likevel fortsatt 
Stortinget som fatter de formelle poli-

tiske vedtakene her i landet, og usik-
kerheten må ikke forveksles med man-
glende forståelse for nødvendigheten 
av politisk innflytelse generelt, eller på 
spesielle områder som rentepolitikken, 
sykelønn, pensjon, arbeidsmiljølovgiv-
ning, osv. Fortsatt er det handlings-
rom for en mer venstreorientert poli-
tikk. Dette handlingsrommet må også 
fylles før styrkeforholdet mellom klas-
sene er slik at det kan bli tale om 
radikale endringer i sosialistisk lei.

Organisasjonsspesialiseringen innenfor 
arbeiderbevegelsen var i sin tid ment å 
fylle de ulike samfunnsområdene som 
fagbevegelse, parlamentarisk arbeid, 
undervisning, kooperasjon, bank, 
idrett og kultur osv. Selve bevegelsen 
ble holdt sammen av en felles ide; 
sosialismen - det ideelle samfunnet. 
At LO-lederen beholder sin plass 
i DNA sitt sentralstyre, er med 
en velvillig tolkning en videreføring 
av ideen om arbeiderbevegelsen som 
helhetlig bevegelse.

Både fagbevegelsen og det partipoli-
tiske systemet er fortsatt nødvendige 
deler av arbeiderbevegelsens helhet, og 
det er fagbevegelsens plikt å bidra 
til denne helheten. Å gå utenom 
de politiske partiene reduserer fag-
bevegelsen, såvel som den såkalte 
antiglobaliseringsbevegelsen, til poli-
tiske nisjeprosjekter.

LO kan i våre dager bidra til den 
samlete arbeiderbevegelsen med en 
sterk økonomi, et stort medlemstall 
med reell tilknytning til en definert 
samfunnsklasse, god kunnskap om 
arbeidslivet  - men nesten ingen ide-
ologi. Det har også dessverre vist 
seg å være utilstrekkelig for å hindre 
nyliberalismens fremmarsj. Tvert imot 
er LO sine egne medlemmer viktige 
bidragsytere til Frps framgang.

Demokrati er det ideologiske stikkor-
det. I Sverige satser det svenske LO 
nå på tradisjonell partibygging, gjen-
nom et vervingsprosjekt med målset-
ting om å få med minst 100000 LO-
medlemmer inn i Socialdemokraterna. 
Ikke for partiets skyld understrekes 
det, men for å styrke “våra medlem-
mars röst i samhällsdebatten och poli-
tiken”.
Flest mulig aktive deltakere i demo-
kratiet er bra, men også det er 
utilstrekkelig. Demokratiet må også 
kunne utøves på et bredt område av 
samfunnet, noe som spesielt må inklu-
dere økonomien.
En samlet arbeiderbevegelse er fortsatt 
nødvendig, og LO kan være pådriver 
for å få det til. Men til de organi-
sasjonene som vil erklære seg som 
del av arbeiderbevegelsen i vår tid 
må det også stilles noen ideologiske 
krav. Enighet om demokratisering av 
det økonomiske området må definitivt 
være et av dem.

Det e’ itjnå som 
kjem tå seg sjøl!

e
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Av Bjørn Aasheim, klubblei-
ar Simonsen Elektro, Bømlo

Av Bjørn Aasheim

  Klubblederspalten

m e opplever ved kvart einas-
te lønsoppgjer at dei få 

kronene me kjempar for, forsvinn 
med ein gong i anten renteauking, 
auka kommunale avgifter eller 
skjerpa skatt på løn, varer og tjenes-
ter. I juli fekk me 0,5% auke på 
renta og me har framforhandla 4,25 
kr. sentralt i lønsauke. Har du lån 
på 1.000.000,-kr får du 5000,-kr 
ekstra i renteutgifter. Ser me kun 
på renteauken åleina, vil ein gå 
ut i 0 med ein skattetrekk på 
ca.33% og dei fleste av oss ligg 
rundt 30%. Renteauken vart 
grunna med sikring av arbeids-
plassar, hvilke arbeidsplassar? 
 (Når dette skrives er ikkje 
uravstemminga utført og me har 
kanskje fått ei ny renteauke til når 
dette står på trykk). Kva skal gjerast 
for at denne renteaukelønsauke-
karusellen skil lag?
 Kanskje me skal sjå på 
løysingar der både bedrift og ansatt 
kan tjena, slik som  f.eks. meirver-
diavgiftspolitikken. Ei senking her 
kjem alle tilgode, spesielt dei lavt-
lønte. I vår bransje må me sei at 
dei som har under 250.000,- i året 
er lavtlønna. For alle desse betyr 
ein reduksjon i MVA mykje, men 
for Reitan, RimiHagen, Gjerdrem, 
Røkke osv. betyr det ingenting for 
deira eigen daglige forbruk om 
bensin kostar 50,-kr literen, melka 
20,-kr literen osv. Dei har pengar 
disponible, medan mange kun har 
til salt i grauten. For dei mange 
bedriftene som så vidt held håve 
øve vatnet, kan denne renteauken 
og lønsauken vera kroken på døra 
eller føra til oppseiingar. Auka 
arbeidsledighet er positivt i mange 
økonomars auge, ikkje sant 
Gjerdrem?
 Vårt yrke er kjent for å 
påføra slitasjeskader i nakke, albu 
og knær. Senebetennelse i hand-
ledd, albuledd og kneledd er viden 
kjent, men den psykiske slitasjen 
vert sjeldan belyst. Da er slik at 
dei som jobbar innan service har 
eit enormt tidspress og mas over 
seg daglig. Dette fører til mykje 
overtid eller at man er totalt utslitt 
og ikkje har energi til eigen familie 
etter endt arbeidsdag. Dei av oss 
som i tillegg har påtatt oss opp-
gåver som tillitsvald eller verneom-
bod får dette på toppen. I de fleste 

små bedrifter har ikkje tillitsvalde/
verneombod nokon fast kontortid og 
må ta mykje av eiga fritid i bruk 
til dette arbeidet. Dette er både ei 
fysisk og psykisk belastning for den 
enkelte og me har sågar tilfeller der 
tillitsvalde/verneombod vert mobba av 
arbeidsgiver. No viser ei undersøking 
at det er 200.000 som opplever 
mobbing på arbeidsplassen inkludert  
tillitsvalde/verneombud, den må du 
bekjempa. Da er lov å bry seg. Vær 
aktiv i arbeidet internt i bedrifta for 
å forbetra arbeidsmetodar osv. for 
å få ned stressfaktoren. Da er alle 
tent med, inklusiv bedriften, for ein 
sjukemeld person kostar mykje.
 Eg vil tru at mange ynskjer 
meir medbestemming i sitt daglige 
virke. I mange bedrifter er det for-
slagskasser osv. som er eit positivt 
tiltak. Kva så med medbestemming 
på styrerommet?
 I bedrifter med mindre enn 
30 ansatte så er det ingen krav i 
aksjeloven om at ansatte skal ha ein 
representant i bedriftas styre. Dei 
fleste bedriftene med mindre enn 30 
ansatte er familiebedrifter eller har få 
eigarar. Ein av eigarane er som oftast 
daglig leiar i bedrifta og har då to 
rollar som skal oppfyllast. Personleg 
meiner eg at alle bedrifter burde ha 
minimum ein ansatt i styret og at dei 
ansatte burde få høve til å eiga i eigen 
bedrift. Eg meiner og at dagleg leiar 
ikkje skal ha nokon avgjerande aksje-
andel i bedrifta og at styreformannen 
godt kan vera ein utanfor bedrifta. 
Slik trur eg at mange små bedrifter 
vil få trufaste ansatte og at ein samlar 
seg og drar lasset i lag. Eg trur at den 
enkelte i alle bedrifter før vil føla at 
dei har tillit og får ansvar for oppgåver 
som ein meistrar. Ikkje ha hengande 
over seg ein eigar som sjeldan kjem 
med ros eller oppmuntring. Be om 
plass i styret og få medbestemming i 
eigen bedrift, er mi oppfordring til dei 
som er i bedrifter med mindre enn 30 
ansatte.
Til deg som er bedriftseigar: Me 
som er tillitsvalte vil kun bedriftas 
eige beste, men då må du som 
eigar vilja da same og følgja 
Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og 
Landsoverenskomsten. Då vert både 
din og dei tillitsvaldes jobb så mykje 
enklare og tidsbesparande. Gje dei 
ansatte medbestemmelse, tillit og ans-
var. Ha ellers ein god dag!

Nokre ytringar 
  frå Bømmelhuk

Det er på tide med 
nytenking i lønsforhan-
dlingane ellers vil me 
oppleva mange små 
bedrifters undergang. 
Det er på tide å ta 
alvorlig alle slitasjeska-
dane i vår bransje, 
både dei fysiske og 
dei psykiske. 
Medbestemming i 
eigen bedrift er ikkje 
ein sjølvfølgje.
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Av Erik Grytdal

2

 

I Elektroarbeidernes Fagforening ble det ble arrangert klubb-
møter i arbeidstida for å gjennomføre uravstemmingen ved tar-
iffoppgjøret.  ABB-klubben i Fyllingsdalen, Bergen diskuterte 
oppgjøret på klubbmøte 13 august. Ark.143

Klar til å legge stemmeseddelen i pappurnen. Karsten Sivertsen ser ut 
til å ha bestemt seg. Ark.143

 

0 august var opptellingen etter 
uravstemmingen på den nye 

Landsoverenskomsten klar. Da hadde 
medlemmene sagt ja til tariffavtalen 
som skal gjelde de neste to årene. 
Resultatet for hele landet gav 57 pro-
sent ja-stemmer, 38 prosent nei, mens 
5 prosent var blanke eller avviste. 
Deltakelsen var bare på 58 prosent, 
noe som var så dårlig at avstemmin-
gen måtte sendes til LO for godkjen-
ning.

Elektroarbeidernes Fagforening 
behandlet forhandlingsresultatet i sty-
ret 14 juni, og anbefalte med 4 mot 
3 stemmer å stemme nei til forslaget. 
Men medlemmene ville det annerle-
des. 52,8 prosent stemte ja og 40,5 
prosent stemte nei til forslaget, altså  
bare en noe høyere nei-andel enn 
landsgjennomsnittet. Bare i distrikt 
7, altså Rogaland var det nei-flertall, 
men til gjengjeld var det høyt; 72 
prosent. Dette er et distrikt som i lik-
het med vårt har med mange reise-
montører og offshoremontører. Det er 
rimelig å tolke det slik at det var på 
dette området misnøyen med avtalen 
var størst.
Når det gjelder valgdeltakelsen var 
oppslutningen god i 
Elektroarbeidernes Fagforening, 71 
prosent. Også i Rogaland var oppslut-
ningen god. Best var imidlertid resul-
tatet i distrikt 4, med 75 prosents 
valgdeltakelse.

Av de 49 største klubbene i vår fag-
forening var det ja-flertall i 24, nei-
flertall i 14, og stemmelikhet i en. 
Med få unntak fant en nei-flertallet i 
klubber med arbeid vesentlig innenfor 
skip/onshore/offshore/reise.

Men bare blant klubbene innenfor tradisjonell 
landbasert installasjon
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Mens vi venter på landsmøtet

Mens vi venter på 
    landsmøtet 
El&IT-Forbundets andre ordinære landsmøte skal avholdes i Folkets Hus i Oslo 
21-23 november 2002. Fra distrikt Hordaland og Sogn og Fjordane vil distrikt-
sleder Ove Toska lede en delegasjon på 34 representanter. Av disse kommer 
15 representanter fra forbundets største fagforening, nemlig Elektroarbeidernes 
Fagforening, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Intensjonen med EL&IT-Forbundet var et fullintegrert forbund. Veien dit går gjen-
nom styring av aktiviteten i forhold til inntektene, en rettferdig fordeling av 
byrdene, der dem som tjener best må yte mest, og der pensjonistene blir spart.

På Landsmøtet vil det også møte delegater som ikke deler dette synet, 
og som kommer til å sloss for sine egne privilegier.

For å møte disse utfordringene kreves det aktivt engasjement og kampvilje 

fra alle våre representanter. Fornuft, rettferdighet og framskritt kommer ikke 
rekende på en fjøl i denne forsamlingen heller, sjøl om det er del av fagbevegelsen.

Ark.107

Ove Toska taler til Landsmøtet i 1998. 
Ark.107
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Av Erik Grytdal

Mer styring 
og mindre marked

rganisering av tariffarbeidet
Det er vel kjent at det nye 

EL&IT-Forbundet ikke bare ble en 
samling av medlemmer, men også en 
samling med mange forskjellige tar-
iffavtaler. Det har blitt arbeidet med 
å søke å redusere antallet tariffavtaler 
ved blant annet en harmonisering av 
innholdet i avtalene. Uansett  må 
en sikre at også mindre grupper og 
avtaleområder finner sin plass i fram-
tidige tariffprosesser. LOK-området 
har etterhvert gjort gode erfaringer 
med sine landstariffkonferanser, og 
områder som NAVO og KS/EBL 
har etterhvert kommet etter. I alt 
samler disse tre store konferansene 
nå 300 deltakere. Elektroarbeidernes 
Fagforening mener smågruppene kan 
tildeles plasser innenfor disse tre 
avtaleområdene, etter hvor de mest 
naturlig hører hjemme. De endelige 
kravene fastsettes av forbundsstyret. 
Den overordnede tariffpolitikken bør 
derimot legges til landsstyret, som har 
en breiere sammensetning.

Forsikringsordningene
Debatten om forsikringsordningene 
og foreningens syn er tidligere referert 
her i bladet, seinest fra årsmøtet 

i distriktet i 2001 (Montørforum 
2-2001:36). I korthet går foreningens 
(og også distriktets) syn ut på at 
ektefelle- og uføreforsikringen gjøres 
frivillig og de øvrige forsikringene 
gjøres obligatoriske.

Kontingenten
Kontingenten har det også blitt sagt 
mye om de siste fire årene, og kanskje 
spesielt kontingenttaket. Selve fors-
laget om kontingenttak fikk hard 
medfart allerede før, og på 
Landsmøtet i -98. Ingen turte da hel-
ler å forsvare kontingenttaket på prin-
sipielt grunnlag den gangen, trolig på 
grunn av at det bygger på en ure-
ttferdig kontingentfordeling (de med 
lav lønn får dyrere kontingent). Det 
manglet da heller ikke på advarsler 
om de praktiske problemene som en 
slik ordning ville medføre. Erfaringene 
så langt viser et økonomisk tap for 
forbundet på flere millioner kroner i 
ekstra administrasjonsutgifter og tapte 
inntekter. Kontingenttaket må bort.

Det er likevel noen grupper som 
må tilgodesees i forhold til kontin-
gent. Pensjonistene har hittil hatt fri 
kontingent og forsikring, og arbeidsl-

Det er nok av viktige politiske saker som påvirker hverdagen for medlemmene 
i EL&IT-Forbundet, både direkte og indirekte. Sammen med andre organisasjoner 
er også EL&IT-Forbundet del av den demokratiske arenaen der organisasjonene 
kan øve politisk påvirkning.

Det er Landsmøtets oppgave å forme en politisk plattform å enes om. 
Elektroarbeidernes fagforening kan ikke alene forme denne , men vil fremme 
bidrag på noen områder. For å gjennomføre forbundets målsettinger anbefaler 
foreningen å dessuten å endre praksis fra å benytte et handlingsprogram til å 
heller benytte et arbeidsprogram med jevnlig oppfølging.

Ove Toska taler til Landsmøtet i 1998. 
Ark.107

O
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over lengre tid og er grundigere enn 
det et kort Landsmøte kan makte. 
Landsmøtet bør i første rekke konsen-
trere seg om å snu den økonomiske 
kursen.

