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Å ret 2005  passerer i disse dager  
februar og det nærmer seg Årsmøte i 
fagforeningen. Et Årsmøte fagforenin-
gen denne gang satser  dobbelt opp 
med en ekstra dag til politisk debatt 
og engasjement.

Dette har selvsagt sammenheng 
med Stortingsvalget 2005, som vil 
være kanskje det viktigste valg i Norge 
på mange år. 

Ikke fordi det er 100 år siden 
unionsoppløsningen med Sverige 
og den da usvikelige troen på at vi i 
Norge var i stand til å forme vår egen 
felles framtid. Nei,  nå gjelder det 
klart og tydelig hvilket  samfunn vi 
ønsker oss videre framover.

Det er ett verdivalg som står 
for oss ved det kommende valg. På 
ene siden dagens regjering med sin 
manglende verktøyskasse og fokus 
på markedsløsinger og individuelle 
løsninger – mens  Ap/SV/Sp samler 
seg for å  gå til valg  for mer politisk 
styring og kollektive løsninger.

Etter 3 år med regjeringen 
Bondevik har vi  erfart en politikk 
som  beveger seg vekk fra fellesløsnin-
ger og over på individuelle løsninger. 
Med dette skyter også forskjellene 
ytterligere fart.

Skattelette og frihet til å velge 
individuelt er resepten som skal 
lokke velgere til å gi fornyet tillit til 
Bondevik-regjeringen.  En regjering 
som kjører slalåm i stortinget for å 
prøve å få tilslutning til sin politikk.

De er Røde og farlige sier de om  
regjeringsalternativet fra Ap/SV/Sp. 
Men de rødgrønne er ikke noe farlig 
regjeringsalternativ for oss. Tvert om, 
hvis velgerne gir  sitt tillitsvotum vil 
det gi Norge en flertallsregjering for 
første gang på mange ti-år. Ja, vi må 
tilbake til Gerhardsen-epoken i norsk 
samfunnsliv.

Da var det forutsigbart for 
næringsliv og den enkelte samfunns-
borger.  Trygghet for jobb, skole, 
velferd var slagord for et godt sam-
funn. Nå har vi en sjanse til å slå ring 

om ett slikt samfunn og rette opp 
skjevheter. 

Elektroarbeidernes Fagforening 
og den øvrige fagbevegelse har brukt 
mye tid og krefter for å jobbe mot et 
samfunn med en utvikling vekk fra 
felleskap og kollektive løsninger. Dette 
fordi individuelle løsninger bygger 
opp under egoismen og elitetenking, 
og er med det lite inkluderende i ett 
felleskap som vi ønsker å bygge hele 
samfunnet på. Det være seg innad i 
familien, blant venner, på arbeidsplas-
sen, i skolen eller på fotballaget.  

 Rød og farlig blir slik sett ett 
honnørord for dem som ønsker 
felleskap og ett varmere og inkluder-
ende samfunn.

Fredag 25.februar la regjeringen 
Bondevik fram sitt forslag til ny 
arbeidsmiljølov. Flere midlertidige 
ansettelser, utvidelse av normalar-
beidsdagen, åpning for overtid uten 
overtidsbetaling og  svekkelse i still-
ingsvernet er konsekvensene av noen 
av de endringene som her er foreslått. 

104 000  er i dag helt arbeidsl-
edige,    215 000 er allerede i dag i  
midlertidige stillinger overtidsbruken 
øker og i nyss offentliggjort under-
søkelse fra arbeidsmarkedet viser at 
500 000 i dag frykter for jobben 
sin.(dette er hver 5.arbeidstaker)

Da er ikke svaret en svekkelse av 
dagens regelverk – men heller snu en 
negativ utvikling for å skape mer tryg-
ghet. 

Igjen er svaret de røde og grønne  !  

Du kan gjøre din del ved å stille 
opp for fellesskapet –  Godt valg ved 
Stortingsvalget 2005 !

LEDER

RØD og farlig! 
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Av Erik Grytdal

d e siste tiårene har høyresiden 
overøst oss med tvillingbegre-
pene konkurranse og valgfrihet. 

Særlig har begrepet valgfrihet vært et 
vellykket overgrep mot vanlige folk. 
Undersøkelser viser at vi føler oss 
mindre lykkelige, fanget i en stadig 
strammere tidsklemme som et av flere 
negative samfunnstrekk. Tidsklemma 
er i virkeligheten bare uttrykk for 
skjulte politisk bestemte strukturer. 
Høyresidens valgfrihet er trolig his-
toriens største tidstyv, og den best 
forkledde politiske manipulator i nyere 
tid.

Vi kjenner dens virkelighet. Til en hver 
tid å ta stilling til den billigste strøm-
leverandøren, banken, forsikringen, 
teleleverandøren, sykehuset, billetten, 
skolen og så videre. Med usammen-
lignbare priser, produkter og navn, i en 
evig strøm av endringer. Et fullstendig 
uoversiktlig kaos vi hiver oss over for å 
få lønna til å strekke til.
Ingen av oss har mulighet til å vinne 
dette spillet, sjøl om så arbeidstida ble 
nedsatt til null. For ikke å snakke om 
samfunnskostnadene ved å bli pådyttet 
valg vi slett ikke trenger, og heller ikke 
vil ha.

Offentlige fastsatte priser på ensart-
ede varer og tjenester på viktige sam-
funnsområder, er derfor viktige foren-
klingstiltak som letter tidsklemma og 
fjerner bortkastet arbeid.

Men kampen om tiden stopper ikke 
der. Kommersiell valgfrihet gir dem 
med betalingsevne eller spisse albuer, 
anledning til å kjøpe seg fritid på 
områder der andre tappes for krefter 
for å få hverdagen til å gå i hop. Det gir 
oss en begripelig men dyster påmin-
nelse av sammenhengene mellom et 
utilstrekkelig offentlig velferdsystem 
og levealder. Bare gjennom et offentlig 
eierskap og styring er det mulig å 
oppnå de fordelingsmessige effektene 
som skal til for et godt liv for alle.

Valgfriheten vi vil ha, er reelle 
muligheter til å gjøre aktive politiske 
valg, der ikke kjøpekraften bestemmer, 
men hver stemme er like mye verdt. 
Det betyr et rammeverk som kan 
erstatte det rommet den kommersielle 
valgfriheten legger beslag på i dag. I 
vår egen fagforening ble det seinest på 
halvårmøtet, fremmet konkrete ønsker 
om bedre muligheter for demokratisk 
utøvelse i samfunnet.

Det sier mye om hvordan vi verdsetter 
demokratiet i praksis når fagforenin-
gen vår med sitt i denne sammenheng 
beskjedne medlemtall, kompenserer 
for tillitsvalgtarbeid på dagtid, mens 
store kommuner legger forberedelser 
og møter på fritida.
Så viser det seg også at dem som kan 
eller orker å stille til valg for partiene, 
er folk med ordninger som har fått løst 
sitt spørsmål om støtte til livsopphold.
Gode nok offentlige støtteordninger 
for deltakelse i lokaldemokratiet, bør 
være et sentralt krav for vår bevegelse, 
og et svar på høyresidens kommersielle 
valgfrihet. 

Tidligere løste fagbevegelsen 
muligheten for politisk deltakelse 
gjennom det kollektive medlemskapet. 
For tiden har arbeiderpartiene lukket 
denne døren for fagbevegelsen.
For fagbevegelsen finnes det likevel 
muligheter. Fagbevegelsen er fort-
satt samlet og den er også bemidlet. 
Den har evne til å få fram flinke og 
rettskafne folk. Og ikke minst, det 
finnes måter å organisere den politiske 
virksomheten på i fagbevegelsen, som 
både vil gi resultater og komme sultne 
fremtidige politiske utøvere i møte.
Første skritt er rødt flertall til høsten.

Erindringens bestandighet, 1931, Salvador Dali

Tidsran 
  og liksomdemokrati

POLITISK UTSPILL
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Ole Erik Thingnes, klubbleder 
El og It klubben ved NBN 
Elektro, Florø. Ark 181

Av Ole Erik Thingnes

  KLUBBLEDERSPALTEN

S amfunnspolitikk legg i hov-
udsak grunnlaget for våre lev-
evilkår. Velferd er ikkje noko 
den gjennomsnittlege mannen 

i gata får, eller tilegnar seg basert 
på eit langt og aktivt arbeidsliv. 
Velferd er noko samfunnet legg 
grunnlag for, gjennom politiske 
avgjersler. Samfunnet kan og fjerne 
dette grunnlaget ved å bruke dei 
same “politiske” avgjerslene. Kven 
tar desse avgjerslene? Kven er det 
som sit med denne makta? Kven er 
det som avgjer framtida vår, tilgang 
på trygge arbeidsplassar, barnehage 
til barna våre, legg grunnlaget for 
velferdstilbodet vårt, og som “styrer 
kvardagen vår“?
“Politikaren“, vil vel vere det fyrste 
vi tenkjer. Javel, kven er så denne 
“politikaren”, kven er det som sit 
med denne makta, og kvar har dei i 
so fall fått denne makta ifrå? “Makt” 
beskriv vår oppfatting av kven so tar 
dei store avgjerslene, kven so legg 
føringar for oss. Vi er flinke til å 
skryte av at landet vårt, samfunnet 
vi lever i og verdiane det vert tufta 
på, er meisla ut frå demokratiske 
avgjersler der folket har talt.
Kva inneber dette for arbeidstakaren, 
veljaren og personen? Vert vår kvard-
ag styrt av denne politikaren so vi 
påstår sit med makta?
“Politikaren” er valt ut av mas-
sen som ein representant for våre 
synspunkt. Ein som kjempar for det 
vi ser so våre menneskelege rettar, 
ein so kjempar for våre levevilkår, 
våre velferdstenester og for å betre 
strukturen i samfunnet. Kven er so 
denne politikaren?
Eg har personleg endå ikkje møtt 
ein person som ikkje har meiningar 
om kva som skapar gode levevilkår, 
trygge arbeidsplassar og  kva som 
er best for landet vårt. Folk flest 
har sine meiningar om kva som 
må til. Er det økonomi, og forde-
ling av økonomiske “fordelar” som 
definerar om folk flest har ein trygg 
kvardag? Er det redusert skattetrykk 
og større kjøpekraft som fortel oss at 
no har vi da bra?
Mannen i gata har ein tendens til 
å beskrive sin livssituasjon ut frå 
tryggleik. Er tryggleik eit resultat av 
reduserte skattar og fridomen til å 
velje? Er effektivitet, modernisering 
og konkurranseutsetting einsbety-
ande med noko positivt?
Noreg har dei seinare 100 åra gått 

frå å vere eit land der arbeidaren har 
hatt lita påverkingskraft på sin eigen 
arbeids- og livssituasjon, til å vere eit 
land bygd av dei same arbeidarane. 
Med ei bevisst haldning til sin og andre 
sin situasjon og plass i samfunnet, har 
arbeidaren og fagorganisasjonane med 
utretteleg og målretta innsats kjempa 
sakene sine opp i systemet, heilt opp 
til “politikaren”. Takka vere den fagor-
ganiserte arbeidaren er det tryggleik, 
velferd og betre levevilkår som ligg til 
grunn for dagens samfunn.
Då spør eg meg sjølv, etter å ha sett ALLU 
sitt framlegg til ny ”Arbeidslivslov”, 
er dagens regjeringspolitikk i samsvar 
med denne utviklinga? Er det dei siste 
100 års utvikling innan samfunnspoli-
tikken og velferdssamfunnet vi kjenner 
att i dette lovforslaget? Er verkeleg 
forslaget til ny “Arbeidslivslov”, den 
nye barnehagelova, skulereformene og 
den sitjande regjering sine samfunns-
politiske standpunkt i tråd med denne 
utviklinga? Er “forenkling-effektiviser-
ing-modernisering“, som går att i alle 
desse sakene, verkeleg vegen å gå for å 
betre og sikre våre levevilkår?
Mogeleg at dette er oppskrifta. Kan 
hende vi nordmenn har det for godt, at 
gjennomsnittsnordmannen lenge nok 
har nytt godt av tidlegare generasjonars 
blodslit og innsats for å kjempe fram 
dagens lover.
Kven er denne politikaren som kan stå 
for dette, kven er det dei representerar? 
Kven er det som går til angrep på 100 
års positiv utvikling av arbeidsmiljøet, 
og tryggleiken vi har skapt oss? For det 
er dette er, eit frontalangrep på våre ret-
tar som arbeidstakarar og menneskje. 
Med forslaget til ny “arbeidslivslov” 
har sitjande regjering i mine auge bev-
ist at dei ikkje er dei rette til å styre 
dette landet, det tar eg av meg hatten 
for. No er det på tide at nokon fortel 
dei det!
Tilbake til “makta”, er ikkje det eg 
og du som eigentleg sit med makta? 
Er det ikkje vi som gjer dette til eit 
demokrati? Bruk demokratiet for det 
er verd, og fortel “politikaren” kva du 
meiner er rette vegen å gå. Kan hende 
med dei rette verdiane som utgang-
spunkt, kan dei rette politikarane klare 
å snu tilbake og fortsette i den retninga 
vi var på veg. Mot eit sterkare og tryg-
gare arbeidsliv.

Med desse tankane ynskjer eg alle eit 
trygt og godt val!

Vegval som grunnlag for 
helse og arbeid
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Av Kristian Pedersen

Arbeid som kjelde til helse 
Arbeid kan vera ein aktivitet som går på helsa laus. 
Prof. Per Fugelli snur dette på hovudet og seier at 
arbeidet kan vera ein stad å henta seg god helse, 
glede og trivsel. Dr. Fugelli seier vidare at om ein 
trivest skal ein vera svært sjuk for å føla seg sjuk. 
Skal ein kunne henta seg god helse på arbeidet må 
sjølvsagt arbeidet vera lagt til rette for det. – Rett 
tilrettelagt er arbeid ei kjelde til helse. ALLU legg 
ikkje til rette for at arbeid kan vera ei slik kjelde. 
Professoren seier vidare 
at det sjølvsagt må vera 
ei likevekt eller balanse 
mellom arbeid og kvile. 
– Me må syta for ein klok 
balanse. Forslaget til ALLU 
legg til rette for ein alvor-
leg forrykking av denne 
balansen. Utvalet har hoppa bukk over all forsking 
i sosialmedisin. Forslaget må leggjast vekk, seier 
Fugelli som sjølv har forska på sosialmedisin i ei 
årrekkje. 

H=BxKxP2

Per Fugelli set opp ein artig formel når han fortel 
om kva eigentleg helse inneber. I følgje formelen 
er helse nemleg biologi multiplisert med kultur 
multiplisert med politikk i annen potens. Han for-
midlar med dette kor viktig 
det er med politikk når det 
er snakk om helse. Politikk 
handlar mykje om makt. 
Kven skal ha makt over 
helsa? Kapitalkreftene eller 
arbeidskrafta?  -Folk må ta 
ansvaret for helsa si. Folk 
må ta  makta over helsa si. 

Godt besøkt
Konferansen var i utgangspunktet retta mot klub-
bleiarar og verneombod i fagforeininga, men var 
og open for påmeldingar frå interesserte i LO- 
Bergen og Omland. Interessa for dette temaet viste 
seg å vere stort, noko som gjorde at ein måtte seia 
nei til påmeldingar av plassomsyn. Om lag 80 per-
sonar fekk plass på konferansen.
Konferansen vedtok og ein uttale mot arbeidslivs-
lovutvalets instilling. Innstillinga vil svekkje 
arbeidstakarane sitt vern om ho vert vedteken, fast-
slo dei tillitsvalde på konferansen.