Sjøl om det meste av kontingenten i 
første omgang går inn til forbundet, 
blir betydelige deler fordelt ut igjen  
til distrikter, fagforeninger og klubber 
etter en bestemt prosentfordeling.  
Dessuten mottar distriktene også en 
betydelig flat overføring. Men distrik-
tene innen forbundet er ulike stør-
relser. Flate overføringer fører til at 
de største distriktene får forholdsvis 
mindre overføringer per medlem. 
Samtidig er det først og fremst i 
de større distriktene kampen mellom 
arbeid og kapital står. En kan slik sett 
snakke om frontdistrikter.
Slike flate overføringer må omgjøres 
slik at overføringene i større grad 
følger medlemmene. Flate overføring-
er direkte fra distrikter til klubber, 
utenom de etablerte fagforeningene 

bør også bort.

Ekstrakontingent og kampfondets 
andel av kontingenten
Det vil også stå kamp om muligheten 
til innføring av ekstrakontingent i de 
enkelte distrikt. Denne muligheten 
finnes i dag på fagforenings- og 
klubbnivå og brukes av mange. 
Ekstrakontingent på distriktsnivå vil 
kunne fordele disse belastningene, 
og også aktiviteten bedre. 
Elektroarbeidernes Fagforening talte 
for dette synet på Landsmøtet i 1998, 
men vant ikke fram. Nå reises det på ny.

Også kampfondets andel av kon-
tingenten blir det strid om på 
Landsmøtet. I 1998 fremmet Ove 
Toska et forslag om å øke andelen fra 
0,05 til 0,1 prosent, og å prioritere 
kampfondet. Det ville ikke 
Landsmøtet den gangen, men vedtok 
derimot å prioritere kampfondet ved 
overskudd i årsregnskapet! 
(Montørforum 1-1999:7) Nå 
fremmes forslag om å øke andelen på 
ny. Det bør Landsmøtet  ta alvorlig. 
Spesielt i et forbund som nå igjennom 
flere år med millionunderskudd har 
svekket sitt eget økonomiske funda-
ment.

Samfunns og næringspolitikk:
Mer styring og mindre marked
Det er nok av viktige politiske saker 
som påvirker hverdagen for med-
lemmene i EL&IT-Forbundet, både 
direkte og indirekte. Sammen med 
andre organisasjoner er også EL&IT-
Forbundet del av den demokratiske 
arenaen der organisasjonene kan øve 
politisk påvirkning.
Det er Landsmøtets oppgave å forme 
en politisk plattform å enes om. 
Elektroarbeidernes fagforening kan 
ikke alene forme denne , men vil 
fremme bidrag på noen områder. For 
å gjennomføre forbundets målsetting-
er anbefaler foreningen å dessuten å 
endre praksis fra å benytte et han-
dlingsprogram til å heller benytte 
et arbeidsprogram med jevnlig opp-
følging.

Forbundets arbeid er mye mer enn 
organisasjonens indre liv. 
Organisasjonen er bare verktøyet for å 
nå mål som ligger utenfor organisasjo-
nen sjøl. Tariffpolitiske mål som å få 
gjennomslag for våre tariffkrav overfor 

edige har fri kontingent de første åtte 
ukene. Dette er ordninger som må 
fortsette. På Landsmøtet vil likevel 
våre delegater møte forslag om både 
opprettholdelse av kontingenttaket, og 
innføring av kontingent for våre pens-
jonister.

Trolig vil spørsmål omkring kontin-
genten bli et av de områdene det vil 
bli størst strid om på Landsmøtet. I 
denne striden er ikke noe avgjort, og 
skal fagforeningen nå fram med sitt 
syn kreves det aktivt engasjement og 
kampvilje fra våre representanter. 

Fordeling av kontingenten
En ting er hvor og hvordan kontin-
genten hentes inn, en annen ting er 
hvor den havner. Det er sjølsagt knyt-
tet til hvordan forbundet er bygget 
opp, og kan ikke sees helt uavhengig 
av en debatt om organisasjonsmod-
eller. Elektroarbeidernes Fagforening 
ønsker likevel en egen debatt, et 
eget organisasjonsprosjekt, som går 

Elektroarbeidernes Fagforening på EL&IT-Forbundets første 
Landsmøte. Ark.107

Fra EL&IT-Forbundets Landsmøte 1998. Ark.107

Mens vi venter på landsmøtet 
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arbeidsgiverne er primært. Men like 
viktig er politiske mål om fordeling 
av verdiskapningen for eksempel 
gjennom rentepolitikken og pensjons- 
og trygdepolitikken. Dette er helt 
nødvendig dersom verdien av tar-
iffoppgjørene skal bli reell. 
Hovedmotsetningen i samfunnet går 
altså mellom arbeiderklassen på den 
ene siden og staten og eiersiden på 
den andre.

Landsmøtet får derfor også oppgaven 
med å legge en strategi (plan) for 
hvordan en best når fram i tarif-
forhandlingene overfor eiersiden, og 
hvordan en best når fram overfor stat-
en gjennom det politiske systemet. Og 
ikke minst gjør Landsmøtet en priori-
tering av hvilke politiske saker som 
er de viktigste, hvem en skal alliere 
seg med og eventuelle tariffpolitiske 
veivalg.

Handlingsprogram
Fra fagforeningens side ble det 
foreslåtte handlingsprogrammet som 
ble vedtatt på stiftelseslandsmøtet kri-
tisert for å være både uforpliktende 
og å ikke inneholde reelle delmål 
(Montørforum 1-1999:7). I ettertid 
ser vi at kritikken var berettiget. Det 
er grunn til å påpeke at en har vært 
for lite opptatt av å følge opp han-
dlingsprogrammets vedtak, og det blir 
spørsmål om formen gjør at han-
dlingsprogrammet lett blir oppfattet 
som en samling gode ønsker. Dersom 
man heller la om til å utarbeide et 
arbeidsprogram for neste landsmøte-
periode, med årlig status på framdrift-
en i arbeidsprogrammet, ville det være 
en langt bedre måte å drive fram våre 
kampsaker, og samtidig ha en jevnlig 
fokus på dem.

Dette er saker som: Finansiering av 
livsopphold ved etterutdanning, økn-
ing av lærlingelønn,  bedre studiefin-
ansiering - lavere rente på studielån 
og større stipendandel, forskriftssaken 
- overgangsordninger mellom fag-
gruppene innen elektrofagene, bedre 
rotasjonsordninger - lavere gjennom-
snittsberegning av ukentlig arbeidstid 
for pendlere som ikke har nattkvarter 
i eget hjem, økt kvinneandel i forbun-
dets besluttende organer.

Sysselsetting
Arbeid for alle er en fundamental ret-
tighet som også er slått fast i den 

norske Grunnloven. Uten arbeid er 
du utestengt fra normale materielle og 
kulturelle goder, og uten arbeid er du 
ikke engang part i tarifforhandlingene, 
og dermed også utestengt fra en viktig 
demokratisk arena. Elektroarbeidernes 
Fagforening har alltid sett på kravet 
om arbeid til alle, som et viktig poli-
tisk mål. Innspill  fra fagforeningen på 
dette området er:
-bedring av offentlige stipend for de 
som søker økt kunnskap eller utdan-
ning.
-en aktiv sysselsettingspolitikk i 
offentlig regi
-styring av rente til bolig og studie/
utdanning
-tilrettelegging av arbeidsplasser gjen-
nom aktiv bruk av teknologi, økono-
mi, lovverk og tiltak.

Ny teknologi
Ny teknologi er i utgangspunktet 
positivt. Det kan gjøre hverdagen 
enklere for oss alle. Men store mul-
tinasjonale selskaper med markeds-
makt bruker gjerne teknologien til 
flytting av produksjon til lavkostland, 
og bygger børsverdier på forventnin-
ger og ikke på reell verdiskaping. Slik 
markedsmakt må begrenses.
IKT-teknologien kan også gi uante 
muligheter for bedre kommunikasjon 
mellom mennesker for en rimelig 
penge, men den kan også føre til for-
skjeller mellom dem som behersker 
teknologien og dem som faller uten-
for.
Rett til etterutdanning er derfor 
avgjørende for om våre medlemmer 
skal få påfyll av kompetanse i et 
arbeidsmarked som stadig er i 
endring.

Eierskap og naturressurser
Norge er et land rikt på naturressurs-
er, og viktig industri har vært bygget 
rundt disse i offentlig regi. Dette har 
vært regnet som hele folkets arvesølv. 
Men i de seinere årene har høyreide-
ologi  blant våre folkevalgte ført til at 
deler av vårt arvesølv er privatisert og 
solgt, bare begrunnet av ideologi, uten 
at staten treger pengene.
Telenor har etter privatiseringen 
endret seg fra å være en god og 
samfunnsnyttig arbeidsgiver til å være 
delaktig i en brutalisering av 
arbeidslivet. 
Salg av Statoilaksjer ble forsøkt fram-
stilt som norske “folkeaksjer”, og bare 
utgiftene til børsintroduksjonen kostet 

900 millioner kroner. Resultatet er at 
Statoil har fått et eierskap der 8 av 10 
aksjonærer er utenlandske. Dessuten 
ser vi nå at børsintroduserte offentlige 
selskaper rammes av at aksjekursene 
faller, uten at de folkevalgte kan gripe 
inn.
El&IT-Forbundet må gjennom aktivt 
politisk arbeid gå mot privatisering 
og salg av det norske arvesølvet. 
Forbundet må også styrke sitt poli-
tiske kontaktnett med partiene på 
venstresiden.
Våre rike naturressurser må utnyttes 
til felles beste for samfunn og miljø, 
basert på en forvaltning bygget på 
samfunnets behov, og ikke på rovdrift 
drevet fram av profitthensyn. Det 
betyr at vi må sikre oss nasjonal og 
politisk råderett over våre naturres-
surser.
Forbundet må arbeide for at naturres-
sursene utnyttes og forvaltes til det 
beste for folk og miljø, og staten 
må som eier eller gjennom lovverk 
og reguleringer sikre en slik utnytting 
og forvaltning. Det lokale demokra-
tiet må gjennom lovverk sikres innfly-
telse over “sine” naturressurser, og det 
må arbeides for å innføre grunnrente 
i fiskeriene.

Politisk og internasjonalt arbeid
Vi trenger å arbeide politisk for at 
det skal bli debatt rundt viktige 
samfunnsspørsmål, og gjøre våre 
synspunkter gjeldene som en del 
av demokratiet. Vi må sikre en  
bærekraftig utnyttelse av naturressurs-
er der miljø- og naturvern er ivaretatt, 
slik at kommende slekter ikke arver en 
utarmet jordklode.

Frie kapitalbevegelser øker kapitalens 
makt på bekostning av nasjonalstaten, 
og fører til større inntektsforskjeller. 
Vi må arbeide for en rettferdig forde-
ling mellom rike og fattige i verden 
gjennom internasjonalt samarbeid. 
Styrket samarbeid gjennom fagbev-
egelsen og organisasjoner som Attac, 
miljøbevegelsen og andre folkelige 
bevegelser som arbeider for demokra-
tiske rettigheter og en mer rettferdig 
verdensordning. Det må innføres skat-
tlegging av kapitaltransaksjoner, såkalt 
Tobinskatt, og politisk styring og reg-
ulering må gjeninnføres.
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om en del av forarbeidet til Landsmøtet har 
det vært gjennomført en debatt med inn-

sendelse av forslag fra klubber, fagforeninger og 
distrikter. Og det har kommet inn en rekke utta-
lelser, kommentarer og  forslag til Landsmøtet.
 Disse har vært gjennom et sentralt utvalgs-
arbeid for bearbeiding og systematisering, og for-
deling innenfor feltene organisasjon, økonomi, 
handlingsprogram og vedtekter. Forbundsstyret 
har nå foretatt sine innstillinger overfor lands-
styret, som på sitt møte 12.-13. september igjen 
skal innstille overfor Landsmøtet.
Slik er prosessen sentralt. Lokalt skal forslagene 
etter at innstillingene er klar fra landsstyret, også 
behandles i styret, representantskap  og i delega-
sjonsmøte. 
 Fra forbundsstyrets behandling som nå er 
ferdig med sine innstillinger overfor landsstyret, 
har det vakt oppsikt at en foreslår et eget pro-
sjekt med  en ny organisasjonsdebatt fram mot 
neste Landsmøte i 2006. Etter en grundig debatt 
i forbundsstyret ble det faktisk enstemmighet 
rundt dette forslaget, som betyr en utsettelse av 
den planlagte debatten omkring oppbyggingen 
av egen organisasjon.
 Da jeg har vært med på behandlingen av 
dette i forbundsstyret, og støttet innstillingen, 
skal jeg kort redegjøre for de momenter som  jeg 
hadde for å støtte innstillingen, som nå først skal 
behandles på landsstyret.
 Det viktigste ved dette Landsmøtet i 
november slik jeg ser det, er å få gjort de vedtak 
som må til for å bidra til å rette opp forbundets  
økonomi sentralt. Dette blir ingen enkel debatt, 
og vil kreve mye tid.  I tillegg er det slik at 
en god del av tiltakene  omkring opprettingen 
av forbundets økonomi, er av en slik art at det 
vil ramme hele organisasjonen, herunder også 
oppbyggingen av denne. 
 I en slik situasjon mener da Forbundsstyret 
at det er mest fornuftig å utsette debatten til 
vi kjenner mest mulig til de harde realiteter vi 
står overfor. Ikke minst gjelder dette de vedtak 
Landsmøtet gjør i spørsmål som omfanget av 
forsikringsordningen, kontingenttak og innfø-
ring av kontingent for pensjonistene. 

 At vi også skal sikre oss tid til debatt 
omkring samfunns- og tariffpolitikk samt for-
hold utover vår “egen navle” er momenter som 
ble trekt fram.
 Alle forslag som er innsendt i tilknytning 
til organisasjonsdebatten, vil i tråd med innstil-
lingen oversendes til det foreslåtte prosjektet
Skulle da det skje at forbundsstyrets innstilling 
faller eller endres, ja så ligger det og innstil-
linger på de innsendte forslag fra forbunds-
styret. Slik sett er det tatt høyde for også dette. 
 Forbundsstyrets innstilling i organisasjons-
debatten:
Det igangsettes ett organisasjonsprosjekt og 
forslagene overføres til dette. Proasjektet må 
gies høy prioritet i begynnelsen av perioden. 
Prosjektet skal ha følgende framdrift og man-
dat:
Med bakgrunn i de utfordringene EL & IT 
Forbundet står overfor, samt målsetningen om 
å ha en slagkraftig og effektiv organisasjon, bes 
forbundsstyret om å nedsette et utvalg som 
får i oppdrag å:

 gjennomgå EL & IT Forbundets orga
 nisasjonstruktur - lokalt, regionalt og 
 sentralt

 gjennomgå rolle- og arbeidsfordelingen 
 mellom forbundet sentralt, forbunds- 
 og landsstyret, distriktene, fagforenin
 gene, landsdekkende klubber, klubber 
 og direktemedlemmer

 gjennomgå den totale ressursbruken 
 jmf. organisasjonsleddene i pkt to

 utvalget skal holde seg orientert om 
 utviklingen i Los organisasjonsprosjekt

Rapporten med eventuelle endringsforslag leg-
ges fram for forbunds-/landsstyret innen utgan-
gen av 2005. Landsstyret gies fullmakt til, 
innenfor vedtektenes rammer, å iverksette even-
tuelle vedtak, eller innstille på endringsforslag 
overfor landsmøtet i 2006.
Landsstyret får om nødvendig  fullmakt til å 
innkalle neste landsmøte tidligere enn 2006.

Fire år etter sammenslåingslandsmøtet i 1998, skal Landsmøtet nå evaluere og 
behandle  sin organisatoriske oppbygging, det samfunns- og tariffpolitiske arbeidet, 
vedtekter, forbundets ledelse, forsikringer og ikke minst økonomien.

Av Ove Toska

Utsett organisasjonsdebatten!

Status for organisasjonsdebatten foran Landsmøtet

s

Ark. nr. 143

Mens vi venter på landsmøtet
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L&IT-Forbundet ble slått 
sammen på grunnlag av en rekke 

kompromisser, som skulle starte en 
prosess fram mot et fullintegrert for-
bund. Nå er tiden inne til å gå et 
skritt videre, på bakgrunn av de erfa-
ringene som hittil er gjort.

Elektroarbeidernes Fagforening 
ønsker at organisasjonsdebatten bør 
utsettes til etter Landsmøtet, som et 
eget prosjekt. Det er flere gode grun-
ner til å støtte et slikt syn. Resultatet 
av slike vedtak er noe organisasjonen 
må leve med i lang tid, og debatten 
må være grundig og blir dermed mer 
tidkrevende enn det som er til rådig-
het på Landsmøtet. Og sjøl om dette 
henger sammen med økonomistyrin-
gen, er likevel det å få orden på øko-
nomien som må bli Landsmøtets vik-
tigste indrepolitiske tema.

Dessverre er det fortsatt noen 
som tror at en kan fortsette som nå, 
eller gå et skritt fram, uten å måtte 
foreta seg noe hverken med kontin-
gentinngangen eller forbundets aktivi-
teter. 

Det er grunn til å advare mot 
dem som ikke ser at en uensartet kon-
tingent og forsikringsordning sentralt, 
slik det nå er, sakte men sikkert vil 
gnage hele EL&IT-prosjektet i stykker 
innenfra.

En god administrativ og rettferdig 
løsning vil være å legge forsikringen 

inn som prosenttrekk (sammen med 
kontingenten), og etablere en egen 
forsikringskasse for å sikre oversikt og 
stabilitet over forbundets forsikrings-
ordning.

Det må også advares mot de 
forsøk på ansvarsfraskriving som det 
innebærer å løse manglende finansier-
ing ved hjelp av såkalte aktivitetsfond. 
Aktivitetene må derimot defineres og 
gjennom prioriteringer bringes i sam-
svar med inntekten, også i de organi-
sasjonsledd som ikke yter noe utover 
minstekontingent. Det betyr at også 
stillinger i forbundet må under lupen. 

Landsmøtet i 1998 behandlet ikke 
bare egne organisatoriske forhold, en 
hadde også visse politiske ambisjoner, 
og vedtaket om den samfunnskritiske 
debatten var et av dem. Det hadde 
som mål at en  gjennom diskusjoner 
fram til årets landsmøte skulle utar-
beide et program for et samfunn 
med fokus på menneskelig livskvalitet. 
Mange medlemmer har nok synes at 
denne debatten har vært fraværende. 
Likevel har problemstillingene rundt 
den økonomiske globaliseringen og 
en mer rettferdig verdensordning blitt 
satt på dagsorden også av våre med-
lemmer og tillitsvalgte.

Det vil derfor være positivt om 
EL&IT-Forbundet til tross for sine 
interne økonomiske problemer også 
makter å utforme en politisk platt-

form til støtte for de folkelige orga-
nisasjonene som står bak den inter-
nasjonale antiglobaliseringsbevegelsen. 
Sammen med fagbevegelsen er dette 
organisasjoner som Attac, miljøbeve-
gelsen og andre.

På den andre siden gjorde 
Landsmøtet i 1998 også to vedtak 
der Landsmøtet i realiteten fraskrev 
seg bruken av to svært sentrale poli-
tiske virkemidler. Det ene var da en 
bevilget penger til DNA og SV, sam-
tidig som en avviste forlaget om å 
stille krav til partiene om motytelser. 
Denne gangen vil en spare penger, 
og de politiske partiene er ikke til-
tenkt noen bevilgning i det hele tatt. 
Derimot vil antiglobaliseringsbevegel-
sen bli tilgodesett. Det er lov å tenke 
nytt, og noe krav om motytelser blir 
dermed neppe diskutert denne gan-
gen.

Det andre politiske virkemiddelet 
er den valgte ledelsens ansvar for fag-
bladet, der et forslag om at forbunds-
leder skulle være redaktør, ble avvist.

Politiske virkemidler må en hver 
organisasjon som ønsker å påvirke 
samfunnet ha. Dersom Landsmøtet 
heller ikke denne gangen vil ta disse 
virkemidlene i bruk, blir det spen-
nende å se hva det kommer opp med. 
Forhåpentligvis mer enn tomme tøn-
ner.
 Lykke til!

e

Kommentar:
Hvordan står det til med EL&IT-Forbundet etter de første fire årene? Lett har 
det ikke vært, og det manglet heller ikke på dystre spådommer i 1998. Dårlig 
økonomistyring og uholdbare vedtak knyttet til kontingent, medlemsregister og 
forsikring har preget det nye forbundet, og forsterket problemene for en organisa-
sjon som delvis ble bygget på kompromisser framfor rasjonalitet.
En forbundsleder og en kasserer seinere er kursen i ferd med å dreie. Men 
fortsatt gjenstår det noen viktige vedtak som Landsmøtet må fatte, i spørsmål 
om økonomistyring, kontingent, forsikring, og organisasjonsoppbygging som noen 
av de viktigste.

TID FOR
 ENDRINGER

Av Erik Grytdal
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Delegatar til Landsmøtet i 
EL&IT-Forbundet, 
Landsmøtet 2002.
Svein Davidsen   Forbundsstyremedlem - møter direkte
Ove Toska  Landsstyrerepresentant - møter direkte   
Åge Blummenfelt  Landsstyrerepresentant - møter direkte
Atle Teigland  Landsstyrerepresentant - møter direkte
Sjur Gimmestad  Landsstyrerepresentant - møter direkte
Henry Damman  Landsstyrerepresentant - møter direkte
Svein Eivind Solheim  Landsstyrerepresentant - møter direkte
Astri Skare   Landsstyrerepresentant - møter direkte

Delegatar valgt på årsmøtet i distriktet 23.-24.april 2002:

1.   Jan H. Larsen  Distriktssekretær
2.   Arne Runnane Distriktssekretær
3.   Arthur Sjursen Distriktssekretær
4.   Kjell S. Aasheim Elektroarbeidernes Fagforening
5.   Arne Nesheim  Elektroarbeidernes Fagforening
6.   Svein Østensen Elektroarbeidernes Fagforening
7.   John Robert Grønås Elektroarbeidernes Fagforening
8.   Svein Arild Dale Elektroarbeidernes Fagforening
9.   Ronny Trædal  Elektroarbeidernes Fagforening
10. Karsten A. Bøe Elektroarbeidernes Fagforening
11. Torild Gudim  Elektroarbeidernes Fagforening
12. Svein E. Vikøren Elektroarbeidernes Fagforening
13. Gunnar Røssland Elektroarbeidernes Fagforening
14. Tor Sundby  Heis
15. Reidar Sekkingstad E-Verkenes fagforening - Vestlandet

Mens vi venter på landsmøtet 
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16. Morten Bildøy E-Verkenes fagforening - Vestlandet
17. Birthe Høgelid E-Verkenes fagforening - Vestlandet
18. Arnstein Langhelle E-Verkenes fagforening - Vestlandet
19. Torbjørn Mannsåker Statkraft
20. Terje Davidsen VOE/dir. klubb
21. Arild Horsevik Energiforeninga Sogn og Fjordane
22. Anne Sofie Ljøsne Fagforening Tele og Data distrikt Hordaland, Sogn og Fjordane 
23. Idar Bruvik  Fagforening Tele og Data distrikt Hordaland, Sogn og Fjordane
24. Stein Erik Olsen Fagforening Tele og Data distrikt Hordaland, Sogn og Fjordane
25. Tove Bryn   Fagforening Tele og Data distrikt Hordaland, Sogn og Fjordane
26. Tore Haugland Fagforening Tele og Data distrikt Hordaland, Sogn og Fjordane

Vara:
1.   Stig Kristoffersen Elektroarbeidernes Fagforening 
2.   Ragnar Andenes Energiforening Sogn og Fjordane
3.   Arnbjørn Mæhle  Fagforening Tele og Data distrikt Hordaland Sogn og Fjordane
4.   Bjørn Aasheim Elektroarbeidernes Fagforening 
5.   Aksel Rød  E-Verkenes fagforening - Vestlandet
6.   Johan Madsen  Fagforening Tele og Data distrikt Hordaland Sogn og Fjordane
7.   Per Jarle Hauge Elektroarbeidernes Fagforening 
8.   Ina Hess  E-Verkenes fagforening - Vestlandet
9.   Ruth Sæbø  Fagforening Tele og Data distrikt Hordaland Sogn og Fjordane
10. Terje Espeland  Elektroarbeidernes Fagforening
11. Trond Seim  E-Verkenes fagforening - Vestlandet
12. Tor A. Karlsrud Fagforening Tele og Data distrikt Hordaland Sogn og Fjordane
13. Geir Helleve  Elektroarbeidernes Fagforening
14. Frode Buvik  Energiforening Sogn og Fjordane
15. Øyvind Solberg Fagforening Tele og Data distrikt Hordaland Sogn og Fjordane
16. Georg Hestad  Elektroarbeidernes Fagforening
17. Mette Lise Rusten Luftfartsverket/dir. klubb
18. Tore Johansen  E-Verkenes fagforening - Vestlandet
19. Jonny Myhre  Elektroarbeidernes Fagforening
20. Ronny Dale  E-Verkenes fagforening - Vestlandet
21. Nina Åsheim  Elektroarbeidernes Fagforening
22. Karsten Tyse  E-Verkenes fagforening - Vestlandet
23. Henning Haaland Elektroarbeidernes Fagforening
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Nordahl Grieg 
(1902 - 1943)
100 år - 2002

Ubegynt, aldri ferdig,
er brevet vi skriver hjem.
Det ble ikke satt på papiret.
Vi vet det når ikke frem.
Det var i himlens og havets
ufølsomme rom vi skrev,
og ingen hjemme får vite 
at det var deres brev

Posten kan ikke ta det.
Sperret er fjord og fjell.
Men hjertet kjenner en utvei:
at vi kan gå med det selv.
Nyttårsnatten i snelys
går vi etsteds i land,
og innover stiene sprer seg
en flokk på titusen mann.

Maskingeværer og stikkbrev,
soldater og politi
venter oss hvor vi kommer.
Usette går vi forbi.
Det er allikevel noe
som Gestapo ikke vet:
medsammensvorne har møtt oss. 
Men det er vår hemmelighet.

Kanskje er det vår barndom
som sier hvor vi skal gå -
gaten og skogen og tunet,
der vi har lekt som små.
Hvor meget de fremmede kartla,
tegnet de aldri inn
det landet vi fikk rett til,
kjøpt med et barnesinn.

For oss er gårder i lien
og båtnøstet i sin vik
ord - vi kan tyde - fra slekten
som la dem akkurat slik.
Kan vi ta feil av veien?
Vi sprang den i glede så titt.
Vi gikk den en dag bak en kiste,
og lærte den, skritt for skritt.

Mot alt vi elsker og kjenner
er det hver av oss går,
så visst som at trekkfuglbruset
ikke kan stanses en vår.
Et barn vil ta oss ved hånden,
en mor har visst at vi kom;
og vi er sammen i landet
som vi alene vet om.

 FOR NO 
GODT ÅR
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 RGE

Hvem av oss er landflyktig?
Vårt eget folk er vi blant.
Men hver av de tyske som tramper
i gatene, er emigrant.
De strøk fra sitt land og kjøpte,
med andres hunger og blod,
nytelsen av å herske
ett år eller kanskje to.

Fritt levde de bak sine grenser.
Det var ikke nok for dem.
Og smertens dag for de tyske
er dagen da alle skal hjem.
Et storhjem er det de krever.
Hvor mennesker lever og dør,
føler de: dette er Tyskland,
hvor Tyskland ikke var før.

Slik blir et fedreland mistet.
For intet hjerte slår rot
i dette isnende livsrom
av urett og overmot.
Seierherren er fange,
sin egen erobrings trell.
Vil han ha landet tilbake,
må han befri seg selv.

Men vi, av vårt folk, ble rotfast;
vi slapp ikke landets ånd.
I natt skal vi komme i drømmen,
i morgen med våpen i hånd.
Vi kommer, men vi tar med oss
en bitterhet, vill og hård:
at mange må kjøpe med livet
den jord som alltid var vår.

Men etter den grusomme leken,
som pinte, myrdet, rev ned,
ber vi at landet vi elsker,
må gi oss kraft til fred.
Volden selv må bli hjemløs
når folket har funnet hjem,
og vi skal virkeliggjøre
det brevet som ikke kom frem.
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Det norske pensjonssystemet med folketrygden har nylig 
vært under utredning, og er for tiden under sterkt press fra 
høyrekreftene.
Årsaken er enkel, og du har sikkert hørt det før; i framtida 
vil andelen pensjonister i forhold til yrkesaktive øke dra-
matisk. Med dagens ordninger vil derfor framtidas pen-
sjonister legge beslag på en langt større del av verdiskap-
ningen  enn i dag. Det vil bety at de rike og middelklas-
sen nødvendigvis vil sitte igjen med mindre, ettersom  
verdiskapningen neppe vil øke i samme takt som antall 
pensjonister.
Dette vil sjølsagt ikke de velstående sitte rolig å se på, 
og derfor kommer utspillet fra høyrekreftene om en 
ombygging av folketrygden.

Premissene er at pensjonsandelen av verdiskapnin-
gen skal ned
Premissene for høyrekreftenes utspill er altså at i fram-
tida kan ikke alle pensjonister regne med å få en 
anstendig pensjon. Det er kort sagt slik at andelen 
av verdiskapinga som går til pensjon ikke skal økes, 
snarere minkes. Innenfor denne rammen skal alle 
få en minimumspensjon. Men den vesentlige delen 
av pensjonen skal bygge på  tilleggspensjon. Denne 
delen skal i størst mulig grad være den enkeltes 
ansvar, for eksempel gjennom private eller arbeids-
livstilknyttede pensjonsordninger, eller aksjefond. 
De mest ekstreme forslagene går ut på at den 
enkelte arbeidstaker sjøl skal ta ansvar for deler av 
pensjonspengene, og sjøl bestemme hvor de skal 
investeres. Sverige har alt innført et slikt system.

Verdiskapingen endres ikke - bare fordelingen
Resultatet av et system der aksjemarkedet 
bestemmer hvor mye som skal gå til pensjoner 
blir både uforutsigbart og utrygt. Vi vet hvor-
dan aksjemarkedet fungerer, det vil bli store 
oppturer og store nedturer. Stortingetvil slik 

kunne fraskrive seg ansvar for nok et vel-
ferdsområde, og dekke seg bak at aksjemar-
kedet har de ingen innvirkning på. Noen 
vil i et slikt system tjene på dette, mens 
andre vil tape.

Verdiskapningen i samfunnet vil ikke endres 
i et slikt system, den vil være den samm e. 
Aksjemarkedet skaper ingen verdier i det hele 
tatt, det er bare et instrument for å fordele 
verdier som alt er skapt. Så dersom den delen 
som avsettes til pensjoner i utgangspunktet 
ikke er nok, så vil ikke det endre seg om pen-
sjonsfondene privatiseres og havner på børs. 
Men fordelingen mellom pensjonistene vil 
endre seg. Noen vil rett og slett ikke få pensjo-
nen sin.

Med privatisering starter kampen om hvem 
som skal få pensjon og hvem som ikke skal 
få det
Med denne erkjennelsen starter kampen om 
hvem som skal få pensjon i framtida, og hvem 
som ikke skal få det. LO har på sin side startet 
arbeidet med å prøve å sikre sine medlemmer. 
Årets krav om tjenestepensjon i privat sektor er et 
resultat av det. LO krever også at oljefondet skal 
omgjøres til pensjonsfond, og på den måten sikre 
pensjonene. Videre går LO i mot at folketrygden 
omgjøres til private fond, og dette standpunktet må 
få all den politiske støtten det kan få.
Alle generasjoner før oss har måttet ta ansvar for sin 
tid, enten det var uår, krig eller annen urettferdig-
het. Også den generasjonen som får mange pensjo-
nister å fø på må ta den “byrden” det medfører. Det 
er heller ingen stor byrde for rikingene og den velstå-
ende middelklassen i Norge, de kan sikkert klare seg 
med færre golfkøller.