Kapitalmakt ein trussel mot 
folkehelsa

  AKTUELT

Konferanse om Arbeidslivslovutvalgets (ALLU) inn-
stilling Bergen 4. februar 2005

Frå ALLU-konferansen 4. februar. Ark.181

Professor i sosialmedisin Per Fugelli var 
hovudinnleiar på ALLU-konferansen  som 
Elektroarbeidernes Fagforening arrangerte i Bergen 
4. februar. Doktoren stilla diagnosen på arbeidslivet 
og gav den politiske resepten.

- Skal me vinna kampen mot ALLU må me foku-
sera på helse, sa Fugelli. For kven vågar å seie at 
dei ikkje har fokus på helse? Helse appellerar til 
folks samvit, og forhåpentleg også til lovgjevarane 
sitt samvit. 

Per Fugelli

” Forslaget til 
ALLU må 

leggjast vekk”

"Kapitaleigarane 
si makt er ein 

trussel for 
folkehelsa", 
seier Fugelli.
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Av Erik Grytdal

dere ikke tar ut lokalt tillegg, sørg i 
hvert fall for en protokoll som sier 
hvorfor, til bruk siden, var oppfor-
dringen til oppfølging.

Han var også bekymret for den poli-
tiske utviklingen med svekking av 
velferdstaten og økte forskjeller, og 
oppfordret til å ta del i LO-prosjektet 
Du bestemmer –LO på din side.

Innkalling, dagsorden og andre for-
maliteter ble deretter enstemmig god-
kjent uten kommentarer, og til diri-
genter ble valgt Kjell Sverre Aasheim
og Svein Arild Dale.

Økonomi og innkomne forslag

Kasserer Åge Blummenfelt gav først 
representantskapet en orientering om 
økonomien i foreningen første halvår, 
status var som forventet.

En gikk dermed over til å behandle 
innkomne forslag. Montørklubben 
ved YIT i Bergen hadde lagt fram et 
forslag om å bevilge et engangsbe-
løp på en million kroner til et eget 
utdanningsfond i fagforeningen, med 
samme kriterier som LOs utdannings-
fond.

Svein Arild Dale la fram styrets inn-
stilling som gikk ut på å avvise forsla-
get ved å vise til mulighetene
gjennom ELBUS.

Ove Toska utdypet dette ved å vise 
til at det var tatt et oppgjør med den 
akademiske retningen ELBUS tidli-
gere har gått i, og at det nå arbeides 
med en omdanning. -Det betyr likevel 
ikke at vi kan slippe kravet om offent-
lig støtte til livsopphold for  etter- og 
videreutdanning, sa han. Han under-

Det var utsiktene til å bryte med 
høyrebølgen i 2005 som var gjen-
stand for debatt på halvårsmøtet 
i Elektroarbeidernes Fagforening 
i høst. En dansk dokumentarfilm 
om New Zealand, fikk sammen 

med Arbeiderpartiets fylkesleder 
i Hordaland, oppgaven med å inn-
lede til debatt. Filmframsyning til 

innledning til debatt var et vellykket 
innslag skal en tro kommentarene 

fra talerstolen. Men fortsatt må det  
fylkesledere eller andre mennesker 
til om det skal bli debatt. Per Rune 

Henriksen ønsket flere fagforenings-
folk inn i politikken, og en styrket 

kontakt mellom fagbevegelse og 
parti.

Halvårsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening, Hotell Terminus 8. oktober 2004

strekte også at vi først og fremst har 
vært opptatt av etterutdanning, og at 
behovet for det bare vokser. Så sjøl 
om forslaget fra YIT er fristende, så er 
ikke ELBUS-sporet gått helt ut ennå.

Jon Kristian Viken, klubbleder ved 
YIT, sa litt om bakgrunnen for for-
slaget og understrekte viktigheten 
av etterutdanning med bakgrunn i 
utviklingen i faget. Vi har i alle fall 
mulighet til å gjøre det.

Åge Blummenfelt sa at vi var enig om 
behovene, men mente dette var å gå i 
feil retning. –Vi streiket ikke i –96 for 
å få betale etterutdanningen sjøl, sa 
han. Han ville også se hva som kom 
ut av arbeidet med ELBUS.
Gunnar Røssland sa at forslaget var 
godt tenkt. -Men vi kan ikke betale 
for den opplæringen bedriften skulle 
gitt, sa han, med henvisning til at 
bedriftene overførte flere oppgaver 
på folkene ute som tidligere ble gjort 
inne på kontoret.

Arne Nesheim sa at en med forslaget 
fra YIT ønsket en å skape en kultur 
for læring, og håpte at forslaget i det 
minste ville skape debatt.

Det var også Arne Nesheim som på 
vegne av styret la fram forslaget til 
vedtektsendringer for foreningens 
streikefond. Det var klubben ved Aker 
Kværner Elektro i Bergen som hadde 
foreslått at det ved punktstreik skulle 
utbetales kroner ettusen i uka. Styret 
innstilte på å imøtekomme dette, 
samtidig som det foreslo å endre nav-
net til kampfond.

YIT-klubbens forslag om lokalt utdan-
ningsfond falt, ved at styrets innstil-

-Politikken treng er fagforeningsfolk-Politikken treng er fagforeningsfolk-Politikken treng er fagforeningsfolk
Ark. nr. 143

Fagforeningens leder Ove Toska 
ønsket de 83 representantene og gjes-
ter velkommen til høstens halvårsmø-
te i Elektroarbeidernes Fagforening. I 
åpningstalen minnet han om en tøff 
arbeidshverdag både her hjemme og 
ute i Europa, med press på normalar-
beidsdagen, og sosial dumping. Blant 
de viktigste sakene siste halvår var 
nettopp arbeidet mot sosial dumping. 
Også det nye tjenestedirektivet fra EU 
må vi følge nøye, det vil påvirke dette 
arbeidet. 

Våre løsninger er et godt samarbeid 
med våre politiske venner, sa han, og 
la til at vi må jobbe for at flest mulig 
står bak tariffavtalen, og se til at ingen 
aksepterer dårligere vilkår.

Han minnet om at heismontørene var 
i konflikt om sin overenskomst. Hos 
oss blei det som kjent stort ja-flertall, 
men neppe noen hallelujastemning. 
Han var ikke særlig fornøyd med en 
svarprosent på 62. -Dersom noen av 
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ling ble enstemmig vedtatt. Styrets 
innstilling til endring av vedtektene 
til kampfond ble også enstemmig ved-
tatt. (Se egen notis om vedtektene).

Temadebatten
Den lange valgkampen var temaet for 
dette halvårmøtet. Debatten ble inn-
ledet ved å vise en film som tok for 
seg utviklingen på New Zealand, som 
var et av de første landene som i nyere 
tid satte de nyliberalistiske økono-
miske teoriene ut i politisk handling. 
(Den økonomiske liberalismen ble 
forrige gang slått tilbake alt tidlig på 
1900-tallet) Det forelå også et forslag 
til politisk plattform vedlagt i sakspa-
pirene som tok for seg den politiske 
utfordringen i Norge.

Etter filmen og en kort informasjon 
om kampanjen ”LO på din side”, 
la Åge Blummenfelt forslaget fram 
på vegne av styret. Han sa at vi som 

fagforening må se om det er noen 
felles saker som er viktige for oss, og 
gav eksempler på saker som utleie, 
arbeidsmiljøloven, folketrygden, salg 
av Statoil og privatisering av Statkraft. 
–Ta diskusjonen med til klubbene, og 
inviter gjerne fagforeningen sin ledelse 
til klubbmøtene, sa han.  Målet er å 
trekke utviklingen i en annen retning.

Hovedinnleder og gjest var LO-
sekretær og leder av Hordaland 
Arbeiderparti Per Rune Henriksen. 
Han står også på tredje plass på 
DNA sin valgliste, og havner nok på 
Stortinget i høst.

Han viste til at seksti prosent av 
befolkningen ønsker en utvikling i 
den retning venstresiden vil, og pekte 
på den historiske muligheten for 
reint flertall i høst for venstresiden 
for første gang siden Gerhardsen. Når 
det gjaldt politikken pekte han på sty-

ringsvilje, samtidig som han erkjente 
at den globale økonomien gjorde 
tradisjonelle virkemidler vanskelige. 
Offentlig universell velferd, kompe-
tanse, et lovverk som sammen med 
tariffavtaler gir trygghet i arbeidslivet 
var blant sakene han var innom.

–Politikkutvikling er viktig for dere 
nå. Mobiliser i felleskap, politikken 
trenger fagforeningsfolk, var budska-
pet til representantene. -Vi kan ikke 
se på partier og fagforeninger som ser-
viceleverandører, fortsatte Henriksen, 
og ønsket flere inn som medlemmer 
i partiene, fortrinnsvis naturligvis 
DNA. Han understreket et ønske om 
å styrke kontakten med fagbevegelsen, 
og oppfordret klubbene til å invitere 
politikere ut til diskusjoner.

-Politikken treng er fagforeningsfolk

Halvårsmøtet i Elektroarbeidernes 
Fagforening 8. oktober 2004. Ark.176 
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Forbundssekretær Trond Løvstakken 
som også gjestet møtet, informerte 
om status for kampen mot sosial 
dumping så langt. Han kritiserte den 
manglende innsynsretten, og benyttet 
samtidig anledningen til å henstille 
om å rapportere alle tilfeller av bruk 
av utenlandsk arbeidskraft. –Store 
statlige selskap går ofte i spissen for 
sosial dumping, sa han, og oppfordret 
også til å inngå lokale avtaler mot 
sosial dumping. 
 
Jan Henrik Larsen sa at det var nyt-
tig å se hvordan New Zealand-vel-
ferden forsvant. Først skulle man bli 
profitable. Så kom outsourceingen. 
Det neste var å rasere kollektive avta-
ler. Ideologien var frihet til å velge. 
Fattigdommen er godt skjult, det 
gjelder å se seg godt rundt. Det er 
ingen feil med parolene om å forsvare 
Arbeidsmiljøloven og Folketrygden. 
Dagens lover må bestå til vi finner 
noe bedre, sa han.

Svein Arild Dale spurte om vi var 
flink nok til å organisere det politiske 
arbeidet. –Vi må bruke tillitsmanns-
opplæringen fra fagbevegelsen i poli-
tisk sammenheng. Partiene skriker 
etter folk med erfaring fra fagbeve-
gelsen. –Vi har mye å bidra med, og 
det er fullt mulig å nå fram i politiske 
fora, sa han, og støttet oppfordringen 
om å delta politisk. 
 

Halvårsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening, Hotell Terminus 8. oktober 2004

Jon Kristian Viken slo fast at det var 
viktig å delta i politisk virksomhet, 
kanskje kortere arbeidstid kunne 
hjelpe på deltakelsen? Filmen fra New 
Zealand var et glanseksempel på den 
”nye økonomien” som ingen trekker 
frem lenger. Kan vi stille et alternativ 
til den globale økonomien, har vi et 
valg, spurte han, og hvorfor er det 
ingen som ber om behovsprøving 
av skatteletten? Han ville også at de 
aktuelle partiene vurderte listesamar-
beid der det kunne slå bra ut.

Lars Olav Prestegård sa at det var 
bra at foreningen diskuterte politikk 
og håpte at det også gjaldt ute blant 
medlemmene. Han pekte på at det 
var et demokratisk problem at det var 
vanskelig å få tid og anledning til å 
delta i politikken. Til DNA stilte han 
spørsmål om hvorfor Statoil skulle 
privatiseres. –Hvorfor selge eiendom-
mene til forsvaret når vi har nok 
penger, dette skulle vært tilgjengelig 
for allmennheten, avsluttet han, med 
adresse til Regjeringen.

Åge Blummenfelt sa at som i New 
Zealand  blir offentlig eierskap pri-
vatisert. Telenor og Statoil er trukket 
fram, flere står for tur. For fire år 
siden var Ranveig Frøiland her og 
forsvarte privatisering av Statoil, men 
fikk ingen støtte. Med adresse til 
Henriksen sa han at vi ønsket en fol-
keeid styring i de statlige bedriftene. 
Han understreket også viktigheten av 
en industripolitikk, dette mangler i 
dag. Han etterlyste også at partiene 
på venstresiden kom med noen tanker 
om en felleserklæring om en politisk 
retning.

Per Rune Henriksen sa at vi lever i et 
godt samfunn, men at vi skal gjøre 
det bedre. -DNA skal være selvran-
sakende, sa han. Han gjentok ønsket 
om tettere kontakt med fagbevegelsen 
og sa at dette måtte vi jobbe bevisst 
med. Han innrømmet at Stoltenberg 
hadde ført høyrepolitikk, men la til 
at det da også var et feil flertall på 
Stortinget. Om ”moderniseringen” 
sa han at han var overbevist om at en 
måtte sette inn nye virkemidler for en 
ny tid. Det viktigste er at virkemid-
lene virker, og at en omorganiserer for 
at folk skal få det bedre. 
 
 

Ove Toska kom med et viktig inns-
pill da han pekte på behovet for økt 
skatt. -Vi skal ha med oss utsagnet 
om å yte etter evne og få etter behov, 
sa han. -Det må være et honnørord 
å betale skatt. 19 milliarder i skatte-
lette er delt ut til de rikeste. Offentlig 
eiendom kan bare selges en gang. 
Velferdsordningene drar vi med oss 
hele tiden, sa han.

Per Rune Henriksen fikk avrunde 
debatten. Han sa at han ikke ønsket 
noen endringer før det statlige eierska-
pet var utredet. Men han mente at vi 
skulle styre og opptre sosialt ansvarlig 
i offentlige selskaper. –Men kanskje 
tok jeg feil om å privatisere Statoil, 
sa han. Meningen var å utvikle noe 
også, men det har ikke skjedd. Han 
oppsummerte at han ville se grundig 
på dette, og at noe hadde han lært av 
det. Om spørsmålene om EU svarte 
han at han ikke trodde det ble aktuelt 
i denne perioden, men slo fast at også 
dagens regjering har en selvmordspa-
ragraf. Om Ove sitt utspill om skat-
tebehovet sa han at DNA tapte kom-
munevalget i Oslo på eiendomsskat-
ten. Derfor ville han ikke gå offensivt 
ut, men ville heller ikke svekke felles-
skapet ytterligere. 

Jon Kristian Viken stilte spørsmålet om hvor-
for det aldri var noen som ba om behovsprøv-
ing når det gjaldt skattelette. Ark.176

Lars Olav Prestegård pekte på at det var et 
demokratisk problem at det er vanskelig å få 
tid å anledning til å delta i politikken. Ark.176
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-Bare en jobb?  

En jobb er det som skiller dem som er 
med og dem som ikke er det, en jobb 
er det som skiller dem som kan betale 
regningen sin og dem som er redd for 
å gå i postkassen, en jobb er alt for en 
som har gått arbeidsledig i ett år.

Jeg fikk jobben, -men jeg vil aldri 
glemme hvordan det året fortonte seg.

Etter at Bondevik overtok regjerings-
makten i 2001 har arbeidsledigheten 
steget fra 70 000 til dagens 112 000. 
Når vi regner med undersysselsatte 
og uføretrygdede har vi rundt en halv 
million mennesker som mer eller 
mindre er satt på sidelinjen. Som 
ikke får bidra med sin arbeidskraft, 
sine kunnskaper, evner. Som ikke 
får ta fullt del i et fellesskap på en 
arbeidsplass. Som i ganske stor grad 
opplever økonomiske problemer fordi 
den sittende regjeringen har kuttet 
brutalt i ytelser som på ingen måte 
var feite før kuttene startet.

Arbeiderpartiet går til valg i år, som 
i alle år, på at vi vil skape arbeid til 
alle. Dette vil vi gjøre gjennom aktivt 
å bruke de ressursene samfunnet 
rår over for å skape trygge og gode 
arbeidsplasser. I motsetning til Høyre-
partiene har vi ingen tro på at dette 
er noe markedet klarer om bare skat-
telettene er store nok. Vi tror at også 
på dette området må vi ha et sterkt 

fellesskap og politisk styring for å nå 
målet: Et godt arbeidsliv med plass 
til alle.

De av oss som har en jobb å gå til 
opplever at arbeidslivet blir stadig 
tøffere. I bygg og anlegg ser vi at 
fremdriftsplaner og ferdigstillelses-
datoer settes ut fra økonomiske 
hensyn, arbeiderne som skal gjøre 
jobben kommer i beste fall i andre 
rekke. Resultatet er stress, jag og 
helsefarlige forhold. Dette ser vi ellers 
i arbeidslivet også. Ny teknologi har 
mange steder ført til forbedring av 
arbeidsmiljøet, men det har også ført 
til et ekstremt jag etter produktivitet. 

Arbeiderpartiet vil ikke gå med på 
lovendringer som brutaliserer et på 
forhånd tøft arbeidsliv. Vi vil ha en 
arbeidslivslov som styrker arbeidstak-
ervernet og som gjør det vanskeligere 
å støte folk ut. Vi går imot midler-
tidige ansettelser og vi vil stramme 
inn på reglene om overtidsbruk. 
Dersom dagens Stortingsflertall vedtar 
en ny arbeidslivslov i tråd med de 
forslagene som nå ligger i bordet vil vi 
reversere den om vi får makten etter 
valget.

Arbeiderpartiet ønsker et nytt flertall 
på Stortinget ved valget 12. septem-
ber. Målet er en ny politisk kurs for 
Norge. En kurs som bidrar til å skaffe 
arbeid til alle, til å gjøre Norge til et 
av verdens sterkeste kunnskapssam-

funn og til å gi alle en trygg og verdig 
alderdom. Vi vil prioritere velferd 
og fellesskapsløsninger framfor store 
skatteletter til de som tjener mest. 
Stortingsvalget handler om hvordan 
vi vil at Norge skal utvikle seg i årene 
framover. Vi skal velge om vi ønsker 
fire nye år hvor høyresiden styrer eller 
en ny solidaritet.

Arbeiderpartiet vil ha mer fellesskap, 
mer styring, mindre marked. Vi vil ha 
ny solidaritet!

Jeg hadde gått arbeidsledig i nesten ett år og var helt på tuppa mens jeg ventet på svaret på en 
jobbsøknad jeg hadde sendt. Kameraten min kunne ikke forstå at jeg var så ute av lage. I det ene 
øyeblikk opprømt og optimistisk, det neste preget av svart angst for et avslag. 

Bare en jobb?
- Det er jo bare en jobb, sa han.

Av Per Rune Henriksen

Leder i Hordaland Arbeiderparti Per Rune 
Henriksen. Ark.176

INNSPILL
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Tine har allerede tatt et valg i livet, 
hun vil bli elektriker. Hun har sendt 
søknad til mange bedrifter, men 
bare fått svar fra en bedrift om at 
søknaden var mottatt. Men Tine er 
optimistisk  og regner med at hun 
har en lærlingeplass å gå til når hun 
er ferdig med skolen. 

Tine bor sammen med mor og bror 
i Stuajordet på Arnatveit. Hun er 
17 år og går på Bergen Maratime 
vidergående skole, VK1 elektro. I 
fritiden trener hun aerobic og spin-
ning, og jobber på Macdonald for å 
holde seg med lommepenger.
Tine har en stor drøm her i livet, hun 
vil bli elektriker. Men det er visst ikke 
så enkelt. Hun har sendt søknader 
rundt til mange installatører i Bergen, 
men bare en installatør har tatt seg 
bryet med å svare på søknaden. Tine 
er skoleflink og ligger godt over gjen-
nomsnittet karaktermessig, og har lite 
fravær.

Hva var det som fikk deg til å velge en 
elektroutdannelse?
-Det var egentlig mye tilfeldigheter. 
Orket ikke å gå mange år på skole. Vil 
komme raskt i jobb for å tjene penger, 
etablere meg å bli selvstendig. Jeg trivs 
veldig godt på skolen, greie lærere og 
medelever.

Hvorfor tror du det så vanskelig å få 
seg lærekontrakt?
-Jeg tror mange bedrifter ikke har 
kapasitet til å ta seg av lærlinger og 
jeg tror for enkelte montører føles 
det som ekstra arbeid å ha med seg 
en lærling. I fjor ble klassen min 
utplassert en uke hos installatører. Jeg 
stortrivdes i den bedriften jeg job-
bet i. Jeg jobbet hele uken på service 
med en kjempegrei montør. Vi kom 
godt overens med hverandre, vitset 
og hadde det gøy, men jeg lærte også 
veldig mye, sier hun.

Tror du det er ekstra vanskelig for deg 
som jente å få lærekontrakt når vi vet 
at vi har en del gamle konservative 
ledere rundt om i bedrifter?
- Både og, i klassen er det bare noe 
få gutter som har fått jobb og det er 
gjennom bekjentskap, men jeg tror 
denne skepsisen til jenter er i ferd 
med å viskes ut.

Fordeler med å være jente i elektrike-
ryrket?
-Vi er ikke så fysisk sterke som gut-
ter, men tar det igjen på mange 
andre ting. Jeg hjalp en elektriker 
som jobbet på tilbygget på hytten til 

foreldrene til kjæresten min. Denne 
elektrikeren var en litt tykkfallen herre 
med store tykke hender. Vi skulle 
montere downlight og denne elektrik-
eren klarte ikke å få hendene opp i 
hullene. Det var her jeg kom inn i bil-
det. Et eksempel på fordelen av å være 
jente. Ha, ha, ha...........

Hvilke planer har du for fremtiden?
- Jeg er optimist og regner med at det 
ordner seg med lærlingkontrakt. En 
gang i fremtiden vil jeg kanskje ta en 
ingeniørutdannelse, eller kanskje bli 
lærer, avslutter den sympatiske jenten.

Venter på lærlingkontrakt                                                       

Av Nils Gunnar KnutsenUNG I FAGET

Tine er på jakt etter lærlingkontrakt. Ark.181

Drømmer om å b l i  e lektr iker
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Venter på lærlingkontrakt                                                       
Drømmer om å b l i  e lektr iker

AKTUELT

Det er vanskelig å få lærlingkontrakt 
og det foreslås færre elevplasser 
på elektro ved de videregående 
skolene i Hordaland. I forslaget 
til inntak for skoleåret 2005/2006 
foreslåes det 48 færre elevplasser 
både på grunnkurs og VK1, i forhold 
til inneværende skoleår. Nedgangen 
fordeler seg med 36 i Bergen og 12 
på Stord.

I følge Statistisk Sentralbyrå hadde 
studieretning for elektrofag på lands-
basis en nedgang på nesten 400 lær-
linger i 2003 i forhold til 2002, noe 
som tilsvarer 7 prosent. Nedgangen 
har vært årviss siden 1998. Hordaland 
er det fylket som har størst nedgang i 
antall lærlinger, med 140, mens Sogn 
og Fjordane følger landsgjennomsnit-
tet.

Nils Skarvhellen som er inntakssjef i 
Hordaland Fylkeskommune har føl-
gende kommentar til at det legges ned 
elektroklasser.

- For to år siden la vi  ned grunnkur-
sklasser elektro. I fjor høst bestemte 
fylkespolitikerne at det skulle legges 
ned VKI klasser elektro på yrkessko-
lene. 

Ut fra statistikker ser vi at det er 
mange som ikke får noe tilbud om 
lærlingplass etter skolen, det er rett 
og slett for mange klasser i forhold til 
behovet.

Dette er også et økonomisk spørsmål, 
vi ser at mange velger allmenn påbyg-
ging etter VK1, dessuten er yrkesf-
aglige studieretninger relativt kostbare 
klasser i forhold til studieretning for 
allmenne fag.

Montørforum har spurt daglig leder i 
installatørforeningen i Bergen, Tor Berg 
Hansen om han har noen forklaring på 
hvorfor mange sliter med å få 
lærlingkontrakt. 
-Det tør jeg ikke si, men jeg har hørt 
at det er tilfelle. Jeg har en mistanke 
om at det er for mange klasser, og 
at fylket er for lite orientert om det 
reelle behovet.

Har du noen råd til elevene i jakten på 
å få lærlingkontrakt?
-Stå på og ikke gi opp. Ta personlig 
kontakt med bedriftene, da viser du 
initiativ og det er positivt. Det er slike 
folk bedriftene trenger. Det er litt 
stille for tiden, men det vil ta seg opp 
til neste år, for da er det mange store 
prosjekter på gang, avslutter Hansen.

Jan Henrik Larsen, distriktssekretær 
Elektroarbeidernes Fagforening 
Hordaland, Sogn og Fjordane sier 
følgende om nedgangen på elektrolær-

linger.

-Nedgangen i inngåtte lærekontrakter 
i elektrofaget er meget bekymrings-
fullt. Dette kan få ringvirkninger 
senere, som gjør at vi får få utdannede 
montører. Markedet svinger sterkt og 
kortsiktighet får da uante konsekven-
ser.

Vi bør sette oss ned sammen med 
NELFO og bli enig i hva som er 
bransjens behov for arbeidskraft i et 
10 års perspektiv.

Hvis vi utdanner for få montører 
så vil utenlandske vikarbyråer få et 
sterkt feste i bransjen, og det vil være 
en uønsket utvikling. Her ligger en 
utfordring til oss som kun et samar-
beid kan løse.

Færre 
  elektroarbeidere? 

Av Nils Gunnar Knutsen

Medlemmer fra Luneng tar en velfortjent hvil 
etter den politiske markeringen i Bergen 11 
november. Ark. AN
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Urettferdigheten går i dag trygt omkring.

Undertrykkerne planlegger de neste titusen år.

Volden sverger: det som er forandrer seg aldri.

Ingen stemme overdøver maktens stemme.

Og på markedet sitter utbytterne: Nå først begynner vi.

Men blant de undertrykte sier mange:

Det vi vil går aldri.

Den som lever skal ikke si: aldri!

Det sikre er ikke sikkert.

Det som er forandrer seg alltid.

Når de mektige har talt

tar de avmektige ordet

Hvem våger å si: aldri?

Hvem bestemmer at det finnes undertrykkelse?

Det er vi!

Hvem bestemmer om den skal slutte?

Også vi.

Du som er slått ned, reis deg!

Du som har tapt, kjemp!

Du som har forstått din tilstand:

Hvordan kan du holde den ut?

For de beseirede av i dag

er de seirende av i morgen.

Og aldri blir: Nå i dag.

Til norsk ved Georg Johannesen

Bertolt Brecht 
(1898-1956)
Bertolt Brecht Bertolt Brecht 

Ros av 
dialektikken

DIKT
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Av Erik GrytdalETTERUTDANNING

vedtak er planlagt vedtatt på 
Landstariffkonferansen i Ålesund i 
slutten av oktober (uke 43).

Arbeidsgruppen vil ta for seg spørsmål 
som fond, vedtekter for egne aktivi-
teter, og
skissere en kampanje mot fagforenin-
gene og klubbene i LOK-området. 
ELBUS-ut prosjektet vil også fort-
sette. ELBUS-ut er et brukerorientert 
opplegg for at bransjeorganisasjonene 
ute skal kunne komme i gang med 
felles kursopplegg som bygger på 
lokale eller individuelle behov.
–Ingenting taler for at stipend aleine 
løser etterutdanningsspørsmålet, sier 
Dag  Langer Andersen, som har laget 
en beregning for hvilke andre faktorer 
som også påvirker det å komme i gang 
med etterutdanning. Dermed er det 
klart at en viktig forskjell fra tidligere 
blir at mye mer av etterutdanningsar-
beidet blir lagt til lokale ledd.
Et viktig spørsmål blir å avklare hvor 
grensene går mellom det bedriftene 
har ansvar for å betale og det som vi 
må ta på oss sjøl. Det er også nødven-
dig med en klargjøring av etterutdan-
ningsbegrepet, et arbeid som alt er i 
gang.
 -Også kryssløp, altså en overgang fra 
en elektrofagutdanning til en annen 
må kunne regnes som etterutdanning, 
mener Langer Andersen som ellers er 
svært optimistisk på vegne av det som 
nå skjer.

Ny retning 
i etterutdannings-
arbeidet

Leder av Elektroarbeidernes 
Fagforening Ove Toska, som var en 
av pådriverne for Svolværvedtaket, 
poengterer at det er viktig at det nå er 
etterutdanningen som blir prioritert, 
altså oppgradering til dagens lærepla-
ner. –I lys av dagens situasjon med 
sosial dumping skal vi ikke bare tenke 
på pris, vi må tenke fagutdanning 
også, sier han. -En slik fokus på fagut-
danningen, sammen med det faktum 
at det også er LOK-området som hen-
ter ut disse utdanningsmidlene, gjør 
at det også må være LOK-området 
som forvalter dem.
Toska understreker til slutt at det er 
svært viktig å knytte utdanningen til 
bransjeforeningene og ikke til bedrif-
tene. -Det vil styrke det uavhengige 
fellesskapet og lettere kunne utløse 
offentlige tilskudd, sier han.

ELBUS er for tiden under total omlegging. ELBUS 
klarte aldri å innfri forventningene slik det ble lagt 
opp til, det ble kort og godt for lite  etterutdanning 
ut av det. Nå er det bransjeorganisasjonene ute  som 
får et større ansvar for å få etterutdanningen på plass. 
Hvordan det skal skje blir den mest spennende debat-
ten om etterutdanning på LOK-området på lenge, og 
den starter nå.

På Landstariffkonferansen i Svolvær 
i 2003 ble det gjort noen avgjørende 
vedtak om fremtiden for ELBUS. 
Landstariffkonferansens mål var å 
prøve ut om ELBUS-midlene kunne 
brukes som grunnlag også for dekking 
av utgifter til livsopphold i utdan-
ningssammenheng. Føringene som 
Landstariffkonferansen gav forhand-
lingsutvalget på Landsoverenskomsten 
(LOK), førte til viktige endringer for 
ELBUS ved tariffoppgjøret i 2004.
Endringene i tariffavtalen innebærer 
at fellesfordelingen av midler, og 
ansettelsesforhold i ELBUS nå blir 
delt mellom NELFO og EL&IT.
For vår del betyr det i korte trekk at  
EL&IT overtar ansettelsen av Dag 
Langer Andersen som nå er ansatt som 
forbundssekretær tiknyttet forhand-
lingsavdelingen. Han har fått ansvaret 
for å avvikle den tidligere ELBUS-
organisasjonen fra EL&IT sin side, og 
sikre de fellesinteressene som fortsatt 
vil ligge der. Dette arbeidet vil være 
ferdig i løpet av første kvartal i år.
Langt mer spennende er likevel det 
arbeidet som nå starter for å gi inn-
hold til etterutdanningsarbeidet i 
etterkant av disse endringene. Dag 
Langer Andersen vil
I tiden framover lede en arbeids-
gruppe med Odd Helge Reppe 
fra Nordland og Terje Aaberg fra 
Trondheim, som før sommeren vil 
avgi en innstilling som kan disku-
teres ute i de lokale ledd. Endelige 

Dag Langer Andersen
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Torsdag 11. november var LO med-
lemmene tekne ut i politisk streik. 
Parolen under streiken var: ”Avvis for-
slaget til ny arbeidslivslov!” og ”Forsvar 
arbeidsmiljølova!” På Stord vart streik-
en markert med appeller av politikarar 
frå AP og SV og tillitsvalde. Fleire 
hundre LO-organiserte var med på 
markeringa i Borggarden på Leirvik.