Av Erik Grytdal

Høyrekreftene angriper nå folketrygden. Ikke siden den ble innført i 1969 har den vært 
under større press. Skal norske pensjonister få en trygd å leve av i framtida, også når det 
blir flere av dem, må folketrygden fortsatt bygges på at Stortinget fastsetter pensjonen. 
Å gjøre  pensjonen avhengig av avkastning på børsen øker ikke verdiskapningen i 
samfunnet, men omfordeler verdiene slik at noen får og andre ikke får. Derfor må det nå 
mobiliseres til kamp for folketrygden.

Kampen om 
folketrygden 

står nå
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95 EL&IT medlemmer var til stades på årsmøtet til fagforein-
inga. Av desse var det 80 representantar med stemmerett. I 
tillegg til vanlege årsmøtesaker var det orientering om lønsop-
pgjeret av forhandlingsleiar Jan Olav Andersen. Det var også 
fleire innkomne forslag. Eit av forslaga var frå montørklubben 
til Aker Elektro i Bergen om kontingenttak på den lokale 
kontingenten. Det vart ein aldri så liten “verdidebatt” kring 
dette forslaget. Men nokon oppslutnad fekk forslaget ikkje. 
Fagforeininga bestemte seg for framleis å vera solidariske og 
leve etter prinsippet om at alle skal yte etter evne og få etter 
behov.

Nei til kontingenttak: 
medlemmene skal yte etter evne 
og få etter behov

Årsmøte i Elektroarbeidernes fagforening, Hordaland, Sogn og Fjordane, fredag 22. mars 2002 i Folkets hus, Bergen.

Opning

Møtet vart opna av fagforeininga 
sin leiar Ove Toska. Han ynskte 
forbundskarane Jan Olav Andersen 
og Trond Løvstakken velkomne. Det 
same gjorde han med representantane 
frå stiftinga Osen 4. Vidare i si 
innleiing gjekk han direkte til det 
føreståande lønsoppgjeret. Han sa at 
faren for streik var stor. Toska sa at 
arbeidsgjevarane opptredde arrogant 
og ikkje brydde seg om våre krav. 
Leiaren fortalde at EL&IT-forbundet 
hadde krav når det gjaldt EVU, 
betre arbeidstidsordningar og auka 
kjøpekraft. Toska sa at det var viktig at 
dei tillitsvalde arbeidde med politikk 
i tillegg til arbeidet med å betra løns- 
og arbeidsvilkår. - I gjennom LO kan 
me få gjennomslag for vårt syn på 
grunn av LO`s politiske tyngde. Sa 
fagforeiningsleiaren.

Etter opninga vart møtet konstituert 
og Svein Østensen og Svein Arild 
Dale vart valt til dirigentar.

Beretningar

Arne Nesheim la fram styret sin beret-
ning for 2001. Nesheim fortalde at 
styret mellom anna hadde arbeidd 
med saker til klubbleiarkonferansar, 
landstariffkonferansen og 
LO-kongressen. Fagforeininga hadde 
hatt liten aktivitet på etter- og 
vidareutdanning (EVU), men 
Nesheim reklamerte for ELBUS som 
har ei rekke kurstilbod tilgjengeleg for 
medlemmene.

Medlemsutviklinga synte ein liten 
nedgang. Det var 2264 medlemmer 
pr. 1/1-01 opplyste Arne Nesheim.

Distriktssekretær Jan Henrik Larsen 
la fram tariffberetninga og lønssta-
tistikken for Hordaland og Sogn 
og Fjordane. Larsen sa at fagforein-
inga har prioritert tariffsaker høgt. 
Han sa vidare at LO framleis ville 
liggja på moderasjonslina, og at 
Elektroarbeidernes fagforeining hadde 
kritisert LO for dette. Det var vedteke 

Av Kristian Pedersen
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uttalelsar o.l. som kritiserte sider ved 
moderasjonspolitikken.

Larsen trekte fram rettferdig fordeling 
som eit emne som LO fokuserte for 
lite på. Han sa at arbeidsgivarane 
tok ut mykje større del av overskotet 
enn kva arbeidstakarane blei tilgode-
sett med. Vidare i beretninga fortalde 
distriktssekretæren om arbeidet med å 
få betre rotasjonsordningar for pend-
larane. På “Petrojarl” hadde elektri-
karane arbeidet 7,5 timars dag i 27 
veker som ledd i aksjonen mot betre 
rotasjonsordning enn 12-9. ABB-OS 
har fått til ein 11-10 ordning på eit av 
sine prosjekt, og det er eit steg i rett 
retning meinte Larsen. 

Beretningane vart samrøystes vedtekne 
av årsmøtet.

Lønsstatistikkane

Lønsstatistikkane synte ein liten for-
skjell på løna mellom dei to fylka. 

Der Hordaland i gjennomsnitt låg 
litt høgare. Jan Henrik Larsen hadde 
prov på at statistikkane var gode, då 
NELFO sine statistikkar var nokol-
unde like. - Men våre statistikkar er 
betre fordi fleire bedrifter er med, sa 
Larsen.

Åge Blummenfelt sa i ein kommentar 
at samanlikninga mellom 
Elektroarbeidernes fagforening og 
NELFO sine statistikkar ikkje måtte 
bli ei sovepute for fagforeininga.  - 
Arbeidsgjevarane må ikkje bli aleine 
på arenaen når det gjeld lønsstatis-
tikkar, sa Blummenfelt.

Gunnar Røssland sa i ein kommentar 
at han syntest statistikkane var gode 
men han sakna statistikkar på akkord 
og produktivitetsløn. - Det er viktig 
å halde på akkordsystemet for å 
kunne heve nivået på serviceløna, 
sa Røssland. Fagforeiningsleiaren Ove 
Toska sa at akkordtariffen som er frå 
1937 ikkje kan brukast overalt. Men 

Toska var einig med Røssland i at det 
var viktig å halda på den,  slik at serv-
iceløna i neste omgang kunne hevast. 

Økonomi

Kasserar i fagforeininga, Åge 
Blummenfelt la fram rekneskapen for 
2001.

Rekneskapen synte eit bra overskot 
og ein solid eigenkapital, og årsmøtet 
godkjente den samrøystes. Budsjettet 
vart lagt fram og samrøystes vedteken 
. Kasseraren hadde eit eige bud-
sjettforslag som gjekk på avsetting 
av ekstra pengar til streikefondet. 
Dette blei også vedteke samrøystes. 
Blummenfelt la fram rekneskapen 
for Kalfarvei 71. Denne vart teken 
til orientering

Kontingenttak

Årsmøtet handsama eit forslag frå 
montørklubben i Aker Elektro, 

Årsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening 2002. Ark.140

T.H. Øverst: Johnny Myhre fekk ikkje 
støtte for kontingenttak. Ark.140

T.H. Midten:Nestleiar Kjell Sverre 
Aasheim syntes kontingenttak var eit 
dårleg forslag. Ark.140

T.H. Under:  - Det norske samfunnet er i 
omstilling, og summen av alle endringane 
vert dramatisk. Kreftene som sit i førarse-
tet for denne utviklinga vil ikkje fagrørsla 
godt, sa leiar av tariffavdelinga i EL&IT-
Forbundet, Jan Olav Andersen. Ark.141
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Bergen. Montørklubben med Jonny 
Myhre i front ville ha eit tak også 
på den lokale kontingenten. Dette for 
å redusera utgiftene til medlemmene. 
Styret hadde i si innstilling einstem-
mig tilrådd ikkje å vedta forslaget. 
Ove Toska orienterte årsmøtet kvifor 
forslaget var avvist i styret. Nokre 
av årsakene var at det var svært dår-
lege erfaringar med kontingenttaket 
på den sentrale kontingenten. Det var 
eit langt etterslep med utbetalingar 
av for mykje innbetalt kontingent og 
det krev mykje tid og ressursar å få 
det til. Eit kontingenttak vil medføra 
reduserte inntekter og dermed mindre 
aktivitet. Det vil også medføra større 
utgifter i form av arbeid med utre-
kning av for mykje innbetalt kontin-
gent. Ove Toska sakna innspel om 
korleis fagforeininga skal bruka eller 
spara pengar. - Det manglar i dette 

forslaget, sa Toska og viste også til 
at budsjettet var samrøystes vedteken. 
- Eit kontingenttak kolliderer med 
prinsippet om at alle skal yte etter 
evne, og ordninga vil vera usolidarisk, 
sa Toska.

Jonny Myhre kunne ikkje sjå at fors-
laget ville gå utover aktiviteten i fag-
foreininga. Vidare ville han gi styret 
full fridom til å finna den beste måten 
å gjennomføra forslaget på. Myhre 
syntest det var eit godt signal å gi 
til medlemmene med mindre utgifter 
til kontingent. Gunnar Røssland såg 
store ulemper med forslaget, men han 
meinte det var sunt med ein debatt 
om dette. - Det er eit feil signal 
å senda ut at dei som tener mest 
skal betala minst, sa Røssland. Kjell 
Sverre Aasheim, Aker Elekro, Stord, 
syntest dette var eit dårleg  forslag. 
Aasheim såg for seg at aktiviteten 
måtte reduserast visst inntektene blei 
mindre, og han oppmoda årsmøtet til 
å røysta i mot forslaget.

Erik Grytdal, ABB, minna årsmøtet 
på om at dette blei ein debatt om ver-
diar som fagrørsla står for. - Forslaget 
strir mot fagrørsla sin ide om fel-
lesskap og prinsippet om å yte etter 
evne og få etter behov. - Skal me 
ha truverde, må me sjølv opptre etter 
dette prinsippet, sa Grytdal. 

Før røystinga entra Jonny Myhre 
talarstolen og oppmoda årsmøtet til å 
røysta for forslaget. Forslaget om kon-
tingenttak vart avvist mot seks røyster. 

Tariffoppgjeret 2002

Jan Olav Andersen informerte 
årsmøtet om det føreståande lønsop-
pgjeret.

Han fortalde om rammene rundt 
oppgjeret og om kvifor det vart eit 
vanskeleg oppgjer. - Det norske sam-
funnet er i omstilling. Summen av alle 
endringane vert dramatisk. Kreftene 
som sit i førarsetet for denne utviklin-
ga vil ikkje fagrørsla godt.  - Det er 
store ideologiske og politiske skiljer 

mellom partane. - Dette vert det 
første oppgjeret utan djupe føringar 
frå LO, og forventningane er store, sa 
Jan Olav Andersen. 

Målsetninga er å få eit resultat som 
vert vedteken på uravstemming. Me 
er førebudd på verkemiddelet streik. 
Faren for streik er høgst reell på alle 
områder, sa Andersen.

Trond Løvstakken, for tida for-
bundssekretær kommenterte også det 
føreståande lønsoppgjeret. Han var 
også av den oppfatninga at det kom 
til å bli tøft. Løvstakken var bekymra 
fordi NELFO sette krefter inn for å 
gjera vilkåra offshore dårlegare.

Val og orientering frå historie-
bokutvalet 

Det vart val etter vedtektene og 
valkomiteen sin innstilling vart sam-
røystes vedteken.

Jone Sunde orienterte om arbeidet 
med historieboka som skal vera klar til 
hundreårsjubileet i 2003. Foreininga 
og samfunnet har endra seg mykje 
frå 1903. Det starta med eit 20 tals 
Bergensmontørar og er no oppe i 
over 2200 medlemmer frå Hordaland 
og Sogn og Fjordane. Samfunnet og 
arbeidarrørsla har endra seg mykje på 
desse åra og det vert sett fokus på i 
historieboka, sa Sunde.

Leiaren i fagforeininga Ove Toska avs-
lutta møtet og takka for frammøte av 
representantar og gjester.
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Av Erik Grytdal

ange oppdrag i byggebransjen kunne 
betydd gode tider både for seriøse 

installasjonsfirma og arbeidsfolk. Imidlertid 
tyder mye på at initiativet i byggebransjen 
er overtatt av mindre eller useriøse firma, og 
uorganiserte lykkejegere.
Press i byggemarkedet i de sentrale områder 
av landet fører gjerne til at lønns- og arbeids-
betingelser og HMS-arbeid settes under 
press, og ulovlige og tvilsomme innleiefor-
hold brer gjerne lett om seg. Og avisene 
serverer historier om useriøse arbeidsgivere 
innenfor byggebransjen som stikker av med 
arbeidernes lønninger.

Samtidig ser vi at de store installatørene sli-
ter med å finne sin plass i dette markedet, 
noe som også virker inn på oss som fagorga-
nisasjon med hensyn til å skaffe oss oversikt 
over det som skjer ute på byggeplassene.

For de store installatørene i elektrobransjen 
sin del kan status i store trekk oppsummeres 
slik: Siemens har gitt seg selv en nådetid 
for å bedre den økonomiske inntjeningen. 
Sønnico har gått på store tap og utviklingen 
framover er usikker. ABB konsernet sliter 
økonomisk og installasjonsvirksomheten har 
vært til salgs lenge uten at kjøpere har meldt 
seg. Aker har kjøpt opp Kværner. Bravida 
som går på en konkurrerende tariffavtale skal 
børsnoteres, og pynter salget med oppsigel-
ser.
Disse tilstandene kan åpenbart føre til store 
omstillinger innen elektrobransjen fremover.

Det er ikke slik at vi gråter over at den frie 

Mange oppdrag i byggebransjen kunne betydd gode tider både for seriøse 
installasjonsfirma og arbeidsfolk . Men Initiativet i byggebransjen ser i dag ut 
til å være overtatt av mindre eller useriøse firma, og dette kan lett sette både 
fagkunnskap og lønns- og arbeidsbetingelser under press.
 -Det verste som kan skje nå er at vi kun får to store og et virvar av små 
og mellomstore installatører som ikke evner å tenke bransjeutvikling, sier 
leder i Elektroarbeidernes Fagforening Ove Toska, som slår fast at de store 
installatørene sliter med å finne sin plass i dette markedet. Det kan føre til 
store omstillinger i elektroinnstallasjonsbransjen fremover.

 innenfor de store  
  installasjonsmiljøene 

konkurransen fører til at storselskapene taper 
penger, det er jo fri konkurranse de sier de vil 
ha. Men dårlig inntjening i bransjen generelt 
avspeiler seg ofte også lønnsmessig. Videre 
kan dette få konsekvenser for våre medlem-
mer både med hensyn til arbeidsforhold og 
faglig utvikling. 
Forbundets EVU-undersøkelse i vår viste for 
eksempel at av alle de dårlige resultatene 
på EVU-området i elektrobransjen, så var 
småbedriftene verst. Større installasjonsmil-
jøer trengs for å opprettholde et kompetent 
faglig miljø for fagopplæring, gjennomføre 
større anlegg og teknisk sammensatte anlegg 
med påfølgende vedlikehold, og for å sikre en 
helhetstenking innen bransjen.

 -Problemer innen de større installasjonsmil-
jøene fører dermed lett til at vi som fagbe-
vegelse kommer på etterskudd i forhold til 
hvordan vi kan påvirke bransjen, sier leder av 
Elektroarbeidernes Fagforening Ove Toska, 
som er svært bekymret over utviklingen.
Eller at store utenlandske selskap kommer inn 
og tar store deler av oppdragene  innen elek-
troinstallasjon, uten å etablere fast virksom-
het. Da blir det verken arbeidsplasser eller 
noen videre oppfølging overfor kundene hel-
ler, sier han.

Toska vil ta disse problemstillingene opp med 
fagforeningene i EL&IT-Forbundet i de stør-
ste byene, siden det er her endringene i bran-
sjen merkes først.

m

Frykter problemer
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MEDISINKASSE - VEDTEKTER

§1.a Kassens formål er å yte medlemmer og dennes familie tilskudd til 
medisin ved sykdom, således at hvert medlem, dets ektefelle/samboer, 
barn under 18 år, medlems etterlatte (enke og barn under 18 år) får 
refundert tilskudd til reseptbelagt medisin som lege/tannlege/homøopat/
kiropraktor har foreskrevet.

 Det samme gjelder også for fysisk eller psykisk utviklingshemmede 
utover 18 år som familien forsørger.

1.b Til de som er nevnt skal kassen også yte tilskudd til dekning av bril-
leglass, innfatning og kontaktlinser som er ødelagt. Tilskuddet er dog 
begrenset til kr 300,- for innfatning og kr 300,- pr glass - samlet for 
hver brille max kr 900,-.

1.c For de samme vil det også kunne gies tilskudd til legitimerte utgifter 
til fysikalsk/kiropraktisk behandling med inntil    kr 100,- pr behand-
ling. Kvitteringen må vise hva som er betalt som egenandel ved hver 
behandlingstime.

1.d Kassen dekker bare den del av utgiftene som ikke refunderes av Trygde-
kassen eller andre. Det skal først søkes refusjon hos Trygdekontor, 
forsikringsselskap, arbeidsgiver før regning sendes Medisinkassen.

1.e Medisinkassen dekker ikke vaksine, prevensjonsmidler eller avvennings-
kur for røykere.

§2 Kravet ved samboerforholdet er det samme som ved Kollektiv hjemfor-
sikring - 2 års registrert samboerforhold.

§3 Medisinkassen har en egenandel på   kr 1 000,- og en max utbetaling på 
kr 6 000,- pr kalenderår. Dersom en overskrider denne 

 grensen kan en søke styret om ytterligere tilskudd. 
 Styret har fullmakt til å hente vurdering fra lege for faglig 

konsultasjon i sin styring av Medisinkassen. Kassen styres av styret i 
Distriktsavdelingen.

MEDISINKASSEN - FREMGANGSMÅTE VED REFUSJONER

NB! Det er kontoret på Stord som fra 1998 administrerer 
medisinkassen, og alle medisinregninger må derfor sendes hit. 
Foreløpige rutiner vil ta sikte på utbetaling en gang i kvartalet. 
Oppgi også bankkontonummer der pengene skal innbetales. 
Adressen er Elektroarbeidernes Fagforening, Postboks 495, 
5403 Stord.

MEDISINKASSEN
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§4 Styret legger frem for Representantskapet revidert regnskap for 
Medisinkassen hvert halvår.

§5 Medisinkassens vedtekter kan endres av Representantskapet. Forslag til 
endringer må fremmes for Representantskapet ihht vanlige behandlings-
frister. Jmf EL & IT Forbundet vedtekter.

§6 Kassen finansieres med den prosentsats som Representantskapet bestem-
mer. For tiden 0,05% av kontingenten.

§7 Retten til stønad tapes i ett år dersom et medlem uriktig søker å tilvende 
seg Medisinkassens midler, samt at uberettiget beløp tilbakebetales kas-
sen.

§8 Resepter eldre enn 12 mnd refunderes ikke.

§9 Dersom en i etterkant av utbetalinger fra Medisinkassen får refundert 
stønad til medisin, briller, fysikalsk/kiropraktisk behandling o.l. fra 
rikstrygdeverk, forsikringsselskap - skal de utbetalte midlene fra 
Medisinkassen tilbakebetales.

§10 Vedtekter for medisinkassen fastsettes av Representantskapet. Endringer 
av disse må fremmes for Representantskapet ihht vanlige behandlings-
frister. Jmf EL & IT Forbundet vedtekter.

Mrk.  Utbetaling fra kassen skal skje mot fremlagt resept. Dersom ikke origi-
nalresept foreligger, må navngitt reseptkvittering fra apotek fremlegges. 
Såfremt medisinen er bestilt av lege pr telefon til apoteket, må regningen 
fra apoteket være påført

 «telefonresept» fra dr N.N.
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Spontansolidaritet
I forbindelse med tariffoppgjøret, var 
klubblederne i Elektroarbeidernes 
Fagforening  samlet til en oriente-
ringskonferanse i Bergen 14 mai.
Distriktssekretær Arild Hamre fra 
Hotell- og restaurantarbeiderforbun-
det var gjest på konferansen, og orien-
terte om streiken på dette tariffområ-
det. Klubblederne i Elektroarbeidernes 
Fagforening viste sin støtte med en 
spontan kronerulling, og 2500 kroner 
ble overrakt Hamre på vegne av de 
streikende hotell- og restaurantarbei-
derne.

Datatrøbbel
På grunn av datatrøbbel ble det ved 
en feiltakelse benyttet en foreldet 
adresseliste i forbindelse med utsen-
dingen av årets første utgave av 
Montørforum. Dette førte til at noen 
mottok bladet svært forsinket. Noen 
har nok heller ikke mottatt det 
i det hele tatt, men bladet kan 
fortsatt ettersendes ved henvendelse til 
Fagforeningen.

Demonstrerte mot Verdensbankens 
politikk
Som kjent deltok om lag 10 000 men-
nesker i en fredelig markering mot 

Verdensbankes politikk i Oslo mand-
ag 24 juni. Fra Elektroarbeidernes 
Fagforening deltok leder Ove Toska 
og distriktssekretær Jan Henrik 
Larsen. Demonstrasjonen viste at det 
også  i vårt land er et stort 
engasjement for kreve en annen og 
økonomisk rettferdig utvikling. 
Demonstrasjonen hadde tilslutning 
fra 56 ulike organisasjoner.

Historiebokutvalget jakter fortsatt 
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.

Vernekonferanse
HMS-utvalget i distriktet avviklet 9 
april en vernekonferanse i Folkets Hus 
i Bergen. Omlag femti verneombud 
og interesserte møtte, og tilbakemel-
dingene fra deltakerne var svært posi-
tive. En var også svært fornøyd med 
foreleserne, Tone Morken ved institutt 
for samfunnsmedisin UiB, og Bente 
R. Tangen i Mental Helse Norge. 
Tone Morken er også tidligere kjent 
for Montørforums lesere, som flittig 
bidragsyter til spalten «Arbeid og 
Helse».
HMS-utvalget i fagforeningen ble 
som kjent nedlagt i 2001 og arbeidet 
samlet i distriktet. Som et resultat av 
dette er vernekonferansene som fagfo-
reningen tidligere sto for nå blitt et 
tilbud til alle EL&IT-medlemmene i 
distriktet.
Årets konferanse drøftet blant annet 

Klubblederkonferanse. Ark.139

Fra vernekonferansen 9 april. Ark.141

sammenheng mellom arbeidsmiljø og 
sykefravær, arbeidsmiljø kontra inn-
tjening, brutalisering av arbeidslivet 
- psykososial dumping, og aktuelle 
saker verneombudene var opptatt av.

Klubblederkonferanser
Det har vært avholdt fire klubbleder-
konferanser nå i vår og i sommer før 
ferien. Tema har vært årets tariffopp-
gjør, der en har fulgt utviklingen på 
nært hold. Det har vært orienteringer 
og diskusjoner om lokale forhandlin-
ger. Dessuten har en tatt opp praktis-
ke forberedelser i forhold til en even-
tuell konflikt, og i forhold til praktisk 
gjennomføring av avstemmingen. 
Klubblederne har også blitt orientert 
om pensjonsordninger. 26 august var 
første klubblederkonferanse etter feri-
en. Der ble arbeidet med tariffopp-
gjøret videreført sammen med spørs-
mål knyttet til tjenestepensjon i våre 
bedrifter.

  
   

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
   1902 - 2002

MF-1-2002.indd 10.04.2002, 12:031
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Synest du uravrøystinga er eit godt 
verktøy for medlemmane til å påver-
ke resultatet?
-Gjennomføringa av uravstemminga 
tykkjer eg var bra. Tykkjer eg kan vere 
med å påverke resultatet på lik linje 
med dei andre medlemmane.

Er du fornøgd med resultatet av 
årets tariffoppgjer ?
-Eg er rimeleg godt nøgd med resul-
tatet. Positivt at berekningsgrunnlaget 
for lærlingane vart auka. Særs bra at 
overtidssatsen for lærlingane no er lik 
med hjelpearbeidarane sin.

Korleis trur du resultatet blir i dei 
lokale forhandlingane?
-Eg trur ikkje det er særleg å hente på 
dei lokale forhandlingane.

Kva meiner du er viktig å prioritere 
i framtidige tariffoppgjer?
Akkordtariffen tykkjer eg er for dår-
leg. Fastløna er også for låg i Sogn og 
Fjordane i samanlikning med resten 
av landet.

Kvifor medlem i EL og IT forbun-
det?
Eg tykkjer forsikringsordningane er 
gode. I tillegg er dei fleste montørane 
i bedrifta organiserte. Det er også 
mogeleg å få avslag på prisen ved 
hotellovernattingar gjennom 
medlemsskapet.Korleis vart du 
medlem?Eg melde meg inn etter 
informasjon eg fekk frå klubbleiar.

korte 
spørsmål ved 
uravrøystinga

I samband med gjen-
nomføringa av uravrøys-
tinga hos ABB Førde, har 

Montørforum sin Sogn 
og Fjordane korrespon-

dent lodda stemninga og 
stilt fem korte spørsmål 
til ein av dei tilsette ved 
bedrifta, Terje Gulholm. 

Han er 20 år og lærling i 
siste halvår.

Av Svein Arild Dale

Terje Gulholm. 

Klubbmøte ved ABB i Førde.
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Boikott Israel og still Sharon 
for krigsforbryterdomstolen!

Uttalelse vedtatt 
på årsmøtet i 
EL&IT-Forbundet 
distrikt Hordaland, 
Sogn og Fjordane 
23 - 24 april 2002.

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

Ariel Sharon har av en israelsk undersøkelseskomisjon blitt 
gjort direkte ansvarlig for de uhyrlige overgrepene som skjedde 
i Sabra og Shatila for 20 år siden.

Rapporter fra krigen mot “terrorisme” som har foregått i Jenin 
og Ramallha tyder på at det også der har foregått forferdlige 
overgrep mot sivilbefolkningen. Terje Rød Larsen har på en 
menneskelig måte formidlet det grufulle syn som møtte ham 
når han kom til  Jenin.
Dersom Israelske myndigheter erklærer Rød Larsen uønsket 
i Israel, så må regjeringen vurdere å bryte de diplomatiske 
forbindelsene. 

Israel har nå okkupert Palestinske områder i 35 år, og konflik-
ten har forverret seg etter at Sharon kom til makten. Sivile 
palestinere, kvinner og barn blir drept i hopetall med grunn-
gjeving at de er terrorister.

Volden på Vestbredden og i Gaza har ført med seg at uskyldige 
liv har gått tapt på begge sider, men det er Israel og den støtte 
USA gir dem som må ta hovedansvaret for det som nå skjer.

Årsmøtet i EL&IT Forbundet i Hordaland, Sogn og Fjordane 
krever at regjeringen nå tar til orde for å stille Sharon for 
krigsforbryterdomstolen, og går til full handelsboikott mot 
Israel.

Årsmøtet i EL&IT Forbundet i Hordaland, Sogn og 
Fjordane krever at regjeringen tar til orde for å stille 
Sharon for krigsforbryterdomstolen, og går til full 
handelsboikott mot Israel.
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Uttalelse vedtatt på 
årsmøtet i EL&IT-
Forbundet distrikt 
Hordaland, Sogn og 
Fjordane 23 - 24 april 
2002.

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

risveksten på boliger påfører 
i dag særlig ungdom i eta-

bleringsfasen store økonomiske belast-
ninger. Dette er belastninger som ofte 
kommer på toppen av studielån, utgif-
ter til barnepass og andre etablerings-
kostnader.
Etter 20-års liberalisering av boligmar-
kedet og en klar mangel på en offent-
lig boligpolitikk, ser vi klart at vi i dag 
har en urettferdig boligpolitikk. Det 
er nå på høy tid at boligpolitikken 
kommer til heder og verdighet igjen.
Den viktigste oppgaven i dag er å 
øke boligbyggingen, bedre finansier-
ingen av boliger og innføre prisregu-
lering på husleiemarkedet. Dette vil 
presse bokostnadene ned. 
Ett annet moment er at for å skaffe 
bygningsarbeidere til en slik kollektiv 
satsing på boligbygging, må bygging 
av kjøpesentere begrenses. Dette vil 
også være en god samfunnsøkonomi 
ved at en unngår ytterligere press i 
byggeindustrien - samt at samfunnet 
rett og slett ikke trenger flere kjøpe-
sentre. 

Økt boligbygging
For å øke boligbyggingen må kommu-
nene sørge for regulerte tomteområder 
og rask saksbehandling av byggesaker. 
Statlige  tilskudd må ytes til kom-
muner som bygger boliger ut over et 
minstenivå. Husbankens rammer må 

Bygg billigere og flere 
boliger istedet for 
kjøpesentre!

Liberaliseringen og mangelen på en offentlig styrt boligpolitikk 
fører til dyrere boliger, noe som rammer ungdom spesielt. 
Bygningsindustrien må nå konsentreres om boligbygging og 
ikke flere kjøpesentre. Kommunene må tilrettelegge for økt 
boligbygging, og staten må yte tilskudd blant annet gjennom 
husbanken, og ved hjelp av andre virkemidler. Det må også 
bygges flere og billigere utleieboliger, og det kommersielle 
utleiemarkedet må reguleres.

tilpasses behovet for en kraftig satsing 
på boligbygging, og således brukes 
som et politisk virkemiddel for økt 
boligbygging, og gi gunstige lån til 
boliger.
Finansieringsordningene må forbedres 
slik at bokostnader særlig i etable-
ringsfasen blir lavere. Dette krever 
en politisk styrt subsidiert rente på 
Husbanklån og lån i Statens 
Lånekasse. Løpetid på disse lånene må 
utvides kraftig, og avdragsfrihet på 
Husbanklån settes til 10 år. Dette vil 
redusere unge familiers levekostnader 
og lette mange familiers livssituasjon. 
Førstegangslån for ungdom må utvi-
kles gjennom samordninger og utvik-
ling av dagens ordninger med etable-
ringslån og kjøpslån. Lånet må gies av 
Husbanken og kommune og stat må 
inn som garantister for lånene.
Flere og billigere utleieboliger
Situasjonen på det private utleiemar-
kedet har blitt prekært den siste tiden. 
Stort press på boligmarkedet generelt 
må ta noe av skylden, men det er 
helt klart at den nye husleieloven har 
bidratt til den enorme husleieøknin-
gen vi har vært vitne til. Med den nye 
husleieloven mistet leietakerne sitt lei-
eprisvern ved at en fjernet husleieregu-
leringsloven og tok bort husleienemn-
dene i byene. Med dagens bestemmel-
ser står leieboere som vil protestere 
på leienivået i fare for å pådra seg 

skyhøye kostnader med takstnemd og 
juridisk assistanse. 
Det er derfor nå tvingende nødvendig 
å regulere det kommersielle leiemarke-
det for boliger.
En slik regulering må ta utgangspunkt 
i reelle byggekostnader og reguleres i 
takt med utviklingen av disse kostna-
dene.
Tilbudet av ikke-kommersielle utlei-
eboliger må også økes. Låne- og 
tilskuddsordninger for boligsamvirket 
og frivillige organisasjoner som ønsker 
å drive ikke-kommersiell utleie må 
styrkes.
EL & IT forbundet  Hordaland, Sogn 
og Fjordane vil jobbe aktivt overfor 
sine  politiske samarbeidspartnere for 
å skaffe flertall for å bygge flere 
boliger, bedre bomiljøet og dempe 
bokostnadene.

p
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1mai ble feiret på tradisjonelt vis i 
Bergen. Fagforeningen startet dagen 
med sin tradisjonelle 1. maifrokost, 
deretter var det deltakelse ved 
arrangementet på Torgalmenning og 
demonstrasjonstog sammen med de 
andre fagforeningene i EL&IT-
Forbundet. Etter demonstrasjonen 
var det samling med spekemat og 
uformelt samvær i fagforeningens 
lokaler i Kalfaret. Ark.142

1mai i 
Bergen 
2002
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Av Kristian Pedersen Installasjonsf

Simonsen Elektro sine lokaler I Langevåg på Bømlo. Ark.144 KP-S

Simonsen Elektro utfører service og vedlikehold på supplyskip. Ark.144 KP-S
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Installasjonsforretninga
i Langevåg

Bjørn Aasheim er klubbfor-
mann for elektrikarane hjå 
Simonsen Elektro i Langevåg 
på Bømlo. Bedrifta har 23 til-
sette og driver i hovudsak 
med installasjon i hus og båtar. 
Dei har butikk og verkstad 
der dei overhaler generatorar. 
I verkstaden har dei også 
produksjon av ein eigenutvikla 
vinsj til bruk i fiskeoppdrett. 
Denne har dei patent på og 
leverer den til oppdrettarar i 
inn- og utland. Aasheim har 
tidlegare jobba i ein større 
bedrift men ynskte seg til ei 
mindre bedrift for å få meir 
variasjon i arbeidsdagen.