Atle Teigland frå Aker Kværner Elektro 
var ein av appellantane.   – Forslaget 
til ny arbeidslivslov må avvisast, vernet 
til arbeidstakarane forsvinn. Det vert 
fleire mellombels tilsette. Vert forslaget 
vedteke må me som arbeidstakarar stå 
med lua i handa overfor arbeidsgjevar-
ane. Me veit ikkje om me har arbeid 
neste dag, sa Teigland.

Leiaren i LO Sunnhordland Erland 
Bakken sa at folk no måtte vakna og 
tenka seg om før valet til hausten. 
Forslaget til ny arbeidslivslov er eit 
resultat av den politikken som regjer-
inga fører og som dei ynskjer å føra 
i framtida. – Det hadde vore veldig 
enkelt om eg kunne skriva på stemme-
setelen kva de skal stemma, men så 

enkelt er det ikkje. - De stemmer 
kva faen de vil, men husk å bruke 
stemmeretten slik at ikkje vilkåra for 
arbeidsfolk vert dårlegare, sa Bakken.

I Bergen møtte det mellom eitt 
og to tusen på Torgalmenningen i 
regnværet, for å høyre appel-
lane og markere sin motstand mot 
forslaget til ny Arbeidsmiljølov.
Forslaga til ny arbeidslivslov vil svek-
ka mange av reglane som no gjeld i 
Arbeidsmiljølova:

 Arbeidstidsbestemmelsene blir liber-
alisert og opnar for mykje meir, men dår-
legare betalt – til dels ubetalt – overtid.

POLITISK 
STREIK

 Midlertidige tilsetjingar blir lovleg, 
og vil for mange bli den normale 
tilknytinga til arbeidslivet.

 Stillingsvernet for arbeidstakarane 
blir dårlegare.

 Tillitsvalde får mindre innverknad, 
arbeidsgjevarane får meir makt over 
den einskilde arbeidstakaren.

Forslaget til ny arbeidsmiljølov Av Kristian Pedersen og Erik Grytdal

Frå markeringa på Stord 11 november.
 Ark.179 KP-Stord

Styremedlem i Elektroarbeidernes 
Fagforening Atle Teigland var blant appellan-
tene på Stord. Ark.179 KP-Stord
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Arbeidslivslovutvalgets flertall fore-
slår lovendringer på sentrale områ-
der som er alvorlige angrep på inn-
arbeidede rettigheter. Forslagene 
svekker arbeidstakeres vern, øker 
arbeidsgivers styringsrett og kon-
sekvensen er et mindre humant 
arbeidsliv. Konferansen anbefaler på 
det sterkeste at forslagene legges 
vekk. 

Arbeidslivslovutvalget (ALLU) foreslår 
endringer i arbeidstidsbestemmelsene 
som i realiteten kan bli den første 
lovfestede arbeidstidsforlengelsen her i 
landet i moderne tid. Flertallets ønske 
står i sterk kontrast til fagbevegelsens 
mål om redusert arbeidstid. I tillegg vil 
ALLU-flertallet gi arbeidsgiver adgang 
til å inngå individuelle avtaler med 
ansatte om arbeidstid utover norma-
larbeidsdagen, uten at det automatisk 
gis rett til overtidsbetaling. Dette er 
et forsøk på å knuse innarbeidede ret-
tigheter i kollektive avtaler og vil for-
sterke arbeidsgivers makt og styring-
srett. Dette er rovdrift på ansatte og 
representerer en potensiell helsefare. 
Konferansen tar  sterk avstand fra fors-
lag som betyr kynisk bruk av arbeidsk-
raft og et utilbørlig press på ansatte når 
tillitsvalgt settes på sidelinjen.

Liberalisering av reglene for bruk av 
midlertidige ansettelser er et stadig 
tilbakevendende krav fra næringslivet 
og den politiske høyresida. En generell 
adgang til midlertidige ansettelser vil 
undergrave målsettingen om at fast 
ansettelse skal være det normale, og 
føre til at enda flere arbeidstakere 
vil oppleve utrygghet og vilkårlighet 
i arbeidsforholdet. ALLUs forslag 

øker adgangen til prosjektansettelser 
for perioder inntil fire år og anset-
telser uten begrunnelse inntil seks 
måneder. Resultatet blir bedrifter med 
en fast ansatt kjernestyrke, hvor bed-
riften leier inn ansatte etter behov. 
Bedrifter kan dermed sjonglere med 
innleie av uorganiserte, arbeidsledige 
eller arbeidssøkere fra et utvidet og 
mer åpent EU. Konsekvensen er et 
press på avtalte lønns- og arbeidsvilkår 
og de som rammes av et slikt arbeids-
marked er de unge, ufaglærte, funks-
jonshemmede og innvandrere.

Også stillingsvernet vil ALLU endre 
til fordel for arbeidsgiverne. Utvalget 
foreslår å redusere dagens rettighet til 
å stå i stilling  ved oppsigelse. Dette 
vil klart svekke den enkeltes rettsstill-
ing i oppsigelsessaker og må avvises!

Fra en rekke miljøer som driver forskn-
ing på arbeidsmiljøet, som arbeidstil-

Uttalelse om Arbeidslivslovutvalgets 
(ALLU) forslag til ny lov for arbeidslivet. 
Vedtatt på Elektroarbeidernes 
Fagforening Hordaland, Sogn og Fjordane 
sin konferanse for tillitsvalgte og ver-
neombud i fagforeninger i LO Bergen 
og Omland. Konferansen ble avholdt i 
Bergen 04. februar 2005 med temaet :
Hvordan vil vi ha arbeidslivet framover.

Elektroarbeidernes Fagforening  
Hordaland, Sogn og Fjordane og 
ALLU-konferansen sier:

Sentrale lovforslag
fra ALLU svekker 
arbeidstakernes vern 

synet og arbeidsforskning- instituttet 
rettes det kollektivt advarsler  mot de 
innstillinger som fremmes av  ALLU 
. Dette vil føre til økt sykefravær og 
virke utstøtende fra yrkeslivet – altså 
på tvers av de linjer som prosjektet 
inkluderende arbeidsliv legger opp.

En rekke fagforeninger og forbund i 
LO har allerede vært i politisk streik 
mot innstillingene og vil nøye følge 
Bondeviks-regjeringens behandling av 
ALLU-innstillingene. Disse vil umid-
delbart bli dradd  inn som en del av 
årets  valgkamp.

Konferansen noterer med tilfredshet at 
det rød/grønne regjeringsalternativet 
lover å følge opp og endre de skade-
virkningene  Bondevik-regjeringen nå 
måtte ønske å presse gjennom. Dette 
vil vi fra fagbevegelsen selvsagt tilse at  
blir fulgt opp!

FRÅSEGN

Fra markeringen i Bergen 11 november. Ark. AN
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Den 8. juni 1994 var det noen kloke hoder som stiftet et opplæringskontor
på Stord. De kalte det Opplæringskontoret for Elektro-, Elektronikk- og 
Automasjonsbransjen i Sunnhordland. 

Opplæringskontoret ELAS har 
rundet 10 år

JUBILEUM Av Arne Nesheim

Fire år tidligere hadde Sunnhordland 
Installatørlag (nå Nelfo 
Sunnhordland) tatt første initiativ i 
saka. De første lærlingene ble tilknyt-
tet i 1995 og totalt har over 180 lær-
linger vært innom i løpet av disse ti 
årene. Så langt er det kun 2 lærlinger 
som ikke har fullført løpet fram til 
fagprøve.

ELAS har sendt lærlinger til norges-
mesterskap for lærlinger på Eliaden 
hele 5 ganger, av 5 mulige. Det har 
ført til fire medaljer og en fjerdeplass. 
I 2004 vart det gull, og andreplass i 
EM i Danmark.  Dette må kunne sies 
å være eksepsjonelt gode resultater. 

I hele perioden har oplæringskontoret 
ELAS blitt ledet med stø hånd av 
Stein Stendahl som har vært daglig 
leder.  Det vil han fortsette med også 
framover. 

Bak Opplæringskontoret ELAS 
står NELFO Sunnhordland, EL 
& IT- Forbundet Hordaland, 
Sogn og Fjordane og Kraftlaga i 
Sunnhordland.

ELAS har gitt ”avleggere” i form av 
FASE vest (Fagprøve og ressurssen-
ter for vestlandet) i 2002 og EKFS 
(Elektrobransjens kulturhistoriske 
Forening Sunnhordland) i 2003.

10 årsjubileet ble markert med en til-
stelning den 8. desember 2004.

Styreleder i ELAS, Karl - Nes Sunnhordland Kraftlag og daglig leder i ELAS, Stein Stendahl 
viser frem jubileumsgaven fra Nelfo Sunnhordland og FASE Vest.

Styremedlemmer i stiftelsen ELAS: Edmund Helland - Fitjar Kraftlag, Roald Nordtveit - 
Stomas AS og Arne Runnane  - EL&IT. 
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JUBILEUM

Fredag 3.desember inviterte 
Elektroarbeidernes Fagforening til 
merkefest for jubilantar på Stord. På 
festen var også pensjonistar og klub-
bleiarar inviterte. Det vart servert  
pinnakjøt med tilbehør i fagforeininga 
sine lokale i Sjøhuset.

I Bergen ble årets merkefest avholdt 
fredag 10. desember i fagforenin-
gens lokaler i Kalfarvei 71. Også 
her sto pinnekjøtt på menyen. 
Forbundssekretær Trond Løvstakken 
sto for utdelingen av hederstegn.

50 årsjubilanter 
Knut Karlsen, Nils Ragnar Askeland, 
Malvin Osland, Norvald Stavø, Jan 
Kristian Pedersen og Arvid Malvin 
Steen.

40 årsjubilanter 
Tor Davidsen, Kåre Østrem, Torbjørn 
Strauss, Svein Søreide, Rolf Bergheim, 
Asbjørn Erdal, Odd Steinar Overøie, 
Asbjørn Sverre Strømmen og Nils 
Bjarne Knapskog.

25 årsjubilanter 
Lise Føyen, Karl Gunnar Aase, 
Rolf Isaksen, Tore Nævdal, Terje 
Nilsen, John Birger Rabben, 
Askild Salomonsen, Jan Sørheim, 
Kåre Vedøy, Knut Øvernes, 
Tore Angeltveit, Egil Askvik, Jan 
Andreassen, Ansgar Helge Blom, 
Torulf Hjelmeland, Oddvar Rune 
Kvamsdal, Harald Martin Langøen, 
Steinar Stormark, Eirik Vatne, Tom 
Didrik Andersen, Kjell Botnen, Sverre 
Bruland, Finn Erik Breistrand, Bjørn 
Olav Ekre, Dag Olav Etland, Magnar 
M. Fauskanger, Birger Folkedal, Arild 
Hellebø, Egil Leonard Hjelle, Truls 
Halvorsen, Bjarte Indrebø, Knut Arve 
Kronstad, Ottar Jarle Knudsen, Rune 
Kroken, Per Bjarte Midtbø, Otto 
Nordal, Svein Erik Olsen, Hardy 
Pedersen og Bjørn Jarle Thunes. 

Merkefest 2004

Forbundssekretær Trond Løvstakken, 50-årsjubilant Nils Ragnar Askeland, 50-
årsjubilant Knut Karlsen og fagforeningsleder Ove Toska. Ark. 178

Jubilanter i Bergen. Fra venstre fagforen-
ingsleder Ove Toska, Harald Martin Langøen, 
Egil Askvik, 40-årsjubilant Tor Davidsen, 
Tore Angeltveit, forbundssekretær Trond 
Løvstakken, Oddvar Rune Kvamsdal, 
Eirik Vatne, Ansgar Helge Blom, Torulf 
Hjelmeland, Steinar Stormark og Jan 
Andreassen. Ark.178

Jubilantar på Stord. Til venstre 40-årsjubilanten Torbjørn Strauss. I midten 25-
årsjubilant Lise Føyen som for 25 år sidan var den første kvinnelege lærlingen 
i Aker, og til høgre 40-årsjubilant Kåre Østrem. Ark. 180 KP-Stord
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I ganske nøyaktig 21 år har eg vore 
medlem av Venstre. Eg melde meg 
inn hovudsakleg fordi eg meinte 
Venstre var ei motvekt i norsk poli-
tikk. Motvekt til storkapitalen og 
Høgre. Motvekt til gamle kraftso-
sialistar på venstresida. Motvekt til 
Arbeidarpartiet og deira dårlege mil-
jøpolitikk. Eg var med å slåss Venstre 
tilbake til stortinget, tilbake til makta. 

I dei seinare åra har Venstre med 
Sponheim i spissen vore på tiltaleben-
ken hjå meg.  Det starta med klok-
kartrua hans på mellombels tilsetjing. 
Det er ikkje Sponheim som person, 
og ikkje dei små soloutspela hans 
som er hovudårsaka til mi revurde-
ring, men Venstre si etter mi meining 
totaldreiing av politikken til høgre i 
viktige spørsmål. Fanesakene om min-

dre byråkrati og den sterke miljøprofi-
len er tona ned. 

Det verkar som  at å ta i frå ærlege 
lønsmottakarar evna til å skapa stabil 
heim gjennom kjøpekraft og trygge 
arbeidsplassar er drivkreftene no. LO 
har vorte offer for åtak frå heile høg-
resida i politikken med Sponheim i 
spissen. Misforstå meg rett, makta skal 
vera på løvebakken, men i dag mei-
ner eg det er arbeidarrørsla og ikkje 
regjeringa som arbeider for å halda 
på vanlege folk sine rettar. Angrep på 
sjukelønsordninga, retten til fast tilset-
jing, permiteringsreglar og  rasering av 
arbeidsmiljølova er døme på dette. 

Det er tydeleg at dei som driv 
næringslivet får frie hender til å leg-
gja ned arbeidsplassar og setja arbeid 

ut til utlandet. Skal ein ha LO ut av 
maktas korridorar får ein hiva NHO 
ut og. Eg meiner at det faktisk er 
arbeidarrørsla som har vist vilje til 
å byggja landet til beste for dei som 
treng hjelp, og ikkje høgresida. Eg vil 
påstå at dei sistnemnde heller  bruker 
reformer som skalkeskjul for å auka 
ulikskapen i samfunnet. 

Kort fortalt trur eg at for å stoppa den 
dårlege utviklinga må me sleppa til ei 
regjering frå venstresida i politikken.

Då eg ikkje lenger kan stå inne for 
hovudlinjene i Venstre sin politikk, 
har eg no meldt meg ut av partiet.

Inge Øpstad.

LESERBREV

Nok er nok. 

”-På det økonomiske og det industrielle område hersker 
det i dag et utpreget fåmannsstyre. I direksjonen til de 
store forretningsbankene, forsikringsselskapene og indus-
triselskapene ligger en urimelig stor makt. Ser vi etter 
hvem som sitter i disse direksjonene, vil vi oppdage at 
mange av de samme navnene går igjen-. Vi står her over-
for forhold som ikke er betryggende, og som slett ikke er 
demokratisk.”