 - No kjem eg stadig på nye 
plassar og treffer ulike folk. 
Arbeidsdagane er sjeldan like, 
seier Aasheim.

Simonsen Elektro har for kort tid 
sidan hatt utskiftingar på eigarsida. 
Firmaet var tidlegare styrt av tre brør, 
to selde seg ut og rederiet Eidesvik 
AS kjøpte seg inn. Klubbformann 
Aasheim synst det er positivt. 

-Slike investorar set krav til styringa 
og utviklinga av bedrifta. Eg håpar 
det vil gje utslag i meir etterutdan-
ning, seier Aasheim. -Framtidsutsik-
tane for bedrifta ser lyse ut. Det ser 
ut til å bli ein dreiing eller spesiali-
sering mot båtar, trur klubbforman-
nen. Konkurransen på husinstallasjon 

er nemleg stor på Bømlo.

Øya med 10.000 innbyggjarar har fire 
installasjonsverksemder og det pressar 
prisane ned. Dei låge prisane tillet 
ikkje to montørar på ein jobb. - For at 
det skal bli fortenste på ein slik jobb 
bør då den eine montøren arbeide 
for to, seier Aasheim spøkefullt. Slike 
realitetar har lett for å bli ein stressfak-
tor for montøren og er usunt i lengda. 
Det kan nok vera ein av årsakene 
til at det er mykje sjukemeldingar og 
gjennomtrekk av  arbeidsfolk i slike 
servicebedrifter.

Bjørn Aasheim er klubbleiar ved Simonsen Elektro på Bømlo. Ark.144 KP-S
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El&IT-Forbundet Hordaland, Sogn og Fjordane 
mener:

Uttalelse vedtatt på 
årsmøtet i EL&IT-
Forbundet distrikt 
Hordaland, Sogn og 
Fjordane 23 - 24 
april 2002.

Statkraft har endret holdning de siste årene. Selskapet er gått fra en rendyrket 
kraftproduksjon til også distribusjon og sluttbrukermarkedet.

EL og IT i Distrikt Hordaland, Sogn- og Fjordane ser med uro på utviklingen i 
Statkraft, og vil derfor arbeide for at eierskapet må ligge forankret i lokalsamfun-
net. 
En ser for seg at man lager regioner innenfor Statkraft, med eierskap over 50% 
lokalt i regionen. 

Dette vil kunne gi stordriftsfordeler på sikt, og et lokalpolitisk ansvar til å 
beholde arbeidsplasser i distriktene.
Overskudd i regionene vil komme de lokale eiere til gode.

  ierskapet  
i Statkraft må ligge lokalt
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otell og Restaurantarbeidere har i dag bare 80% av det en gjennomsnit-
tlig industriarbeiderlønn er. I tillegg har de den dårligste kompensasjon 

for ubekvem arbeidstid av alle serviceyrkene. 

Dette er bakgrunnen for at det nå er streik i bransjen!!

LO har vedtatt å prioritere lavlønte kvinner, og i Hotell og 
Restaurantbransjen finner vi mange yrkesgrupper som faller inn under en 
slik betegnelse.

Skal vi få stoppet den akterutseiling i forhold til gjennomsnittet som de 
lavlønte har blitt utsatt for, så må der gies et ekstratillegg til nettopp denne 
gruppen. Derfor er denne streiken en viktig kamp for alle LO’s medlemmer. 

Årsmøtet vedtok enstemmig å bevilge 10 000kr i streikestøtte, fordelt mel-
lom Hordaland, og Sogn og Fjordane. 

Uttalelse vedtatt 
på årsmøtet i 
EL&IT-Forbundet 
distrikt Hordaland, 
Sogn og Fjordane 
23 - 24 april 2002.

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

Full støtte til de streikende 
Hotell og Restaurantarbeiderne!

Årsmøte til EL&IT Forbundet i Hordaland, Sogn 

og Fjordane støtter den viktige kampen Hotell og 

Restaurantarbeiderne nå kjemper.

h



32
Montørforum nr 2. 2002

ra håndverkslaug til industri-
alisme
Når samfunn oppnår en viss 

organisering, som når det for 
eksempel blir bygget byer, oppstår 
det også behov for spesialisering. 
Historisk er håndverksfagene 
knyttet til slik spesialisering. 
Håndverkerne var organisert i laug 
som sikret ens regler, og kvalitet 
i opplæring. Lærling, svenn og 
mester. I Bergen eksisterte laugene 
i praksis fram til 1870. Da hadde 
industrialiseringen alt kommet 
langt, og den liberale ideologien 
blant det nye borgerskapet vant 
fram også i vårt land. Laugene 
sto i veien for frihandelen, og 
det nye borgerskapet ville derfor 
oppløse dem. Men særlig i Bergen 
sto laugene sterkt. I 1845 hadde 
Bergen alene 42 prosent av landets 
samtlige laugsmestre, og håndverk-
erne utgjorde den største yrkes-
gruppen i Bergens bysamfunn.

Sammen med industrialiseringen 
kom også pengehusholdningen 
sterkere inn i samfunnet, også for 
håndverkssvennene. Lønnen økte, 
men på den andre siden holdt 
ikke mestrene lenger kosten. Men 
laugenes sterke stilling i Bergen 
var også grunnen til at svennene 
lønnsmessig sto svakere overfor 
mestrene her, enn svennene i 
Christiania i 1868. Bakerne som 
ellers var de best betalte, forsøkte 
seg i 1854 med arbeidskamp, 
kravet var nedsettelse av arbeidsti-
den til 16 timer, men dette førte 
ikke fram. Lauget svarte at om 
svennene var flittigere i arbeidsti-
den, og ikke giftet seg så tidlig, så 

fHåndverksvennenes Forening ble til i industrialismens 
barndom. Håndverkerne med sine århundrelange laugs-

tradisjoner våknet brått opp til en ny tid, der deres 
tradisjoner og tilhørighet var i full oppløsning. Mot dette 

søkte håndverkssvennene sammen i en egen forening. 
Med gode formål om å fremme allmenngavnlig opplysn-

ing, teknisk utdannelse og god borgerlig samfunnsånd 
ville de møte den nye tid.

Men det ble arbeiderbevegelsen som representant for 
den nye tid som etterhvert kom til å spille noen rolle 
gjennom Håndverksvennenes Forening i det hele tatt, 

snarere enn foreningen sjøl. Men det var også et resultat 
av foreningens egne valg.

En forening 

1 maitog på Engen, Bergen i 1890-årene.

Av Erik Grytdal
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fikk de kortere arbeidstid og slapp 
næringssorger. (Breivik 1977:17)

Gjennom den nye håndverksloven 
fikk liberalistene avviklet laugene  
fra 1870. Dette førte til at hvem 
som helst kunne etablere seg, og 
en fikk konkurranse fra ufaglært 
arbeidskraft, og lønningene kom 
under press. Industrialismen sam-
men med frihandelen førte også til 
import av billige masseproduserte 
varer fra utlandet, som tidligere 
hadde blitt laget av håndverkere 
lokalt eller var beskyttet av toll. 
Kapitalismen var blitt den nye 
samfunnsordningen, og markeds-
liberalismen sto på terskelen til 
sin første storhetstid over hele den 
industrialiserte verden, og sørget 
for å drive igjennom den totale 
næringsfriheten. 

Strømmen av mennesker til byene 
og fabrikkene skapte etterhvert 
en helt ny klasse, arbeiderklassen. 
Arbeiderbevegelsens fremvekst er 
altså først og fremst et resultat 
av at industrien kommer, og i 
Norge skjer det først rundt 1850, 
i England og på kontinentet 
tidligere. Marcus Thrane stiftet 
den første arbeiderforeningen i 
Norge i 1848, samme år som 
Karl Marx utgir Det kommunis-
tiske manifest, en beskrivelse og 
konkretisering  av en strategi for 
en arbeiderbevegelse som allerede 
er i emning.
Og som Marx som Thrane - 
gikk friheten gjennom å avskaffe 
den  private eiendomsretten til 
produksjonsmidlene.

Sophus Phil kommer til Bergen
Først ut til å danne fagforening 
i Bergen var typografene som 
dannet sin fagforening i 1876, tro-
lig med inspirasjon fra en annen 
av arbeiderbevegelsens pionerer, 
bergenseren Christian Holtermann 
Knudsen.

Når arbeiderbevegelsens historie i 
Bergen trekkes fram kommer en 
ikke utenom den danske snekker-
en Sophus Phil. Han hadde reist 
rundt og tatt arbeid i mange 
land i Europa, og slik blitt kjent 
med de sosialistiske ideene som 
på denne tiden vokste fram på 

det europeiske kontinentet. Han 
var en av de danske utsendingene 
til Internasjonalen i Haag i 1872, 
hvor han møtte Karl Marx og 
andre av arbeiderbevegelsens pio-
nerer. I 1873 var han formann 
i  “Den demokratiske 
Arbeiderforening” i København, 
og ble siden fengslet. Vanskelige 
forhold i Danmark gjorde at han 
kom til Bergen som snekker på 
Laxevaags Skibsbyggeri sommeren 
1885. I 1885-86 ble det stiftet 
hele 21 foreninger innenfor ulike 
fag, ikke minst takket være Sophus 
Phil.
Men også Phils forhold til 

Håndverksvennenes 
Forening var anstrengt. I 
100-årsberetningen “Til 
håndverkets pris og arbei-
derbevegelsens heder” av 
Thomas Breivik (1977) 
beskrives dette når Phil 
deltar på et møte i 
Håndverksvennenes 
Forening: “ti såsnart den 
ærede formann hørte ordet 
arbeider, så trådte han et 
skritt tilbake og utbrøt 
med en megetsigende ges-
tus: “Arbeidere? -Vi er ikke 
arbeidere!” “-Ja, så da! 
-Hva er da De?” “-Vi er 
håndverkssvenner.”
Til tross for at Phil her 
altså hadde en lang vei å 
gå, så la han gjennom agi-
tasjon og praktisk organ-
isasjonsarbeid grunnen for 
arbeiderbevegelsens frem-

vekst i Bergen.

ening i pensjonsalderen
Håndverksvennenes Forening 125 år

Håndverksvennenes Forenings eiendom i 
Kong Oscarsgate 15, i 1900.
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Haandværkssvendenes Forening 
blir stiftet 
Haandværkssvendenes Forening 
ble stiftet i 1877. Året før hadde 
det blant håndverkerne blitt satt 
igang en underskriftsaksjon for 
å danne en svenneforening, og 
denne samlet 300 underskrifter. 3 
april 1877 ble det avholdt et for-
beredende møte hvor det ble ned-
satt en vedtektskomite. Vedtektene 
som ble vedtatt på stiftelsesmøtet 
10 juni, sier også noe om forenin-
gens målsettinger, og dermed også 
hvilken rolle foreningen var ment 
å fylle.
På den ene side markerte man 
allerede under arbeidet med 
vedtektsutformingen en avstand 
til den såkalte Arbeiderforeningen. 
Arbeiderforeningen var da del av 
de “Arbeidersamfunn” som ble 
opprettet og drevet særlig av 
prester og embedsmenn for å 
holde arbeidsfolk borte fra ideer 
om sosialisme og organisasjoner 
inspirert av Marcus Thrane.
På den andre siden manglet man 
også den klassebevisstheten som 
måtte ligge til grunn for å 
organisere seg som en del av 
industriarbeiderklasssen, og gjøre 
organisasjonen til et verktøy for 
lønnskamp og klassekamp. Dette 
var tanker som først møtte fore-
ningen for alvor fra 1885 da 
Sophus Phil dukket opp på are-
naen og stilte spørsmålet om ikke 
også håndverkerne tilhørte arbei-
derklassen.

Vedtektene avspeilet da også hånd-
verkernes bånd til laugstradis-
jonene. Som nevnt tidligere er det 
fremveksten av industrialismen, og 
det nye borgerskapets behov for 
avskaffelse av gamle føydale privi-
legier som for eksempel dem lau-
gene representerte, som danner 
grunnlaget for at håndverkerne 
tvinges til å organisere seg på en 
annen måte.
Allerede i paragraf en blir det 
slått fast at foreningens formål er 
å fremme allmenngavnlig opplysn-
ing, teknisk utdannelse og god 
borgerlig samfunnsånd. Dette er 
ikke bare i ånd av opplysningsti-

Styret i Håndverksvennenes Forening 2002. 
Foto: Jørgen O. Gulbrandsen

Håndverksvennenes Forenings 
fane fra 1897. Foto: Jørgen O. 
Gulbrandsen.
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den, men også en erkjennelse av 
fagutdanning som en kvalitet og 
forutsetning for egen inntekt, og 
ikke minst en god porsjon for-
ståelse for de krav framveksten 
av det moderne samfunn ville 
komme til å stille. Så er dette også 
verdier en har klart å bringe med 
seg også fram til våre dager, men 
først og fremst gjennom samarbei-
det med den moderne arbeider-
bevegelsen, som forsto at dette var 
krav som ikke kunne drives igjen-
nom uten å ta politiske stand-
punkt. Derfor kjenner vi fortsatt 
i vår tid begreper som lærling, 
fagarbeider og mester. Og slik slår 
også dagens fagbevegelse ring om 
fagutdanningen. Og fortsatt med 
innsikt om framtida, er det fag-
bevegelsen som tar ansvaret for at 
kravet om etter- og videreutdan-
ning skal sikre at det fortsatt skal 
produseres verdier i dette landet.

Ved siden av utdanningsper-
spektivet hadde foreningen også 
til formål å sikre hverandre ved 
“gjensidig understøttelse” som det 
het i forbindelse med sykdom og 
dødsfall. Denne fikk ikke så stor 
oppslutning gjennom håndverks-
foreningen, ettersom de enkelte 
fagene ofte hadde sine egne kasser. 
Slik praktisk solidaritet var et 
vanlig innslag i fagforeningene 
fram til arbeiderbevegelsen fikk 
lovfestet trygderettigheter som 
gjaldt alle samfunnsborgere. Ikke 
minst er dagens sykelønnsordning 
et resultat av den kampen fagbev-
egelsen har ført, og ikke minst 
er den et eksempel på den roms-
lighet arbeiderbevegelsen står for, 
ved viljen til å inkludere hele 
befolkningen. Dagens forsikring-
sordninger som ofte følger med 
et medlemsskap i fagforeningen, 
er også et uttrykk for slik “gjensi-
dig understøttelse”, og et eksempel 
på at samfunnet fortsatt er sosialt 
og økonomisk utrygt; og at noen 
tjener store penger på at det også 
fortsatt forblir slik.

Det at vedtektene til 
Håndverkssvennenes Forening 
åpnet for at også håndverksmestre 
kunne opptas som medlemmer, 
var kanskje mer et uttrykk for 
laugstradisjonene, og 
medlemmenes usikkerhet overfor 

egen identitet.

Aldershjem
I 1899 startet foreningen formelt 
arbeidet med å planlegge og skaffe 
penger til et eget aldershjem for 
håndverkssvenner. Det må sies at 
en hadde langsiktige perspektiv 
på arbeidet en drev, eller kanskje 
hadde det med ulike tilbakeslag 
å gjøre. Lavkonjunktur rundt 
århundreskiftet, og dyrtid under 
første verdenskrig rammet arbei-
derklassen hardest. Men i 1924 
hadde håndverksvennene likevel 
nådd sitt mål, da ble det planlagte 
aldershjemmet innviet, etter 25 års 
arbeid.
I foreningens lokaler i Kong 
Oscarsgate ble det også drevet 
restaurant, med skjenkerett fram 
til bevilgningen ble inndratt i 
1946. Overskudd herfra ble blant 
annet brukt på driften av alder-
shjemmet. Med bortfall av dette 
og etterhvert økende vedlikehold-
sutgifter, ble driften stadig van-
skeligere. Også det faktum at 
aldershjem etterhvert ble en 
offentlig oppgave, gjorde at en 
fikk kommunen til å overta alder-
shjemmet i 1970. 
Håndverkssvennenes Forening 
hadde med dette fullført arbeidet 
med ideen om praktisk solidaritet.

Det politiske initiativ
Det arbeidet Sophus Phil gjorde, 
ved å agitere for opprettelse av 
fagforeninger, delta i forening-
sarbeidet og ved å utgi avisen 
“Arbeidervennen”, bidro gjennom 
1880-årene til en gryende politisk 
bevissthet og klasseforståelse hos 
den bergenske arbeiderklassen. På 
ettersommeren 1889 brøt det ut 
streik blant skomakerne, 
reipslagerne og murerne. I 
kjølvannet av disse streikene fores-
lo Skomakersvennenes 
Fagforening overfor 
Håndverksvennenes Forening at 
de medvirket til å danne en 
sammenslutning av fagforeninger: 
“De centraliserede Fag- og 
Arbeiderforeninger”, eller 
“Centralisationen” som den ble 
omtalt. Denne sammenslutningen 
satte seg mål som 
Håndverksvennenes Forening 
manglet, og som den også hadde 

vegret seg mot, nemlig å ivareta 
arbeidernes økonomiske og poli-
tiske interesser.
Altså fantes det etterhvert en 
politisk forståelse innenfor de 
enkelte fagforeninger. Men innefor 
Håndversvennenes Forening, som 
på mange måter fungerte som 
en paraplyorganisasjon for mange 
fagforeninger, var det fortsatt stor 
uenighet om å gjøre politikk til 
en del av sitt virke. 
Centralisationen ble likevel dan-
net, og Håndverksvennenes 
Forening sluttet seg også til. Men 
foreningen hadde dermed også satt 
seg selv på sidelinjen i forholdet 
til sentrale interesser for sine med-
lemmer. 

Centralisationen eksisterte i 13 år 
og startet avisen “Arbeidet”, bygget 
Folkets Hus i Håkonsgaten, og 
gikk overende i 1903 nettopp på 
grunn av det siste og sviktene 
konjunkturer. Centralisationen ble 
etterhvert tatt opp igjen og videre-
ført av Samorganisasjonen.
I Bergen som i resten av landet 
vokste arbeiderbevegelsen både 
organisatorisk og i antall fra 
århundreskiftet og utover. Dette 
førte til at arbeiderbevegelsen kom 
til å dominere Håndverksvennenes 
Forening mer og mer. Foreningens 
vegring mot å fremme egne poli-
tiske standpunkt, åpnet dermed 
for fagforeningene å fylle den med 
sitt eget innhold.

Forening med egne lokaler
Rimeligvis hadde også 
Håndverksvennenes Forening 
bruk for lokaler der en kunne 
samles, og allerede i 1878 kjøpte 
en Kong Oscarsgate 13. Men det 
var stadig behov for større plass, 
og ved oppkjøp og nybygging sto 
en på plass med et stort og mod-
erne nybygg i Kong Oscarsgate i 
1900.
Et av Håndverksvennenes 
Forenings oppgaver var å huse 
fagforeningene, og administrere 
huset. En drev både bibliotek 
(1200 bind i 1890), skjenkested 
og møtelokale. 1886-87 gav en 
også ut en egen avis. Den økono-
miske krisen etter århundreskiftet 
var paradoksalt nok  det som 
skulle til for å bringe foreningen 
framover på et annet område. 
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Behovet for flere medlemmer fikk 
foreningen til å endre vedtektene 
slik at også industriarbeidere 
kunne bli medlemmer. I 1907 ble 
klinkerene som de første industri-
arbeiderne medlemmer.
Reint praktisk gjorde arbeiderbev-
egelsens vekst etter århundreskiftet 
etterhvert også at både Folkets 
Hus og håndverksvennenes lokaler 
ikke lenger var tilstrekkelige for de 
behov arbeiderbevegelsen i Bergen 
hadde. I 1939 ble det nedsatt 
en komite for å løse dette prob-
lemet i fellesskap. Det ble innført 
ekstrakontingent for å bygge et 
nytt Folkets Hus. Krigen stoppet 
midlertidig fremdriften i dette 
arbeidet, men behovet ble på ny 
understreket ved at Folkets Hus i 
Håkonsgaten ble rammet av brann 
i midten av 1950-årene. 

En aldrene pensjonist
I 1957 fattet Håndverksvennenes 
Forening et vedtak som på mange 
måter fastslo foreningens videre 
skjebne. I praksis overlot en eien-
dommen og dermed foreningens 
aktiva, til et felles Folkets Hus. 
En kan også si at den historiske 
utviklingen var kommet dit at 
foreningen hadde oppfylt sin rolle. 
Sosiale støttetiltak var langt på vei 
overtatt av det offentlige, og det 
samme var ansvaret for fagutdan-
ning. Den politiske rollen forenin-
gen aldri ville spille, ble overlatt 
til den tradisjonelle delen av arbei-
derbevegelsen som i Bergen ble 
inspirert av Sophus Phil. Denne 
var nå representert ved LO og 
Arbeiderpartiet. Og ikke minst 
var ledelsen i Håndverksvennenes 
Forening nå også en del av denne 
bevegelsen. Foreningens oppgaver 
fram til Sentrum Folkets hus ble 
bygget i 1971, ble da å adminis-
trere aldershjemmet og eiendom-
men i Kong Oscarsgate.
Og slik kunne historien om 
Håndverksvennenes Forening ha 
sluttet. Men fortsatt eksisterer altså 
foreningen, og 10 juni feiret den 
altså 125 år. Men nå er det 
ikke lenger fagforeningene som 
leier lokale i Håndverksvennenes 
Forening, men 
Håndverksvennenes Forening som 
får aldersbolig i Folkets Hus; som 
fagforeningenes gjest.

Olaf Gjesdal har sittet i styret for 
Håndverksvennenes Forening siden 1977. 
Han har vært leder de siste 20 årene. 
Omtrent, i alle fall, helt nøyaktig husker 
han ikke i farten. Han er født og opp-
vokst  i Øvregaten, et av Bergens eldste 
strøk og et av de viktigste tilholdsst-
edene for håndverkerne i Bergen  gjen-
nom flere hundre år. 

Olaf Gjesdal er pensjonist og tidligere 
leder av Elektromontørenes Forening. 
Han er ikke den eneste lederen  for 
svenneforeningen fra Elektromontørenes 
Forening. Han er i selskap med veteraner 
som Malvin Knutsen, Olaf Olsen, Malvin 
Jacobsen og Ingvald Skorpen, men 
Gjesdal er den som har sittet lengst.

Håndverksvennenes Forening rundet 125 
år 10 juni i år, men aktiviteten er ikke 
lenger som den en gang var. Så har 
jo også foreningen på sett og vis også 
oppfylt sine mål. Men Olafen er fortsatt 
engasjert. Han blir fort ivrig når fagforen-
ingsvirksomhet og historie blir brakt på 
banen. Og han etterlyser større engasje-
ment omkring organisasjon og samfunn 
hos dagens unge. -Kan du forklare grun-
nen til at ungdom ikke er interessert 
i historie? spør han før vi kommer 
igang med intervjuet. -I dagens 
IT-samfunn virker det som om alle 
står mot alle, forklarer han. 

Så ille står det nok likevel ikke til, men 
det er ingen tvil om at mange organisas-
joner ville blitt beriket hadde de hatt 
flere medlemmer med glød og engasje-
ment som Olafen.

Ark.142

Den
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te 
Hvilke oppgaver utfører Håndverksvennenes Forening nå om dagen?

-De tilsluttede fagforeninger, viser laber interesse, sier han. Det blir 
å opprettholde en tradisjon. Hvert år i mai fordeles renteinntekter 
av et legat til understøttelse av etterlatte etter håndverkere. Det er 
ikke mye penger det er snakk om, for dagens unge er det peanøtter.
 Men han husker ennå at noen hundre kroner før jul til 
enker på aldershjemmet, ble mottatt med stor takknemlighet.
 -Og så må vi få tatt vare på historien, sier han, det er viktig.
 Han trekker frem et foto av Håndverksvennenes Forenings fane. 
-Se her, denne hadde vi framme nå under utstillingen i forbindelse 
med jubileet, sier han begeistret.
 Ingen tvil om at fanen fra 1897 er litt av et klenodium. 7 
juni markerte foreningen jubileet med et historisk opptog fra det 
gamle svenneforeningens hus i Kong Oscarsgate til Elektroarbeidernes 
Fagforening i Kalfarvei 71. Her var det en mottakelse med ekte bergensk 
meny, og med underholdning  blant annet av Bergen kulturforum.
 -Det var virkelig en flott mottakelse Ove og Jan Henrik sto 
for her, sier han. Og det mangler heller ikke på rosende ord 
om støtten arrangementet ble gitt av Elektroarbeidernes Fagforening 
spesielt, og Siemensklubben. 
Dagen etter var det historisk utstilling i Folkets Hus, med påfølgende 
fest med kulturinnslag.

Hva er det viktigste foreningen har fått til syns du?

-I nyere tid er det vedtaket om å la huset i Kong Oscarsgate 
inngå i Folkets Hus fond, og gjennomføringen av et felles Folkets 
Hus, det som er det største. Men det var ikke bare enkelt, i 
mange år var de store spenninger knyttet til fordelingen av ekstrakon-
tingenten, som skulle finansiere dette.
 Og elektromontørene fikk også nytte av Folkets Hus fond:
 -Da huset i Kalfarvei 71 ble kjøpt ble store deler av lånet gitt av 
dette fondet, til lavere rente enn i bankene.

Hva med fremtiden?

-Den er uviss. Det er det opp til de tilsluttede fagforeningene å 
avgjøre. Nå er det bare seks igjen: Elektroarbeiderne, E-verkene, Heis, 
Renholdsarbeiderne, Rørleggerne og Bergen Grafiske Fagforening. Men 
en eventuell avvikling må skje etter riktige prosedyrer.

Så du blir den siste lederen i Håndverksvennenes Forening?

-Jeg har stor tro på det, men som sagt det er det opp til fagforeningene 
å avgjøre, avslutter Gjesdal.

 håndverker

Av Erik Grytdal
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istriktets leder Ove Toska ønsket velkommen, og åpnet med å si at vi 
nå står midt oppe i årets tariffoppgjør. Forbundsleder Hans Felix som var 
invitert som innleder til temadebatten om nettopp tariffoppgjøret, måtte 

melde avbud på grunn av arbeidet med dette. -Muligheten for konflikt er stor i år , sa 
Toska, og en debatt omkring dette er derfor svært aktuelt.
Dagsorden og innkalling ble deretter tatt opp til behandling og godkjent uten kom-
mentar. Til dirigenter ble valgt Frode Eriksen og Ina Hess.

Beretninger
Distriktets valgte sekretær Reidar Sekkingstad la fram distriktets beretning, og Ina 
Hess la fram beretningen fra studie og HMS-utvalget. Deretter ble det åpnet for 
debatt.
Gunnar Røssland stilte spørsmål om det fantes økonomi i forbundet til å ta en 
konflikt. Han spurte også om forbundets forsikringsordning virkelig var verdt prisen, 
og svarte selv at det nå var blitt alt for dyrt. Han gav også ros til studieutvalget for 
gode kurs, det var kommet gode tilbakemeldinger på det.

Erik Grytdal oppfordret til at de tillitsvalgte i større grad tok initiativet og ansvaret 
for HMS-arbeidet, slik at en igjen kunne komme på offensiven på dette området. 
Grytdal kritiserte også sterkt kontingenttaket og det inntektstapet dette førte til, og 
ba de som skulle være representanter til Landsmøtet også merke seg den kritikken 
som kom fram i beretningen.
Arne Nesheim gav også ros til kursaktiviteten, men sa at vi må slåss med nebb og klør 
for å få råd til kurs. Han knyttet inntektstapet på grunn av kontingenttaket direkte til 
kursvirksomheten, og sa at midlene heller burde blitt brukt til kurs.

Ove Toska forsikret om at det ikke skulle være tvil om at det fantes penger til å streike 
for. -Når det gjelder økonomien i distriktet prioriteres det hardt, og aktiviteten holdes 
på et lavmål, sa han. Han kommenterte kontingenttaket og sa at han hadde vært 
beinhardt imot dette i landsstyret, men til tross for advarslene ble det likevel innført 
med knapt flertall. -Det viser seg nå at tapene ikke står i forhold til den aktiviteten 
vi ønsker i distriktet, sa han. Når det gjelder forsikringsordningene ble de grundig 
behandlet på forrige årsmøte, sa han og viste til de vedtak som ble gjort da.

Årsmøtet i EL&IT-Forbundet, distrikt Hordaland og Sogn 
og Fjordane, 23 - 24 april 2002.

Også i år gikk distriktets årsmøte over to dager. Dag en var avsatt til 
behandling av de formelle organisatoriske gjøremålene, og ble særlig 
preget av at det skal avholdes landsmøte seinere i år. Spesielt innen 
Fagforening Tele- og Data var uenigheten stor i  forbin-
delse med valget av landsmøtedelegater. Distriktets nestleder Frode 
Eriksen opplevde for andre gang ikke å bli nominert av fagforeningen 
sin til landsmøtet. Men ingen tok opp kampen om nestledervervet 
heller.
Men også manglende kvinnerepresentasjonen ble kritisert, og her var 
det E-verkenes Fagforening som kom i fokus.
Dag to var avsatt til temadebatt, og temaet var ikke uventet det 
forestående tariffoppgjøret. Som i fjor var møtet lagt til Park Hotell 
på Voss, i år med 40 stemmeberettigede til stede.

Oppkjøring mot  
   Landsmøtet

Av Erik Grytdal

d
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Arthur Sjursen oppsummere sine erfa-
ringer etter å ha deltatt på alle de tre 
ulike landstariffkonferansene som for-
bundet har arrangert. Alle tre konfe-
ransene hadde hatt en ens arbeidslivs-
konferanse som del av innholdet. Han 
framholdt likevel IRI (LOK-området) 
sin konferanse for å være forbilledlig 
ved at den var preget av å være delta-
kerstyrt i en helt annen grad enn de 
to andre. -Så har jo IRI lenger erfaring 
med dette også, men etter hvert har jo 
de andre områdene også sett og lært 
av det, og dette ser nå ut til å være 
inne i en positiv utvikling, sa han.

Idar Bruvik kommenterte kritikken 
mot kontingenttaket. -En del av oss 
må gå i oss selv og vurdere dette på 
nytt, sa han, og delte tanken om at 
disse pengene heller kunne gå til stu-
dieutvalget. Han hadde også fått sig-
naler fra de som tjente mest, at de 
også var villige til å betale det samme 
som de andre.
Men Bruvik understreket at noen 
form for ekstrakontingent var han 
svært imot.

Frode Eriksen opp-
lyste forsamlingen 
om at han hadde 
fått flere tilbakemel-

dinger fra medlemmer i Fagforening 
Tele- og Data, som gav uttrykk for 
at de ansatte og distriktssekretærene 
gjorde en glimrende jobb.

Økonomi
Ove Toska la fram regnskapet i kasse-
rers fravær. Økonomien er trang, men 
regnskapet går i pluss. Dette er i tråd 
med at årsmøtet i fjor vedtok å bygge 
en buffer for å sikre jevnere aktivitet. 
Regnskapet ble enstemmig godkjent 
etter en kort debatt. Toska la også 
fram budsjettforslaget og dette ble 
også enstemmig vedtatt, uten at noen 
ønsket ordet.

Innkomne forslag
Leder av Energiforeninga i Sogn og 
Fjordane, Arild Horsevik, hadde levert 
inn et forslag om at styremøtene i dis-
triktet ikke ble lagt til fredagene eller 
i høst- og vinterferien, eller før klokka 
12.00. Horsevik la selv fram forslaget. 
Styret i distriktet hadde innstilt  på 
å avvise forslaget med henvisning til 
at styret sjøl må kunne fastsette møte-
tidspunktene. Styrets innstilling ble 
også enstemmig vedtatt.