Einar Gerhardsen på DNAs landsmøte 1953.

Nå bygger vi et nytt samfunn på læren om 
solidaritet mellom menneskene 
DNAs valgmanifest 1959

TA DRØMMEN
TILBAKE

VALGET - 2005

Rødt flertall - ny politikk 2005
Høyrekreftenes moderniseringer er bare fusk 
med datostemplingen

Inge Øpstad

Einar Gerhardsen
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Då eg va liten va det 
snop og godver.
Krigen var over
Onkel Lauritz va på radio
Av onkel Sam fikk vi så 
enkle 

lover
Donald Duck Co
Mødre va heme - det va 
lett å leve
To timer TV
Vi så dobbelt eller kvitt 
og svart
All popen hadde Arne 
Bendiksen skrevet
Og Beatles-hår va rart

Av Erik Grytdal

Då eg va liten va det Då eg va liten va det 
snop og godver.snop og godver.Hvor er alle heltene?

enkle enkle O

ARBEIDERBEVEGELSEN

Boligkooperasjonen. Arbeidernes 
Opplysningsforbund. Partiet. 
Fagbevegelsen. Arbeidernes ditt og 
arbeidernes datt.
Hva i alle dager mente de med arbei-
derbevegelsen, og virket alle disse 
ordningene? Hva skjedde, hadde tiden 
gått ifra oss eller hadde vi virkelig 
forandret samfunnet? Eller var det for 
mange fagorganiserte som rett og slett 
ga blaffen? 
For det er rollen som fagorganisert 
som er selve grunnelementet i beve-
gelsen. Det er fagbevegelsen som 
tiltrer partiet og kooperasjonen. Ikke 
omvendt.

Vi spør en som var aktiv på mange 
områder innenfor bevegelsen fra han 
ble fagorganisert i 1948 og til han 
ble pensjonert for elleve år siden. 
Martin J. Rasmussen har hatt verv 
både innenfor Arbeiderpartiet og 
AOF, men er nok for de fleste mest 
kjent som mangeårig forretningsfører i 
Elektromontørenes Forening.

Du gikk inn i fagbevegelsen mens 
arbeiderbevegelsen fortsatt organiserte 
seg med egne alternativer på de fleste 
saksområder. Ble fagbevegelsens ansvar 
spesielt uttrykt innenfor bevegelsen den 
gang, eller gled det bare inn som en 
underliggende sosial forståelse for veien 
en måtte gå?

-Ideologi var ikke viktig for oss i det 
hele tatt. Husk på at etter krigen levde 
vi i et mangelsamfunn. Vi var opptatt 
av å løse praktiske problemer, hvordan 

vi skulle skaffe oss livsnødvendighe-
ter. Særlig det å skaffe seg en bolig. 
Dessuten var det dårlige lønns- og 
arbeidsforhold, og ofte stor forskjells-
behandling av arbeiderne.
Etter krigen fantes en rekke politiske 
nemnder på ulike saksområder for å 
løse de praktiske problemene mangel-
samfunnet og rasjoneringen skapte. 
Arbeiderpartiet satt i posisjon og 
representerte de praktiske løsningene. 
Og det var dette som var viktig for 
folk flest. Kommunistene kunne nok 
være ideologiske, men de hadde ingen 
posisjoner.

Innenfor den kooperative delen av 
arbeiderbevegelsen handlet det om 
å skaffe fram varer og tjenester som 

ellers var mindre tilgjengelige for folk 
flest. Burde ambisjonene egenlig stop-
pet der, og ikke prøvd å endre marke-
det politisk som en del av bevegelsen?

-Samvirkebevegelsen fikk aldri noen 
stor oppslutning blant arbeiderne 
i Bergen verken som medlemmer 
eller brukere. Kooperasjonen byg-
get på individuelt medlemskap. Men 
fagforeningene brukte konsekvent 
samvirkebanken, og  tillitsvalgte i 
fagbevegelsen hadde ofte tillitsverv 
i kooperasjonen. Båndene mellom 
fagbevegelsen og kooperasjonen var 
uformelle, og bygget på et verdimessig  
slektskap eller underforståelse.

Men det gikk ikke i lengden?

Til høsten er det Stortingsvalg og flere enn på lenge vil velge et parti på venstresiden. De 
siste årene har flere og flere fått øynene opp for at høyrepolitikk likevel ikke er så uskyldig 
som en først trodde. Men hvor er det blitt av det gamle sosialdemokratiet i dag - og arbei-
derbevegelsen. Hvor er det blitt av alle heltene som Jan Eggum etterlyser i sangen?

Nok er nok. 
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Kor e alle helter hen? 
Stå opp igjen 
Zorro kom tilbake 
Kem ska redde verden 
no? 
Prøysen og barnatro 
E nostalgi på video 
 
Vi hadde lengre 
hår en Wenche 
Myhre 
Noen gikk på syre 
Noen ville bli som Dylan 
va 
En kamerat av meg lot 
Mao styre 

-Nei. Både for samvirkelagene og 
mange andre områder der arbeiderbe-
vegelsen drev forretningsvirksomhet 
gikk det etter hvert dårlig. Man slet 
mellom det å få det til å gå rundt, og 
de verdimessige forpliktelsene man 
følte man hadde. Særlig dem som sto 
for det siste holdt igjen. Når vareut-
valget ble bedre holdt kooperasjonen 
igjen og ville bare markedsføre sine 
varer, med kooperativ opprinnelse. Da 
gikk folk gjerne andre steder.
Men arbeidsgiverne var opptatt av 
ideologi, og langt mer bevisste enn 
arbeiderne. Du fikk for eksempel ikke 
installatørene til å kjøpe inn materiell 
som var produsert av kooperative 
bedrifter.

Vitsen for ”bevegelsen” med å eie en 
virksomhet er vel nettopp å kunne tilby 
rimelige og rettferdige vilkår for han-
delen, noe en ikke er garantert av de 
kommersielle kreftene?

-Man må heller ikke undervurdere 
den fordelen kooperasjonen var for 
småbrukere og andre som slik kunne 
få levere varene sine, som for dem var 
levebrødet. På den måten kunne de 
også slippe unna oppkjøperne som 
ellers bare kunne presse prisene eller 

nekte dem å levere. Slik var det også 
mulig å regulere prisdannelsen.
Noen av de kooperative prosjektene 
som boligsamvirket og NKL lever 
fortsatt. Utgjør de egentlig noen forskjell 
i dag?

-Kooperasjonstanken bygger på 
non-profitt, og dette gjelder jo for 
boligsamvirke og NKL også i dag, så 
slik sett utgjør det en forskjell. Men 
ellers blir de jo drevet økonomisk som 
annen kommersiell virksomhet.
I boligkooperasjonen har en forresten 
med suksess beholdt en sterk styring 
gjennom styrene i lagene, som med 
strenge krav til arbeid med vedlike-
hold har greid å opprettholde kvali-
teten og dermed verdien på boligene. 
Annerledes da med samvirkelagene 
som brukte de sterke styrene til å 
holde kommersielle varer ute, noe 
som ble en fiasko.

Så de kooperative idealene fungerer 
bare ideelt så lenge varene og tjenes-
tene de representerer er mangelvarer?

-Det kan jo tenkes.

Har synet ditt på en helhetlig arbeider-

bevegelse endret seg etter selv å ha 
deltatt i ulike deler av den?

-Jeg har mistet litt av troen, man var 
litt for idealistisk. Rent praktisk var 
man også ofte prisgitt hvem som var 
direktør for de ulike virksomhetene, 
og man var ikke alltid like heldig. Det 
passet seg jo heller ikke å si opp folk 
innenfor bevegelsen selv om man så at 
vedkommende ikke maktet oppgaven, 
og da gikk det ikke alltid like bra.

Hva med å sitte i posisjoner og forme 
veien mens vi går, krever ikke nettopp 
et slikt arbeid en samhandling som 
bare en helhetlig bevegelse kan gi?

-Det var en veldig fordel å komme 
fra fagbevegelsen til forskjellige kom-
munale politiske utvalg. Ofte ble man 
tildelt verv som var knyttet til arbeids- 
eller næringslivet fordi det ble forven-
tet at en kunne en del om dette saks-
området. Spesielt var dette viktig der 
det skjedde store strukturendringer. 

Martin J. Rasmussen. Rasmussen var i mange 
år aktiv i arbeiderbevegelsen her i Bergen 
med verv blant annet i Elektromontørenes 
Forening, NEKF, skoleutvalg, prøvenemnda, 
AOF, Arbeiderpartiet, Bergens Arbeiderblad, 
bystyret, fylkesstyret, BKK, Bergen 
Lysverker, samorganisasjonen og nærings-
styret. Ark. 181
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Alt han gjorde og sa 
Det ble for jævlig, når 
han først va 
moden, 
Å se at poden 
Gikk og fikk en 
annen helt enn 
han 
Han valgte 
Kristus og ga 

Men en gjorde jo selvsagt også feil.

Gav det fagligpolitiske samarbeidet i 
din  tid som aktiv, også noen fordeler 
tilbake til fagforeningen?

-Vi var velkommen i partiet og ble 
mottatt med stor velvilje. Vi kunne 
henvende oss dit med spørsmål om 
hjelp til våre medlemmer. Spesielt 
med hensyn til boligsaker, men også 
andre ting.

Kunne ikke det bli oppfattet som å 
snike i køen?

-Nei, det ble ikke det. Partifolkene var 
vår tids lobbyister i mangelsamfunnet.

Foreningens medlem Martin Toft var 
nær ved å bli ordfører i Bergen på 
femtitallet. Hadde han blitt ordfører, 
ville det betydd noe særlig at han kom 
nettopp fra vår fagforening, eller var det 
viktigste at vi fikk en ordfører med bak-
grunn i arbeiderbevegelsen?

-Kommeuneforbundet var de flinkeste 
til å få posisjoner, og er det fortsatt. 
Kommuneansatte hadde det lettere 

ved at de fikk lønn når de satt i møter, 
det fikk ikke vi. Ellers lyktes det oss 
og typografene bra, mens andre kom 
dårligere ut. LO-sekretærene satt også 
i en del  lokale kommunale posisjoner. 
Men de skuffet også av og til, det er jo 
også en side ved det. 

Ville det ha spilt noen rolle om det 
hadde vært oppslutning om kollektivt 
medlemskap i fagforeningen vår?

-Nei, løpet for det var kjørt alt på 
femtitallet. Det ville likevel vært de 
samme personene som satt i partiets 
representantskap, som Tordenskjolds 
soldater. Dessuten har det jo også vist 
seg at kollektivt medlemskap kan være 
et tveegget sverd for partiet. Et eksem-
pel på det er AUF,s ”kupp” i partiets 
representantskap for noen år siden.

Innføringen av bedriftsdemokratiet 
synes å være den siste steinen som 
ble lagt på plass som følge av politisk 
reformarbeid drevet fram av fagbe-
vegelsen. Så stoppet det opp. Hva 
skjedde?
-Det manglet applaus for bedriftsde-
mokratiet, futten hadde på sett og vis 

Arbeiderbevegelsen
Opprinnelig regnes arbeiderbevegelsen som tredelt innenfor områdene politisk parti, 
fagbevegelse og kooperasjon. Arbeiderbevegelsen organiserte seg tradisjonelt med egne 
alternativer på de fleste saksområder. Dels begrunnet som en ide om å omdanne sam-
funnet, dels for å fremskaffe tilbud til arbeiderne som før ikke fantes.

Noen viktige stikkord innenfor arbeiderbevegelsens tre hovedinnretninger:

Faglig grein
Tariffavtaler, organisasjonsarbeid, studieutvalg (politiske)/(faglige), spørsmål som 
omhandler arbeidslivet. Hjelpekasser, juridisk bistand og feriehjem.

Politisk grein
Kollektivt medlemskap, organisasjon, folkevalgte, offentlige styrer/ utvalg, høringsinstan-
ser, presse

Kooperativ grein (Ikke-kommersiell produksjon av varer, tjenester og kulturliv)
Kurs/skoleveirksomhet, kunst og kulturformidling, forlagsvirksomhet, idrett, Samvirkeeide 
produksjonsbedrifter/grossist/utsalg, forsikring, bank, boligkooperasjonene, reiseliv, 
bistandsarbeid, sosialt arbeid, edruskapsarbeid.

gått ut av reformarbeidet. Vi hadde 
mer enn nok med å praktisere rettig-
hetene vi allerede hadde fått gjennom 
Hovedavtalen. Våre daglige problemer 
handlet om å få arbeidsgiverne til å 
underskrive protokollene slik det var 
pålagt. Vi fikk nå en reform vi ikke 
helt visste hva vi skulle bruke til. Den 
betydde nok mer for større industri-
bedrifter enn for vår bransje.

Men om mange politiske mål er nådd, 
står det likevel mange igjen, og nye 
mål vil alltid trå frem. Er ikke da arbeid 
gjennom en enhetlig bevegelse en over-
legen arbeidsmåte?

-Jeg her nok mistet troen på det. Folk 
er nå mest opptatt av å realisere verdi-
ene sine. Ideologien må vike, de nære 
tingene blir viktigere. Det mangler 
vilje til å innordne seg slike strukturer.
Håpet er likevel at arbeidsfolk skal 
være så realistiske at de gjennomskuer 
billig agitasjon, og ser hvilke saker og 
partier som gir dem trygghet og sosial 
velferd.
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Videreutdanning for tillitsvalgte og 
verneombud
Sørmarka er LOs kurs og konferan-
sesenter. Her finner du LO-skolen 
og Arbeidsmiljøskolen. LO-skolen er 
videreutdanning for tillitsvalgte mens 
Arbeidsmiljøskolen er et tilbud til 
videre skolering for verneombud og 
hovedverneombud. Der finnes også en 
linjedelt utdanning basert på moduler 
innenfor fagene arbeidsrett, histo-
rie–ideologi-samfunn, internasjonale 
emner, miljø, organisasjon, økonomi. 
Fortløpende søknadsfrister. Utfyllende 
informasjon finnes på Sørmarkas nett-
sider www.sormarka.no
 
Støtte til flomofre, heis og sentralt 
kampfond
Elektroarbeidernes Fagforening har 
etter vedtak i arbeidsutvalget/styret 
bevilget kroner 25000 til ofrene for 
flomkatastrofen i Asia, gjennom arbei-
derbevegelsens organisasjon Norsk 
Folkehjelp. Fagforeningen har også 
bevilget kroner 50000 til heismontø-
renes kamp mot sosial dumping, samt 
5000 til en støtteannonse. Også lokale 
klubber har bidratt med støtte både til 
heismontørene og flomofrene.
Elektroarbeidernes Fagforening har 
også sendt inn forslag til forbunds-
styret om ekstrakontingent i EL&IT 
forbundet sentralt, i forbindelse med 
konflikten som nå har pågått siden 
siste uken av august. Dette for ikke å 
svekke forbundets sentrale kampfond 
foran neste tariffoppgjør.

Distriktstariffkonferansen på LOK
Elektroarbeidernes Fagforening møtte 
med 20 delegater til distriktstariffkon-
feransen for Landsoverenskomsten i 
Molde 10 og 11 februar. Konferansen 
er startskuddet for tariffoppgjøret 
2006, og følges opp med landsta-
riffkonferansen som denne gangen 
holdes i Ålesund siste uken i oktober 
(uke 43). Tema var blant annet tariff-
avtalens forhold til bedrifter med 

andre avtaler på samme avtaleområde, 
allmenngjøring, og ikke minst omleg-
gingen av ELBUS og organiseringen 
av det framtidige etterutdannings-
arbeidet. Hovedinnledning for den 
politiske delen av konferansen ble 
holdt av stortingsrepresentant Heikki 
Holmås fra Sosialistisk Venstreparti.

Vedtekter for Elektroarbeidernes 
Fagforenings eget kampfond

1. Fondet bygges snarest mulig 
opp til en størrelse på xx mil-
lioner kroner.

2. Ved streik betales det i utgangs-
punktet kroner 1000.- per uke.

3. Styret gies fullmakt til å vurdere 
denne summen ut i fra en hel-
hetsvurdering.

4. Finansiering skjer ved å avsette 
0,1% av dagens lokale kontin-
gent til kampfondet, samt ved 
årlige avsetninger på Årsmøtet 
etter innstilling fra styret.

5. Lokale aksjoner kan også gies 
støtte etter søknad til styret.

Organisasjonsendringer i distriktet
Åge Blummenfelt og Svein Arild Dale 
har deltatt som representanter fra 
Elektroarbeidernes Fagforening i det 
lokale organisasjonsutvalget som har 
vurdert framtida til EL&IT-distrikt 
Hordaland og Sogn og Fjordane. 
Utvalget skal fremme sin innstilling 
overfor årsmøtet i distriktet 15. mars. 
Det er ventet betydelige endringer 
blant annet i ansettelsesforhold, sam-
tidig som det også er signalisert at 
enkelte sentrale tillitsvalgte frasier seg 
gjenvalg.

Vind
Å finne gode overskrifter er ikke all-
tid like lett. Etter gjennomgangen, 
eller evalueringen som det så fint 
heter, av Montørforum nr. 2-04 fant 
Mediautvalget at vi vestlendinger 
nok lar oss påvirke av været også når 
vi skriver. Vi oppdaget da følgende 

NOTISER

http://www.sormarka.no
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værpåvirk-
ete overskrifter: Vinden bles rett veg 
(årsmøtet i fagforeningen), Distrikt i 
motvind (årsmøtet i distriktet) og: Et 
gufs fra fortiden (arbeidsmiljø).
 
Fanen på Lillehammer
Fra Elektromontørenes fagforening 
på Lillehammer mottok vi nylig det 
lokale medlemsbladet EL&IT-Posten, 
forøvrig nummer to i rekken, og vi 
gratulerer fagforeningen med det 
nye tiltaket. For i oss i Bergen falt 
interessen for EL&IT-Posten likevel 
først og fremst på framsida som var 
prydet med fagforeningens gamle 
fane. For den observante leser vil 
oppdage er det liten forskjell mel-
lom den gamle fanen vår og fanen 
til Elektromontørenes fagforening på 
Lillehammer. Stort sett bare byvåpe-
net. Men det er også fargeforskjeller, 
for mens vår gamle fane har rød bunn 
er Lillehammer sin lyseblå. Det har 
ikke lykkes oss å få vite mer om fanen 
på Lillehammer, verken om baksiden 
eller opprinnelsen. Men vi har satt 
noe i gang der borte, så vi håper å få 
vite mer etter hvert.
Det er jo ikke umulig at også  denne 
fanen, som for øvrig nå henger i et 
monter i Elektromontørenes lokaler i 
Storgata i Lillehammer, også er malt 
av fanemaler A. Nordahl i Dræggen 
(lokalt sted i Bergen). Vi vet heller 
ikke når Elektromontørenes fagfore-
ning på Lillehammer ble stiftet, men 
de fikk avdelingsnummer 21 i NEKF. 
Vår fane ble tatt i bruk i 1919.

Fanen øverst er den  
fra lillehammer, den nederste 
henger i foreningslokalene i 
Kalfaret 71 i Bergen.

NOTISER
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å sett og vis kan det sees 
på som et framskritt at alle 

arbeidsgivere blei pålagt å tegne 
yrkesskadeforsikring for sine ans-
atte. Men hva betyr det for vanlige 
folks trygghet når de private forsi-
kringsselskapene skal forvalte viktige 
deler av velferdsstaten? Hvilken 
trygghet gir det når yrkesskadde blir 
møtt med mistenksomhet og det 
å vinne fram med kravene sine er 
avhengig av hvilke ressurser du har?

Økende bevissthet om yrkesskader 
har gjort det nødvendig med ordnin-
ger som kan håndtere dette overfor 
arbeidslivet på en ensartet måte. 
Tidligere ville trolig et sosialdemo-
kratisk regime lagt håndteringen av 
yrkesskadene i sin helhet inn under 
folketrygden, med en ekstra avgift til 
arbeidsgiverne, og ferdig med det.
Dessverre ble det moderne lovverket 
om yrkesskader til i privatiseringens 
tidsalder, og dermed gjort til et mar-
ked for de private forsikringsselska-
pene. Siden 1990 har arbeidsgiverne 
i Norge derfor vært pålagt å tegne 
yrkesskadeforsikring for sine ansatte. 
Det betyr likevel ikke at folketrygden 
er helt ute av bildet.

-Det er svært viktig at yrkesskader 
straks blir meldt på eget skjema, 
sier distriktssekretær Arthur Sjursen 
som er den som håndterer de fleste 
yrkesskadesakene for EL&IT her i 
distriktet.
-Mange utsettes for yrkesskader og 
blir gjerne sykemeldt, men melder 
ikke fra til bedriften eller legen at det 
er en yrkesskade det gjelder. Man reg-
ner med at skaden går over av seg selv 

etter en rekonvalesent.
Når en da i ettertid får problemer 
med skaden i form av smerter som 
tiltar eller andre plager, og det etter 
hvert blir klart at dette vil gi varig 
men, så har vi en mye vanskeligere sak 
å få godkjent, forteller han.
-Da stilles det høyere krav til vitne-
førsel og til at legejournalen viser hva 
som har skjedd.

Det er viktig å merke seg at ikke all 
uførhet blir godkjent som yrkesskade, 
sjøl om uførheten kan knyttes til, eller 
er et resultat av yrkeslivet. Kriteriene 
for hva som regnes som yrkesskade er 
regulert i Folketrygdloven.
-Er man i tvil om det er en yrkesskade 
en har med å gjøre eller ikke, sier 
Sjursen, så ta kontakt så finner vi ut 
av det.

Dreier det seg om en yrkesskade er 
første skritt å få dette slått fast av 
trygdekontoret. I følge distriktssekre-
tær Arthur Sjursen går det greit i de 
tilfellene skaden fyller kriteriene for 
yrkesskade, og ikke minst er rappor-
tert som det skal.

Problemer med å få godkjent en 
yrkesskade enten det skyldes vansker
med dokumentasjon eller annen 
uenighet, gjør det omtrent umulig å 
komme videre uten hjelp fra fagbeve-
gelse eller advokat.

Godkjenner Trygdekontoret en yrkes-
skade tilståes den rammede uføretrygd 
med yrkesskadefordeler. Dette er 
likevel mindre enn det vedkommende 
ville hatt om han var i jobb, og det er 
her yrkesskadeforsikringen kommer 
inn.

Yrkesskadeforsikringen skal dekke 
mellomlegget mellom yrkesskadetryg-
den og antatt lønnsinntekt fram til 
pensjonsalder, og kalles grunnerstat-
ning.

Dersom yrkesskaden eller yrkessyk-
dommen fører til varig men som er 
større enn 15% har man krav på en 
livsvarig menerstatning. Dette er en 
erstatning for tapt livsutfoldelse, og 
gies enten fortløpende eller som en 
engangsutbetaling.
Dersom skaden  forverrer seg vesentlig 
har man krav på etteroppgjør. Krav 
om etteroppgjør må fremsettes innen 
fem år etter at erstatningsoppgjøret 
var avsluttet.

Sår tvil om yrkesskade
Sjøl om trygdekontoret har konsta-
tert at det foreligger en yrkesskade 
betyr ikke det at forsikringsselskapene 
aksepterer det. Trygdekontoret har 
heller ingen plikt til å opplyse den 
skadete omkring krav om erstatnings-
utbetaling fra forsikringsselskapene. 
Igjen blir dette en sak mellom den 
skadde og forsikringsselskapet, der 
forsikringsselskapet sjøl vurderer om 
de synes yrkesskaden er en yrkesskade.
-Det er vanlig at forsikringsselskapene 
trekker i tvil om de helseopplysnin-
gene en har er tilstrekkelig for å fastslå 
skadeomfang og rekonvalesent, sier 
Arthur Sjursen. Til dette arbeidet har 
selskapene ansatt egen ekspertise som 
heller ikke går av veien for å hente ut 
helsedokumenter og spesialistuttalelser 
av alle slag så langt tilbake som mulig. 
Disse blir om mulig brukt i forbin-
delse med erstatningssaker til å så tvil 
om yrkesskaden virkelig er en yrkes-
skade. Det er sjølsagt belastende for 

Når yrkesskad  er blir profitt

ARBEIDSMILJØ - HMS

arbeidsgivere blei pålagt å tegne arbeidsgivere blei pålagt å tegne 

p
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Av Erik Grytdal

folk med rettmessige krav som både 
har nedsatt lønns- og arbeidsevne.

Dette gir også grunn til ettertanke 
for hvilke spor vi legger fra oss hos 
bedriftslegen eller fastlegen for plager 
eller skader som kan ligge i gråsonene. 
Som om ikke dette var nok forteller 
Arthur Sjursen også at han har vært 
ute for at forsikringsselskapene leier 
inn privatdetektiver som utspør vit-
nene for å få forklaringene deres til å 
vakle.

Ingen får ut erstatning på egen hånd
I følge Arthur Sjursen går utviklingen 
mot at gode advokater oftere blir en 
forutsetning for å få ut erstatning, 
samtidig som sakene påfører fagbeve-
gelsen et betydelig merarbeid. I den 
grad bedriftene eventuelt sparer på 
billige yrkesskadeforsikringer framfor 

å betale høyere trygdeavgift, fører 
dette systemet uansett til økte utgifter 
for oss som representerer de ansatte.

Det understreker også hvor viktig det 
er å være organisert også i vår såkalte 
”moderne” tid. Fagbevegelsens svar på 
fravær av offentlig velferd har alltid 
vært krav om tilsvarende tarifferte 
ordninger. Så også hos oss, men det 
er visstnok bare KS-avtalen i vårt for-
bund hvor det slås fast at erstatning 
skal utbetales når det foreligger en 
yrkesskade godkjent av rikstrygdever-
ket.

Yrkesskadeerstatningen er en sak mel-
lom den skadde og forsikringsselska-
pet. Bedriftene har heller ingen plikt 
utover å betale premien til yrkesskade-
forsikringen. 
Det utelukker likevel ikke at det kan 

Arthur Sjursen. Ark. 178

være aktuelt å gå direkte til søksmål 
mot en enkelt bedrift i forbindelse 
med yrkesskade.
Men Sjursen kan også fortelle at det 
finnes bedrifter som tegner tilleggsfor-
sikringer som uføreforsikring for de 
ansatte, i tillegg til den obligatoriske 
yrkesskadeforsikringen. Og det kan jo 
ta bort usikkerheten om uførhetens 
årsak og gjøre det lettere for de yrkes-
skadde å få ut erstatning av selskapene.
 
Kan ta tid
Uansett må en som yrkesskadd være 
forberedt på at erstatningssakene tar 
veldig lang tid, gjerne år. År med 
både nedsatt inntekt og helse. En 
side av saken er at forsikringssel-
skapene vegrer seg for å akseptere 
erstatningsansvar. Men paradoksalt 
nok bidrar ofte den yrkesskadde sjøl 
ved ikke å erkjenne sin egen uførhet. 
De fleste har vanskelig for å akseptere 
at arbeidslivet er slutt, rimeligvis. 
Yrkesskader handler slik ikke bare om 
medisinsk uførhet og inntekt, men 
også om sosial tilhørighet og sjølfor-
ståelse.

Når yrkesskad  er blir profitt
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Fakta - 
Yrkesskader
Yrkesskadeerstatning betyr 

❅ Grunnerstatning – Dekker 
sammen med yrkesskadefordeler 
fra trygdekontoret inntektstap 
fram til pensjonsalder.

❅ Dersom den medisinske invalidi-
teten overstiger 14 prosent gis det 
rett til menerstatning fra trygde-
kontoret og menerstatning fra for-
sikringsselskapet. Menerstatning 
skal kompensere for tapt livsutfol-
delse.

Hva kan du vente som EL&IT
– medlem

❅ Medlemmer i EL&IT Forbundet 
som blir utsatt for yrkesskade vil 
få bistand ved henvendelse

 til distriktskontoret. Målet med 
bistanden er å få ut den økono-
miske erstatningen.

❅ Bistanden innebærer å en formell 
skriftlig henvendelse til Forbundet 
sentralt for å få advokat på saken. 
Dette vil være en advokat fra LOs 
juridiske avdeling, eller fra et sam-
arbeidende advokatkontor.

❅ Advokatutgifter som har påløpt 
før saken ankommer Forbundet og 
LOs juridiske vil ikke bli dekket.

❅ Distriktskontoret har i mange 
saker, der det har vært behov for 
løpende oppfølging

 vært bindeleddet mellom medlem-
met og advokaten.

Viktig å huske

❅ Trygdekontoret må få melding om 
skaden innen 6 dager fra bedriften 
på RTV skjema 11.01A. Skaden 
må godkjennes av Trygdekontoret 
som yrkesskade. 

❅ Yrkesskadeforsikringsselskapet må 
få melding om skaden så fort som 
mulig på sitt skjema.

 
❅ Ta kopi av alle brev som blir sendt 

til Trygdekontor og forsikringssel-
skap.

 Ta vare på sykemeldinger og kvit-
teringer for utgifter som trygde-
kontoret ikke dekker, slik som 
medisiner, behandlinger, innleie 
av arbeidskraft og annet. Utgifter 
trygdekontoret ikke dekker kan 
det være store muligheter for at 
forsikringsselskapene dekker.

❅ Søk trygdekontoret om menerstat-
ning, når den medisinske uførhets-
grad foreligger og er over 14 %.

❅ Sørg for å skaffe tilveie de full-
stendige forsikringsvilkårene som 
gjaldt da skaden oppsto.

 Både for yrkesskadeforsikringen, 
bedriftens uføreforsikringer (om 
de har ), egne uføreforsikringer, 
eller andre forsikringer som kan 
komme til anvendelse, for eksem-
pel gjeldsforsikring.

❅ Be legene på et så tidlig tidspunkt 
som mulig dokumentere i lege-
journalen at skadene skyldes yrkes-
skaden.

❅ Når menerstatning er godkjent på 
trygdekontoret, søk menerstatning 
hos yrkesskadeforsikringsselskapet.

❅ Lag en egen mappe og arkiver alle 
dokumenter kronologisk.

❅ En kan være helt sykemeldt i ett 
år. Etter det vil trygdekontoret 
og Aetat vurdere restarbeidsevnen 
for å få vite om en kan fortsette 
i samme stilling eller om en må 
skaffe seg et nytt utdanningsløp 
mot et lettere arbeid, eller om det 
ikke er noen restarbeidsevne igjen.

❅ Dersom det klarlegges tidlig i 
sykdomsforløpet at en vil komme 
til å måtte ha lettere arbeid er det 
en fordel å komme i gang med 
utdanningen så fort som mulig, 
gjerne i sykemeldingsperioden.

❅ Avslag av godkjenning av yrkes-
skade kan ankes til fylkestrygde-
kontoret. Avslag her kan ankes til 
trygderetten. Trygderettens avgjø-
relser kan ankes inn for lagmanns-
retten.