Energiforeninga i Sogn og Fjordane 
hadde også levert inn et forslag 
om at forsikringsordningene utover 

LO-favør kollektiv hjemforsikring blir 
gjort frivillig. Begrunnelsen var at for-
sikringsordningene hadde steget med 
70% siden de ble innført, og at dette 
sammen med manglende reservasjons-
rett derfor virket som en hemsko for 
medlemsvervingen.
Styret hadde innstilt på å avvise forsla-
get med henvisning til de vedtak som 
ble gjort om forsikringsordningen på 
Årsmøtet i 2001. (Se Montørforum 
2-2001).
Ove Toska la fram forslaget og det ble 
en kort debatt der kjente posisjoner 
fra fjorårets grundige forsikringsdebatt 
kom til overflaten. Styrets innstilling 
om å videreføre vedtakene fra årsmø-
tet i 2001, ble enstemmig vedtatt.

Uttalelser
Ove Toska innledet om en uttalelse 
med krav om bygging av flere boliger, 
og bedring av boligpolitikken. -Bolig-
prisene er nå gått over alle grenser, 
sa han, og begrunnet forslaget med 
at det er god velferdspolitikk at vi 
har gode bomuligheter. Ingen ønsket 
ordet, og uttalelsen ble enstemmig 
vedtatt.
Distriktets styre hadde  i forkant av 
møtet vært opptatt av at også andre 
viktige aktuelle saker ble diskutert, for 
derigjennom å kunne få sitt uttrykk 

Årsmøtet i EL&IT-Forbundet, distrikt Hordaland og Sogn og Fjordane, 23 - 24 april 2002.

Torild Gudim talte for å bedre kvinnerepresen-
tasjonen. -Når forbundet har en erklært målset-
ting om 25 prosents kvinneandel, så har vi fort-
satt en lang vei å gå, slo hun fast. Ark.142

Styret i EL&IT-Forbundet, distrikt Hordaland og Sogn og 
Fjordane 2002: Svein Eivind Solheim, Kjell Sverre Aasheim, 
Reidar Sekkingstad, Anne Siri Sørlie, Ove Toska, Ina Hess, 
Arne Nesheim, Stein Erik Olsen, Frode Eriksen og Torbjørn 
Mannsåker. Ark.142
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gjennom uttalelser fra årsmøtet.

Situasjonen i Midtøsten var en aktuell 
sak som engasjerte representantskapet, 
og Lilly Kvamme la fram et forslag til 
uttalelse om boikott av Israel. Dette 
forslaget førte til debatt der ulike tale-
re enten ville ha strøket eller lagt 
til tekst i forslaget. Svein Arild Dale 
skar igjennom og sa at vi ikke kunne 
lage en uttalelse der vi tok med alle 
mulige forbehold. Det ble da nedsatt 
et utvalg under ledelse av distriktsse-
kretær Jan Henrik Larsen, for å innar-
beide de ulike synspunktene. Den nye 
teksten til uttalelse om situasjonen i 
Midtøsten ble siden vedtatt mot en 
stemme.

Stein Erik Olsen la fram forslaget 
til uttalelse mot Telenors personalpoli-
tikk og angrep på faglige rettigheter. 
Denne uttalelsen ble enstemmig ved-
tatt uten debatt. Uttalelsen ble tatt 
opp igjen seinere på møtet og utdy-
pet, uten at det politiske innholdet ble 
endret.

John Robert Grønås foreslo at årsmø-
tet skulle vedta en støtteuttalelse til 
de streikende hotell- og restaurantar-

beiderne. Ove Toska støttet  dette, og 
en støtteuttalelse ble vedtatt, sammen 
med en bevilgning på 10000 kroner. 
Vedtaket var enstemmig.

Reidar Sekkingstad innledet om utta-
lelsen om å styrke det lokale eier-
skapet innen kraftproduksjon. Også 
denne uttalelsen ble enstemmig ved-
tatt.

Dirigenten Frode Eriksen oppsum-
merte at dem som la fram forslagene 
gjerne kunne utdype sine synspunkter 
litt mer, slik at dem som ikke kjenner 
alle sidene ved de ulike bransjene 
kunne forstå bakgrunnen litt bedre.
Det ble reist spørsmål fra salen om 
hvor alle uttalelsene ble sendt, når de 
nå var vedtatt. Ove Toska svarte at 
det var litt opp til forsamlingen også, 
men de ble sendt til pressen, forbun-
det og Nettverk. Journalist Nils Waag 
i Nettverk, som var til stede på års-
møtet, sa at han gjerne ville ha dem 
med for å legge dem ut på forbundets 
nettsider.

Valg
Valg av delegater til høstens 
Landsmøte sto først på programmet, 

og Jon Kristian Viken la fram valg-
komiteens innstilling. Ove Toska opp-
lyste at distriktet innstilte på 26 dele-
gater med forbehold om at dette var 
riktig antall.
Arild Horsevik var først til å ta ordet, 
og foreslo at distriktssekretærene ikke 
skulle møte som delegater, men som 
observatører.
Svein Eivind Solheim var skuffet over 
antallet representanter fra Sogn og 
Fjordane, spesielt om det 26. man-
datet falt ut. Han mente distriktsse-
kretærene kunne møte som delegater, 
men at de sto nederst på listen.
Torild Gudim som selv var innstilt fra 
Elektroarbeidernes Fagforening, tok til 
ordet for likestilling på nominasjons-
listen. Hun konstaterte at E-verkenes 
Fagforening (EVF), eller andre på 
kraftverkssiden, ikke hadde foreslått 
noen kvinner til tross for at det arbei-
det mange kvinner der. -Når forbun-
det har en erklært målsetting om 25 
prosents kvinneandel, så har vi fortsatt 
en lang vei å gå, slo hun fast.
Lilly Kvamme fra Fagforening Tele- 
og Data, foreslo Anne Sofie Ljøsne 
istedenfor Arnbjørn Mæle. -Hun er 
både kvinne og fra Sogn og Fjordane, 
begrunnet hun forslaget med.

Årsmøtet i EL&IT-Forbundet, distrikt Hordaland og Sogn og Fjordane, 23 - 24 april 2002.

Arild Horsevik foreslo at dis-
triktssekretærene ikke skulle møte 

som delegater, men som observatører. 
Men han fikk ingen støtte for det fors-

laget. Ark.142

Årmøtet i EL&IT-Forbundet distrikt 
Hordaland og Sogn og Fjordane, Park 
Hotell, Voss, 2002. Ark.142
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Årsmøtet i EL&IT-Forbundet, distrikt Hordaland og Sogn og Fjordane, 23 - 24 april 2002.

Jan Henrik Larsen mente at det ville 
være umulig å oppnå 25 prosents 
kvinneandel så lenge innstillingene er 
overlatt til fagforeningene. -Bare ved-
tektsendringer som sier at valgene skal 
foregå i distriktet kan endre dette, 
mente han. Jon Kristian Viken stad-
festet at valgkomiteen hadde fulgt 
innstillingene fra fagforeningene.
Ina Hess sa det ikke manglet på dyk-
tige jenter i EVF. Torild Gudim sa 
at EVF måtte slippe fram sine egne 
jenter, de føler de ikke gjør det. -Men 
jeg stemmer på jenter uansett, sa hun.
Arild Horsevik som hadde bygget 
argumentasjonen i forslaget sitt på en 
misforståelse, og for det mottatt en 
belæring av Jan Henrik Larsen, endret 
nå forslaget sitt til at distriktssekretæ-
rene ble foreslått å stå på de tre første 
varaplassene.
Stein Erik Olsen sa at det ble mye 
om Fagforening Tele- og data i Sogn 
og Fjordane. -Men vi har tatt signa-
lene og prøvd å få kvinnelige forslag. 
Svein Eivind Solheim innrømmet at 
det ikke hadde vært gjort en god nok 
jobb for kvinnene i Fagforening Tele- 
og Data i Sogn og Fjordane. Men å 
ofre Arnbjørn Mæle som representerte 
Bravida i Sunnhordland, var han svært 

lite lysten på.
Gunnar Røssland forsvarte distrikts-
sekretærenes kandidatur. -På 
Landsmøtene skjer ting fort, sa han, 
og la til at han håpte forsamlingen 
forsto hvilken styrke det er å ha med 
distriktssekretærene. Ove Toska støttet 
dette synet og sa at distriktssekretæ-
rene er dyktige folk som er viktig å ha 
når det virkelig trengs.

Reidar Sekkingstad sa at han følte det 
beklemmende at de ikke hadde med 
kvinner i forslaget fra EVF, men dette 
var noe han håpet ville bedre seg. 
Morten Bildøy EVF reddet dagen for 
kvinnene i EVF med å foreslå femte 
vara Birte Høgelid byttet med Aksel 
Rød. Hun ble også valgt mot to stem-
mer.

Lilly Kvamme sa at de hadde sendt 
inn forslag på Anne Sofie Ljøsne, og 
at det Stein Erik Olsen sa om dette 
måtte være feil. Hun ba deretter om 
å få trekke forslaget om å sette 
Anne Sofie Ljøsne opp mot Arnbjørn 
Mæle. Men dette ble avslått av diri-
genten. Da foreslo Lilly Kvamme like 
godt Anne Sofie Ljøsne opp mot 

Tore Haugland, og dermed var Olsen 
og Solheim sjakk matt. Anne Sofie 
Ljøsne ble valgt og Stein Erik Olsen 
ble nødt til å sette Tore Haugland opp 
mot Arnbjørn Mæle i kamp om den 
siste plassen.  -Dette var ubehagelig 
, sa han. Også Svein Eivind Solheim 
gav uttrykk for at dette var både van-
skelig og  ubehagelig, -Men jeg må 
stemme for Haugland, sa han og opp-
fordret representantene til det samme. 

Haugland ble også valgt med 26 stem-
mer. Arild Horseviks forslag om å par-
kere distriktssekretærene på varaplass 
falt mot 3 stemmer.

Deretter la Jon Kristian Viken fram 
valgkomiteens innstilling til distriktets 
styre og utvalg. Men med kampen om 
posisjoner i forhold til Landsmøtet var 
tydeligvis luften gått ut av debattan-
tene og kamplysten borte, for ingen 
ønsket ordet til debatt. Valgene fulgte 
også valgkomiteens innstilling.

Frode Eriksen takket for fremmøtet 
ved å trekke fram to kvinner hadde 
fått mye skryt i løpet av dagen; Ina 
Hess og Anne Siri Sørlie.

Årmøtet i EL&IT-Forbundet distrikt 
Hordaland og Sogn og Fjordane, Park 
Hotell, Voss, 2002. Ark.142

Idar Bruvik åpnet for at kontingenttaket 
måtte vurderes på nytt. Han hadde også 

fått signaler fra de som tjente mest, at de 
også var villige til å betale det samme som 

de andre. Men noen form for ekstrakontin-
gent var han svært imot.. Ark.142
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Styret i EL&IT-forbundet distriktet 
Hordaland og Sogn og Fjordane 2001

Leder  Ove Toska Sønnico Installasjon, Bergen IRI
Nestleder Frode Eriksen Bravida   TD
Sekretær Reidar Sekkingstad BKK  PD
Kasserer Åge Blummenfelt Sønnico Installasjon, Bergen IRI
Studieleder Ina Hess  BKK   PD
Ungdomsutvalget Anne Siri Sørlie Bravida   TD
Styremedlem Svein Davidsen BKK    PD
Styremedlem Tor Sundby Schindler Heis   IRI
Styremedlem Stein Erik Olsen TN-TTS   TD
Styremedlem Sjur Gimmestad Gloppen E-verk   PD
Styremedlem Arne Nesheim ABB, Bergen   IRI
Styremedlem Kjell Sverre Aasheim Aker Elektro A/S, Stord  IRI
Vara Torbjørn Mannsåker Statkraft   PD
Vara Anne Sofie Ljøsne  Telenor Media   TD
Vara Terje Espeland  Holen Installasjon, Sogndal  IRI

Ungdomsutvalget

Leder Anne Siri Sørlie Bravida   TD
Medlem Ann Kristin Gundersen  Aker Elektro, Stord   IRI
Medlem Frode Buvik Sognekraft   PD
Medlem Tore Røsæter  Olseth Elektro, Bergen  IRI
Medlem Gordon Hansen BKK   PD

Studie og HMS - utvalget

Leder Ina Hess BKK   PD
Medlem Ragnar Andenes SFE   PD
Medlem  Øyvind Knappskog Heis   IRI
Medlem  Tove Bryn Telenor Bedrift   TD
Medlem  Grethe Hatletveit Bravida   TD
Medlem  Arne Runnane Distriktssekretær   IRI

Budsjettutvalget

Leder  Ove Toska    IRI
Nestleder Frode Eriksen    TD
Kasserer Åge Blummenfelt    IRI
Sekretær Reidar Sekkingstad    PD
Medlem Tore Haugland    TD
Medlem Arild Horsevik    PD

Kontrollkomite

Medlem Per Morten Frivik   PD
Medlem Magne Solheimsnes   TD
Medlem Svein Østensen   IRI
1 Vara Henning Skeie   PD
2 Vara Inger J. Klementsen   TD
3 Vara Kjell Ove Ege   IRI
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Valgkomite

Representant  Jon Kristian Viken   IRI
Representant Kjell Sverre Aasheim   IRI
Representant Arnbjørn Mæle   TD
Representant Tove Bryn   TD
Representant Terje Davidsen   PD
Representant Torbjørn Mannsåker   PD

Representanter til LO avdeling Bergen

1 Representant Ove Toska   IRI
2 Representant Stein Erik Olsen   TD
3 Representant Svein Davidsen   PD
4 Representant Åge Blummenfelt   IRI
5 Representant Reidar Sekkingstad   PD
1 Vara Øyvind Solberg   TD
2 Vara Jan Henrik Larsen   IRI

Elektroarbeidernes Fagforening og heis (IRI) representanter i 
distriktets representantskap
1 Ove Toska  Sønnico Installasjon, Bergen
2 Kjell Sverre Aasheim  Aker Elektro A/S, Stord
3 Åge Blummenfelt  Sønnico Installasjon, Bergen
4 Arne Nesheim ABB, Bergen
5 Kent Spissøy  Aker Elektro A/S, Stord
6 John Robert Grønås  Aker Elektro I&M, Stord
7 Rolf Terje Røsvik  Aker Elektro A/S, Stord
8 Karsten Eriksen ABB, Austevoll
9 Reidar Haugland  Elektroinstallasjon, Bømlo
10 Svein Østensen  Svein Hatvik A/S, Bergen
11 Terje Walle  Magnus Thunestvedt A/S, Bergen
12 Svenn Arne Rygg  Holen Installasjon, Sogndal
13 Ronny Trædal ABB, Førde
14 Svein Arild Dale  Rysjedal Elektro, Leirvik i Sogn
15 Kjell Sunde  Ulvesund Elektro, Måløy
16 Gunnar Røssland  Siemens, Bergen
17 Karsten A. Bøe  ABB - Offshore Systems, Bergen
18 Jonny Myhre  Aker Elektro Offshore, Bergen
19 Svein Vikøren  Installatør Håkon Olsen, Askøy
20 Stig Kristoffersen  Sønnico, Bergen
21 Tor Sundby    (Repr. Heis)  Schindler Heis, Bergen

Vararepresentanter
1 Atle Teigland  Aker Elektro Offshore, Bergen
2 Torild Gudim ABB, Bergen
3 Nina Åsheim  Aker Elektro A/S, Stord
4 Erik Grytdal ABB, Bergen
5 Jon Arne Handeland Stomas, Stord
6 Jan Erik Hansen  Geir Dalhaug A/S, Bergen
7 Torbjørn Mikkelsen  Knut Knutsen A/S, Bergen
8 Frank Fredriksen  Kjell J. Hansen A/S, Bergen
9 Knut Bjørnholt  ABB, Nordfjordeid
10 Roger Solheim  Mongstad Elektro, Lindås
11 Geir Hauge  Helland Elektro, Lindås
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