 En yrkesskadesak kan ankes inn 
for lagmannsretten.
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Privatiseringen av yrkesskadene under-
streker fagbevegelsens viktige rolle, 
ikke bare som støtte for dem som rei-
ser krav mot forsikringsselskapene. Vi 
har også en politisk rolle å spille ved å 
reise debatt om forsikringsselskapenes 
plass i samfunnet. Er det riktig at vi 
tildeler forsikringsselskapene en så 
sentral rolle i arbeidslivet, der men-
neskene er nødt til å være for i det 
hele tatt å kunne få et utkomme?

Ordet trygd er en avledning av begre-
pet trygghet. Det å gi andre trygghet 
handler om kollektive universelle ord-
ninger basert på menneskets egenverd.
Forsikringsselskap er funksjonelt sett 
ikke annet enn institusjonell bookma-
kervirksomhet. Du inngår i praksis et 
veddemål med et forsikringsselskap 
om at du blir utsatt for en skade – og 
håper du taper veddemålet. I forlen-
gelse av dette ser vi nå også tendenser 
til en amerikanisering med urimelig 
høye erstatningsutbetalinger i enkelte 
skadesaker, noe som ytterligere under-
streker spillaspektet. Dette nærer 
igjen et skikt av overbetalte jurister, 
og bidrar til at det blir stadig vikti-
gere for forsikringsbransjen å vinne 
sine veddemål. Krav om utlevering 
av helseopplysninger blir en natur-
lig følge av denne spiralen, ikke bare 
når det gjelder yrkesskader, men også 
når usikkerhet omkring et offentlig 
trygdesystem motiverer folk til å tegne 
uføreforsikring.

Det er et tankekors at vi er på vei inn 
i et ”trygdesystem” der vi risikerer at 
den enkeltes  forhold til helsevesenet 
blir preget av hensynet til å avgi tak-
tiske helseopplysninger. Det bidrar 
garantert ikke til å bedre folkehelsen, 
og hvem skal betale den regningen?
Forsikringsselskapene er profittbaserte 
og vurderer slik bare avgrensete ved-
demål, og ikke den totale folkehelsen. 
Bare et offentlig velferdssystem kan 
skape allmenn trygghet fordi det må 
bygges etter menneskenes livslange 
behov, og det betyr overføringer også 
til utsatte grupper uansett sykdoms- 
eller skadehistorie.
Det må dessuten være innlysene at 
det er urimelig dyrt å basere trygdene 
på et system som ikke bare unødig 
belaster rettsvesenet, men som skal fø 
både jurister, aksjeprofitører og privat-
detektiver, på toppen av de ekstraut-
giftene de helsemessige belastningene 
slik unødig utrygghet og utstøting 
medfører.

Det er bare et privat marked som 
kan sette vanlige folk på sidelinjen og 
gjøre slikt mulig. Vi ønsker ikke en 
utvikling av amerikanske tilstander 
i Norge, enkelte samfunnsområder 
egner seg kort og godt ikke for spill. 
Det betyr at også dette til sjuende og 
sist er et spørsmål om politiske valg.

Et spill om 

KOMMENTAR
Av Erik Grytdal

Ark. nr. 143

HELSE
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STYRESAMLING

EIT HISTORISK  ÅR?
Gode vener, tillitsvalde, elektrikarar 
og elektriser. 2005 er allereie godt i 
gang og det er eit år eg har store for-
ventningar til. Eg trur dette vert eit 
hektisk år for dei aller fleste av oss. 
Byggjenæringa går so det susar og dei 
aller fleste har rikeleg med arbeid. 

Fagforeininga har akkurat (i skrivande 
stund) avhelde ein styrekonferanse, 
der me har lagt planar for det kom-
mande året. Me har sett opp ein 
omfattande arbeidsplan som kjem til 
å innlemme mange tillitsvalde. Sjølv 
om me i år er inne i ein mellomperi-
ode i tariffavtalen, er det rikeleg med 
oppgåver som skal løysast. I desse 
dagar startar faktisk arbeidet med 
neste års tariffoppgjer opp, med dis-
triktstariffkonferanse i Molde. 

Fagforeininga planlegg fleire klub-
bleiarkonferansar med mellom anna 
tariffoppgjeret som tema. Samstundes 
ynskjer me å setje ned nokre grup-
per som skal arbeide med dei ulike 
delane av tariffavtalen. Eg håpar dette 
arbeidet vil engasjere og at klubbane 
verkeleg tek tak og fremjar forslag i 
tariffarbeidet. Eg trur dette er svært 
viktig for at det enkelte medlem skal 

få eit nært eigarforhold til tariffop-
pgjeret. Ikkje minst er dette viktig 
dersom me hamnar i ein konflikt-
situasjon der me verkeleg treng 
engasjerte medlemmar for å få til eit 
godt resultat. Det er gjennom eitt 
breitt engasjement at me utviklar tar-
iffavtalen til å verte eit godt verkty for 
å regulere arbeidsdagen vår! Og denne 
reguleringa treng me. Ikkje minst med 
tanke på den massive arbeidsinnvan-
dringa, frå Aust-Europa, som føregår 
utanfor regulerte forhold. Me har eit 
ansvar for å syte for at også desse vert 
trygga av ein tariffavtale, slik at også 
dei kan utføre arbeidet sitt i trygge 
omgjevnader til ei løn å leve av. 

Eg skal passe meg vel for å førestå tar-
iffprosessen, men eg ser ikkje vekk frå 
at me denne gongen kan verte nøydde 
til å prioritere å få tariffesta rettar 
som i dag er regulerte i lovverket. Ein 
treng ikkje vere spåmann for å sei at 
dersom nokre av dei regjeringsopp-
nemnde utvala skulle få tilslutning til 
sine utgreiingar i Stortinget, vil me 
stå overfor utfordringar som fort kan 
bringe oss inn i ein konfliktsituasjon. 
I særleg grad tenkjer eg her på ALLU 
og pensjonskommisjonens innstilling.

At dette året kjem til å bli hektisk er 
ikkje berre ut i frå at me skal førebu 
oss på neste års hovudoppgjer. Det 
er vel nokså kjent for dei fleste at det 
skal gå føre seg eit ikkje so reint lite 
viktig val til hausten. Om det skulle 
ha gått nokon hus forbi so kjem de 
nok til å merke kva som er i gjære når 
alle dei fremste politikarane vert å sjå 

Styret i Elektroarbeidernes 
Fagforening gjennomførte 31. janu-
ar og 1. februar ein styresamling 
på Bjørnefjorden Gjestetun i Os. 
Forutan dei ordinære styresakene 
vart det drøfta aktuelle tema, og 
peika på strategiar for fagforeininga 
sitt arbeid frametter. Mellom anna 
med å nedfella dette i ein hand-
lingsplan. Om situasjonen i installa-
sjonsbransjen fekk styret ei innleiing 
av leiar av forhandlingsavdelinga, Jan 
Olav Andersen. Svein Arild Dale, sty-
remedlem frå Sogn, oppsummerar 
styrekonferansen og deler her med 
lesarane nokre tankar om arbeidet 
frametter.

Frå styresamlinga i Os 31. januar –1.februar. 
Frå venstre fagforeiningsleiar Ove Toska, 
nestleiar Kjell Sverre Aasheim, og stryremed-
lemmene Oddbjørn Kroka, Atle Rasmussen 
og Karsten Eriksen. Ark.181



29
Montørforum nr 1. 2005

EIT HISTORISK  ÅR?

Av Svein Arild Dale

”-Selv de minste ting som vi så gladelig kunne produsere 
her, tok vi fra utlandet, for de var liksom finere og bedre, 
de utenlandske varer. Vi var på en måte et lydrike under 
mange land…. Det er skjedd en storartet forandring i 
dette forhold. Vi kan ikke være så liberalistiske og teore-
tiske, at vi lar andre utføre arbeidet mens våre egne folk 
går på forsorg.”

Johan Nygårdsvold, 1936.

Nå bygger vi et nytt samfunn på læren om 
solidaritet mellom menneskene 
DNAs valgmanifest 1959

TA DRØMMEN
TILBAKE

VALGET - 2005

Rødt flertall - ny politikk 2005
Høyrekreftenes moderniseringer er bare fusk 
med datostemplingen

Johan Nygårdsvold

i fjernsynet til alle døgnets tider. Eg 
håpar at dei viktige politiske sakene 
for folk flest vert ståande i fokus og 
ikkje om den eine samarbeidsregjerin-
ga ser meir håplaus ut den andre. For 
det er samarbeid det dreiar seg om. Eg 
håpar for alt i verda at me endar opp 
med eit Storting med fleirtal på ven-
stresida og at me får ei fleirtalsregjer-
ing med utspring frå desse.

Og gode kameratar, det er no det 
gjeld. Eg er heilt einig med Kristin 
Halvorsen når ho seier at me no har 

ei historisk mogelegheit. Aldri før har 
me hatt betre sjanse til å få eit fleirtal-
ssamarbeid mellom dei raud – grøne. 
Eg trur at dersom ei samla fagrørsle 
stiller krav til desse om å føre ein aktiv 
politikk for å få ned arbeidsløysa og 
satse meir på fellesskapsløysingane i 
samfunnet, so vil me vere best tente 
med det framfor ei ny høgredominert 
regjering med meir skattelette til dei 
rikaste som einaste ideologi.  Det som 
er heilt sikkert er at om me skal få det 
til, so er me heilt avhengige av at flest 
mogeleg engasjerer seg og nyttar ret-

ten til å sei si meining gjennom valet.

Til slutt vil eg oppsummere med byrjin-
ga. Året vert hektisk for dei fleste av oss. 
Eg håpar på stort engasjement blant våre 
medlemmar og tillitsvalde, både når det 
gjeld tariffoppgjer og politisk val. Og 
lat oss sjå det i samanheng. Eg tykkjer 
det ville vere dumt av oss å stemme slik 
at me misser lovfesta rettar, for i neste 
omgang å måtte kjempe for dei gjennom 
tariffoppgjeret.
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Opning - konstituering
Leiar i distriktet Ove Toska opna møtet med å sei at distriktet har møtt veg-
gen økonomisk.      – Me har brukt mykje tid på økonomien i distriktet si 
historie. Det har vore ein kamp for å overleva, sa Toska.  Elektroarbeidernes 
Fagforening  (IRI) har synt velvilje og bore mykje av kostnadane på vegner av 
distriktet. IRI har vore einaste sektor som har betalt heile beløpet i gjenkjøps-
avtalen. Distriktet har sidan momsvedtaket på tenester kom i 2002, prøvd å 
vri seg unna dette. Det har synt seg å ikkje vera mogeleg. Etter råd frå revisor 
og LO, la leiar Ove Toska  fram ei skisse til løysing. Den gjekk ut på eit 50/50 
tilsetjingstilhøve mellom fagforeining  og distrikt. Styret lukkast ikkje å kome 
til semje kring dette. Det var nødvendig for styret med eit breiare mandat. - Eit 
samrøystes styre har difor kalla inn til ekstraordinært årsmøte, sa Ove Toska. 
Leiaren opplyste vidare om at hovudkasserar i EL&IT-forbundet Terje Olsson, 
var invitert på møtet og kunne svara på spørsmål kring momsproblematikken.
Etter opninga vart møtet konstituert. Kjell Sverre Aasheim (IRI) og Stein Erik 
Olsen (TD) vart vald til ordstyrarar.

Organisasjonsoppbygging og økonomi
Kasserar Åge Blummenfelt la fram ein prognose for rekneskapen for 2004. 
Denne synte at distriktet ville få eit stort underskot. Momskravet var ikkje med 
i prognosen men vil nær fordoble underskotet når det kjem.

Leiar Ove Toska innleia om historikken til distriktet når det gjaldt organisa-
sjon og økonomi. Toska som også er leiar  i Elektroarbeidernes Fagforening 
sa at fagforeininga har synt veldig tolmod og vore ”banken” for distriktet.  
Fagforeininga tek ansvar, men kan ikkje bera dette aleine, sa Toska. Han sa 
vidare at distriktet prioriterer løn til dei tilsette.  – Om naudsynt held me 
attende pengar som skal til forbundet, sa Toska.

Reidar Sekkingstad (PD) syntest det mangla ein del i Toska si framstilling av 
historia. Sekkingstad sa at E-verkenes Fagforening ikkje hadde fem øre ved 
samanslåinga i 1999 og difor ikkje hadde forutsetningar for å betala for gjen-
kjøp av distriktssekretær. 

Toska sa at han ikkje kunne forstå kvifor E-verkenes Fagforening tilsette Arthur 
Sjursen like før samanslåinga viss dei var heilt blakke. Han sa vidare at han i 
dag var veldig glad for at ikkje TD ikkje hadde gjort det same.

Svein Arild Dale (IRI) sa at ekstrakontingent har vore løysinga som 
Elektroarbeidernes Fagforening har brukt for å løyse økonomiske problem på.
- Det er naturleg å dele utgiftene og me har jo eit ansvar for våre tilsette, sa 
Dale.
 
Svein Eivind Solheim (TD) ville ikkje ta i bruk ekstrakontingent for løysa dei 

Styret i distriktet  hadde ikkje 
lukkast i å verta einige om 

ei løysing på dei økonomiske 
problema, og kalla difor inn 
til ekstraordinært årsmøte. 
Prognose for rekneskapen 

for 2004 peikar mot eit 
stort underskot. I tillegg vil 

distriktet vil få eit momskrav frå 
myndigheitene. Momskravet er 
knytt til avtalen om gjenkjøp av 

distriktssekretærar som distriktet 
har med  fagforeiningane. Kravet 

kjem som fylgje av at det vart 
innførd moms på tenester i 2002.

Eit fulltallig representantskap på 
40 møtte opp for å ta stilling til 

første steg i ei omorganisering av 
distriktet, for å snu den negative 
økonomiske ferden mot kanten 

av stupet. Det vart vedteke å 
setja ned eit utval som skal 

koma med endelege forslag til 
ordinært årsmøte i mars 2005. 
Utvalet skal koma  med forslag 

til organisering, tilsetjingar, 
arbeidsoppgåver, målsetjingar 

og kostnadsfordeling i distriktet. 
Kasserar i EL&IT-forbundet Terje 
Olsson, rosa distriktet for at dei 
vil prøva å ordna opp før det er 

for seint.

DISTRIKT I KRISE

Ekstraordinært årsmøte i EL&IT-forbundet distrikt Hordaland, Sogn og Fjordane, Folkets Hus Bergen 12. november 2004
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Av Kristian Pedersen

DISTRIKT I KRISE

økonomiske problema. – Det vert eit 
bikkjeslagsmål i dei landsomfattande 
klubbane dersom me skal leggja på 
kontingenten for medlemmene i vårt 
distrikt, sa Solheim.  

Svein Davidsen (PD) sa at heile styret 
erkjenner at distriktet er i ein vanske-
leg situasjon. – All ære til IRI som har 
tatt ansvar. Me vil og ta ansvar på lik 
linje med alle andre, sa Davidsen.

Tor Sundby (Heis) oppfordra til å sjå 
framover. – Me har ikkje råd til å ha 
den organisasjonen me har i dag. Det 
er likevel behov for å stå samla. Aldri 
før har behovet for ei sterk fagrørsle 
vore større, sa Sundby.

Arild Horsevik (PD)  hadde spørsmål 
til hovudkasserar i forbundet om det 
verkeleg kom til å koma eit moms-
krav frå myndigheitene. Vidare lurte 
han på om distriktet etter vedtektene 
kunne halda attende pengar til for-
bundet.

Kasserar i forbundet Terje Olson svara 
at interne transaksjonar i fagrørsla er 
momspliktige. – Distriktet er skyldig 
moms, sa Olson. Vidare sa hovudkas-
seraren at distriktet ikkje kunne halde 
tilbake pengar til forbundet.
Dei tilsette i distriktet er likevel 
trygge. Valet er enkelt for styret og 
kasserar Åge Blummenfelt viss det står 

mellom løn til tilsette og kontingent 
til forbundet. – Dei tilsette vert prio-
ritert, sa Blummenfelt.
Svein Eivind Solheim (TD) sa at han 
følte eit tungt ansvar for distriktet sin 
økonomi. - Det må gjerast ein god 
jobb fram mot årsmøtet, sa Solheim. 

Distriktssekretær Jan Henrik Larsen sa 
at det var tungt å delta i debatten som 
ansatt i distriktet. – Det har vore vifta 
med monopolpengar frå talarstolen. 
Det er nokre som ikkje vil vera med 
å betala. Får eg ikkje løna mi, skal 
nokon stillast til ansvar for det, sa dis-
triktssekretæren.

Organisasjonsutval
Styret i distriktet kom med forslag til 
å setja ned eit utval. Det skal koma 
med forslag til omorganisering av 
distriktet. Utvalets instilling skal leg-
gjast fram på ordinært årsmøte i mars 
2005. I forslaget låg det at utvalet 
skal bestå av seks medlemmer med to 
medlemmer frå kvar av sektorane PD/
IRI/TD. Vidare at utvalet skal koma 
med forslag til  organisering, tilsetjin-
gar, arbeidsoppgåver og målsetjingar 
for distriktet.
Tor Sundby (Heis) foreslo at utvalet 
skulle bestå av sju medlemmer og at 
heismontørane fekk ein representant 
i utvalet.

Torild Gudim (IRI) sa at styret ikkje 
hadde klart å finna ei løysing og at 
derfor ingen frå styret burde sitja i 
utvalet. Vidare foreslo også ho at utva-
let skulle utvidast til sju medlemmer, 
der den sjuande skulle vera kasserar 
i distriktet. Vidare skulle heismontø-
rane få ein representant i utvalet på 
kvoten til IRI.

Forslaget til Gudim falt i god jord hjå 
representantskapet. Både Ove Toska 
og Svein Eivind Solheim poengterte 
at styret hadde mislykkast i forsøk på 
å finna ei løysing og at ikkje styret 
burde vera for mykje representert i 
utvalet.

Forslaget til Gudim vart vedteke og 
utvalet fekk følgjande samansetjing:
TD: Tore Haugland, Idar Bruvik. PD: 
Reidar Sekkingstad, Gunnar Huse. 
Heis: Tor Sundby. IRI: Svein Arild 
Dale og kasserar Åge Blummenfelt.

Arne Nesheim (IRI) la fram forslag 
om å utvida mandatet til utvalet til 
og å ta stilling til kostnadsfordeling i 
distriktet. Nesheim synte til at elektri-
karane som arbeida på LOK stod for 
70% av inntektene til distriktet, mens 
dei berre hadde 50% av medlemsmas-
sen. Forslaget vart vedteke.                         

Tor Sundby oppfordra representantane til å sjå framover. – Me har ikkje 
råd til å ha den organisasjonen som me har i dag, men aldri har behovet 
for ei sterk fagrørsle vore større. Ark.178

Det var stor usemje mellom Reidar Sekkingstad (i midten) og Ove 
Toska (til høgre) om ansvaret for dei tilsette i distriktet. Ark.178
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Du bestemmer LO på din side

Svein Davidsen orienterte om LO`s 
prosjekt ”Du bestemmer LO på din 
side” Bakgrunnen for at prosjektet 
vart satt i gang er at Regjeringa har 
bidrege til eit tilbake-
steg for alt i fagrørsla. 
Sjukelønsordninga, 
midlertidige tilsetjingar 
og pensjon er nøkkel-
ord. Samstundes har 
LO mista ein del av sin 
politiske innverknad dei 
siste åra. Startskotet for 
kampanjen gjekk 12. oktober og den 
varer ut februar. 850.000 medlemmer 
er invitert til å delta aktivt i kampan-
jen. Medlemmene vert sett og høyrt 
og lytta til. Dei politiske partia skal 
ikkje vera i tvil om kva medlemmene 
meiner om dette.  
Kanalen ut til medlemmene er inter-
nett og arbeidsplassbesøk i tillegg til 
tradisjonell informasjon i papirutgåve. 
LO stiller med innleiar til med-
lemsmøter dersom det er ynskjeleg. 
- Kampanjen er eit verktøy for LO`s 
medlemmer til å få eit storting og ei 
regjering som arbeider for oss og ikkje 
mot oss, sa Davidsen.

Fagforeiningane sine bidrag til 
kampanjen

Ove Toska (IRI) gjorde reie for 
Elektroarbeidernes 
Fagforening sitt bitt 
bidrag og vidare planar 
i den lange valkam-
pen. - Fagforeininga er 
oppteken av å forsvara 
likhetssamfunnet. Det er 
då viktig med politisk engasjement. 
Fagforeininga har delteke på konfe-
ransar og vore aktive i den offentlege 
debatten. Fagrørsla er den største 
motvekta til Regjeringa og det vert 
lagt mykje arbeid i å få eit alternativ 
til det borgarlege fleirtalet. -Denne 
kampen vil me vinna fordi me er dei 
gode kreftene, sa Ove Toska.
Stein Erik Olsen (TD) sa at det var 

vanskeleg å nå ut til medlemmene. 
Dette fordi me er organisert på ein 
annan måte med landsomfattande 
klubbar. Det vert lagt opp til at med-
lemmene skal engasjera seg i kampan-

jen interaktivt, sa Olsen.
Arild Horsevik (PD) gjor-
de reie for Energiforeininga 
i Sogn og Fjordane sitt 
arbeid til kampanjen. 
Distriktssekretær Arthur 
Sjursen har innleia om 
prosjektet på arbeidsplas-
sar innanfor foreininga sitt 

område. Folk har engasjert seg meir 
politisk etter dette. Det er viktig med 
diskusjonar på den enkelte arbeids-
plass og tilbakemeldingar frå klubbane 
er positive. Eg håpar me lukkast i 
kampanjen. Den sitjande regjeringa, 
den må me ta, sa Horsevik.

Politisk plenumsdebatt

Svein Arild Dale (IRI) syntest LO var 
litt tilbakehalden med sine hensikter 
for kampanjen. Det må ikkje vera 
tvil om kva som er hensikta, nemleg 
å skifta regjering og politisk kurs. 
Vidare må ikkje LO skjemmast over 
samarbeidet med AP. Eg er sjølv AP-
medlem og er stolt over samarbeidet 
med LO, sa Dale. Vidare var han glad 
for samarbeidet mellom SV og LO og 
ynskte seg eit sterkt SV og eit SP over 
sperregrensa etter valet.

Torild Gudim (IRI) let 
seg lett rive med i span-
nande debattar, slik denne 
er. Ho reagerte sterkt på 
utspel frå høgresida om at 
innbyggjarane skal finan-
siera skular og barnehagar 

sjølv. EU-spørsmålet vert drege fram 
av høgresida for å knekke kampanjen 
og for å skapa splid på venstresida. 
Dette tek eg som eit signal på at dei 
er redd for oss, sa Gudim.
Distriktssekretær Jan Henrik Larsen 
sa at høgresida ser på kampanjen med 
argusauge. Derfor er det veldig viktig 
med stort engasjement frå oss. LO har 
satsa mykje på denne kampanjen og 

Halvårsmøte i EL&IT-forbundet distrikt Hordaland, Sogn og Fjordane Bergen 12. november 2004

Ein kort pause etter ekstraor-
dinært årsmøte, var represen-
tantskapet satt for å ta til med 

sitt halvårsmøte. Den lange 
valkampen er i gang . LO`s 

kampanje: ”Du bestemmer, LO 
på din side” er eit verktøy som 

vert brukt til å få eit Storting 
og ei Regjering som jobbar for 

oss og  ikkje mot oss. Svein 
Davidsen orienterte om LO`s 

prosjekt. – Hovudmålet er å 
få bytta regjering, det må det 

ikkje vera tvil om, sa Davidsen. 
Det er viktig med engasjement 
rundt kampanjen.   - Høgresida 
ser på dette med argusauge og 

fallhøgda er stor om me mis-
lukkast, sa distriktssekretær Jan 

Henrik Larsen.

LO-medlemmene vil   avgjera valet

Ove Toska. –Denne kampen vil me 
vinna fordi me er dei gode kreftene. 
Ark.176

 ”Det gjekk til hel-
vete, alt ligg i grus, 
det finst ikkje vel-
lukka eksempel på 

slike samfunn”  
Jan Henrik Larsen

”LO må ikkje 
skjemmast over sam-

arbeidet med AP”
Svein Arild Dale
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fallhøgda er stor om me mislukkast. 
Det er eit viktig prosjekt med eit klart 
mål. Regjeringa fører oss mot eit pri-
vatisert samfunn. New Zealand vart 
brukt som flaggstat på eit nyprivati-
sert samfunn. -Det gjekk til helvete, 
alt ligg i grus, det finst ikkje vellukka 
eksempel på slike sam-
funn, sa Larsen. 
Svein Davidsen (PD) sa 
at fagrørsla ikkje måtte 
bruka krefter på indre 
usemje i internasjonale 
spørsmål. Vidare at dei 
politiske partia burde 
vera stolte over samarbeidet med fag-
rørsla. Astrid Skare (TD) opplevde eit 
stort engasjement blant medlemmene 
under den politiske streiken i novem-
ber. Endeleg ein diskusjon om poli-
tikk og me ser at saman er me sterke, 
sa Skare.
Erik Grytdal (IRI) sa at skattepolitik-
ken må endrast for å få betre velferd 
og økt verdiskaping i samfunnet. 

Av Kristian Pedersen

LO-medlemmene vil   avgjera valet
Under: Svein Davidsen innleia om LO-pros-
jektet ”LO på din side” Ark.178

Nederst: Astrid Skare (i midten foran) 
opplevde eit stort engasjement blant med-
lemmene under den politiske streiken i 
november. –Endeleg ein diskusjon om poli-
tikk, og me ser at saman er me sterke. Ark.178

Grytdal synte til historia ved at mar-
kedsliberalismen var rådande i tida 
før 1900. Arbeidarrørsla var så vidt 
oppstått. Arbeidarrørsla såg raskt at 
dei måtte ha ein politisk arm, det var 
ikkje nok med berre fagorganisering. 
Arbeidarpartiet vart stifta og arbeidar-

rørsla fekk etter kvart stor 
innverknad i skattepolitik-
ken. Arbeidarrørsla var 
ein suksess og vaks fram 
til kring 1920. Splittinga i 
1923 hadde sin bakgrunn 
i internasjonale spørsmål. 
Grytdal ser tendensar til ei 

samling av venstresida med parallellar 
til historia før 1900. Vidare meinte 
han at internasjonale spørsmål må 
haldast utanfor for å unngå splitting 
slik som historia syner i 1923. 
– Det finst ingen alternativ til arbei-
darrørsla i industrisamfunnet. Me må 
heller ikkje undervurdera vår posisjon 
i samfunnet, sa Grytdal. 

”Det finst ingen 
alternativ til 

arbeidarrørsla i 
industrisamfunnet”

Erik Grytdal
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Fastlønn
Fastlønnstatistikk 2004 for 
Landsoverenskomsten i 
Hordaland

LAVESTE HØYESTE GJ.SNITT HELLIGDG

KLUBB FASTLØNN FASTLØNN GODTGJ

AkerKværner Elektro Bergen 167.73 167.73 167.73 194.11

AkerKværner Elektro Stord 165.43 165.43 165.43 191.09

Akpas 158.90 163.90 159.10 158.90

Almo Elektro AS 150.46 160.11 153.57 ikke oppgitt

Asator A/S Stord 146.70 160.85 155.55 166.00

B. Mikkelsen A/S Odda 150.54 165.20 157.87 150.54

Bømlo Elektro AS 147.11 162.02 152.26 152.26

Elecon A/S Stord 148.70 159.84 151.70 156.70

Elektroinstallasjon A/S 148.70 168.70 160.80 160.80

Elit AS 143.84 160.84 151.04 Lik fastlønn

Helland Elektro AS 154.63 162.63 159.83 Lik fastlønn

Ing. Geir Dalhaug 135.70 169.00 154.62 168.67

Inst. Håkon Olsen A/S 159.00 166.00 163.67 Lik fastlønn

Kjell Hansen Elektro AS 157.12 161.12 160.12 Lik fastlønn

Korsvold Elektro Installasjon 151.00 162.00 ikke oppgitt Lik fastlønn

Kvinnherad Elektro 144.20 159.20 147.54 Lik fastlønn

M. Prestegård A/S 146.70 184.70 164.84 Lik fastlønn

Magnus Thunestvedt A/S 154.20 167.20 159.16 161.59

Maritim Elektro A/S 147.70 152.70 156.23 Lik fastlønn

Mølster Installasjon 151.80 164.30 154.20 Lik fastlønn

NSI. S. Hatvik AS 155.92 167.92 164.13 Lik fastlønn

Mongstad Elektro AS 154.57 164.57 159.57 154.57

Profitek Industri&Offshore 144.25 169.20 148.35 Lik fastlønn

Scandinavian Electric Austevoll 144.64 150.64 147.59 161.01

Siemens Bergen 152.70 162.70 158.70 167.35

Sotra Elektro 158.00 158.00 158.00 Lik fastlønn

Sønnico Bergen 149.20 176.50 161.00 Lik fastlønn

Vangen Elektriske A/S 154.70 159.70 156.70 154.70

Vetco Aibel 150.12 157.62 154.62 188.33

YIT Building Systems Bergen 151.70 164.70 156.83 170.10

Åge Monsen A/S 152.12 164.00 157.04 157.04

GJENNOMSNITT SUM: 151.82 163.72 157.35

Timesatsene er eksklusiv det indivi-
duelle fagarbeidertillegget i § 3C.

 Dette betyr at satsene i gjennom-
snitt skal være 3,50 til 6,50 kr høyere.

Høva Elektro 160.00 160.00 160.00 Lik fastlønn
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Fastlønnstatistikk 2004 for 
Landsoverenskomsten i Sogn& 
Fjordane

LAVESTE HØYESTE GJ.SNITT HELLIGDG

KLUBB FASTLØNN FASTLØNN FASTLØNN GODTGJ

YIT Building Systems Førde 138.04 156.04 146.04 159.34

Yit Building Systems Høyanger 149.67 152.67 151.17 159.67

Øvreberg Elektro 140.70 140.70 140.70 140.70

Ulvesund Elektro Måløy 144.54 161.90 155.95 Lik fastlønn

Sætren Installasjon A/S Måløy 135.70 161.01 150.97 Lik fastlønn

Rysjedal Elektro A/S Sogn&Fj 138.20 146.20 143.50 143.50

Havyard Electro AS 145.40 160.40 157.40 Lik fastlønn

Gjennomsnitt sum: 141.75 154.13 149.39

Timesatsene er eksklusiv det 
individuelle fagarbeidertillegget i § 
3C.

Dette betyr at satsene i 
gjennomsnitt skal være 3,50 til 6,50 
kr høyere.

Bergen  den  21.02.05  
Distriktssekretær Jan Henrik 
Larsen  
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