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d et syder av aktivitet og optimisme innen 
våre arbeidsområder. Enten en driver på 

anlegg, bygg eller driver innen service så er vi 
nå inne i  en høykonjunktur vi sannsynligvis 
aldri har væ rt i næ rheten av. 
Og aktiviteten fortsetter! 
 Mye penger er i sirkulasjon og fortjenesten 
innen bygg og anlegg øker i takt med den store 
aktiviteten.  

Hvordan er det så med vår andel av verdi-
skapningen i bransjen?

Ved hovedoppgjøret i 2006 ble den sentrale 
økonomiske rammen for oppgjøret også lagt til 
grunn innen vårt tariffområde. I våre samlede 
sentrale forhandlinger lå da også  forventninger 
om at de lokale bedriftsvise forhandlinger skulle 
gi  et resultat med bakgrunn i bedriftens verdi-
skapning, lokale forhold samt ordrereserve.
 Disse bedriftsvise forhandlinger skal nor-
malt væ re ferdig innen 15.september. 
 1.september var det innkalt til 
klubblederkonferanse i fagforeningen for å få 
en oversikt over status i disse forhandlinger.  
Resultatet fra klubbenes tilbakemelding må sies 
å væ re svæ rt varierende. Fra å ikke få til noe 
tillegg,  til klubber som har framforhandlet  ca 
kr 10,- i tillegg. Utover dette rapporteres det 
fra en del klubber om store forskjeller internt i 
bedriftene mellom montørene. 

Dette er tilbakemeldinger som uroer oss i 
fagforeningen. I en tid med betydelig økt 
inntjening og stort aktivitetsnivå, er det lite 
tilfredsstillende å se en  manglende vilje 
hos mange bedrifter til  å ” fordele godene 
rettferdig”. 
LOK §3E omhandler betaling for  fastlønn i 
bedrift. Den åpner for en lønnsdifferensiering 
basert på avtalte fastlagte kriterier 
mellom bedrift og tillitsvalgte. Men slik 
differensieringen nå tydeligvis er blitt – har 
nok forskjellene blitt for store i en rekke av 
bedriftene. 

Ikke fordi at de høyest betalte ikke fortjener 
den lønnen som er avtalt – MEN det er noen 
som i for stor grad faller akterut.

Sammenligner vi oss så også med andre fag-
grupper i byggenæ ringen, er det signaler som nå 
peker på at vi også som gruppe sakker akterut.
 Men også statistikker fra egen fagforening 
gir en veldig klar indikasjon på at vi  sakker 
kraftig akterut i forhold til gjennomsnittlig  

betaling innen tariffområdet.
 Hvorfor dette skjer kan sikkert har flere for-
hold i seg. Men vi kan ikke på noen måte se at 
våre tillitsvalgte ikke har et like stort fokus på 
lønnsforhold som andre av sine oppgaver som 
tillitsvalgt.
 Derimot er vi mer usikker på de valg av 
lønnsystem som praktiseres i våre bedrifter. 
Arbeid etter akkordtariffens bestemmelser 
i LOK §4 A er et lønnssystem som har tapt 
terreng som lønnsystem hos oss. Fra andre 
fagforeninger innen vårt tariffområde meldes 
det om økt  oppslutning om akkordarbeid etter 
landlisten, og med det også en ofte betydelig 
økning av timelønn. 
 Ved å bruke akkordlisten får vi også ”bukt 
med” den store lønnsdifferensiering og systemet 
gir også en avtalt fordeling av et overskudd som 
inkluderer både montører, arbeidere uten fag-
brev og læ rlinger. 
Innvendingene mot akkordlønnsystemet har 
væ rt ”krangling, stress og mye merarbeid”.  Til 
dette er det å si at ved årets tariffoppgjør  ble 
det gjort viktige endringer på områder som har 
skapt slike diskusjoner. Disse innkalkuleringer 
betyr at det er avtalt tillegg  som igjen er lagt 
inn i priser og akkordmultiplikator. 
 Dermed er etter vår erfaring den viktigste 
innvending fra montørene om bruk av akkord-
listen  borte. I tillegg er det utviklet dataverktøy 
som skal bedre systemet for oversikt og kon-
troll. Og husk – du er med å bestemmer bruk 
av lønnsystem!

Ref  Akkordtariffens 110.10  
AKKORDARBEID SKAL UHINDRET 
KUNNE ANVENDES

Ingen av partene kan gjennom sine organi-
sasjoner nekte eller hindre at det arbeides 
akkord etter overenskomstens bestemmelser.
 Misfornøyd med lønnen og-/eller ønsker du 
et mer rettferdig fordeling av verdiskapning ?  
Væ r med å ta i bruk akkordtariffens bestemmel-
ser og vi vil gi deg opplæ ring om du ønsker det.

Verktøyskassen for akkordlønnssystemet  
er  nå supplert – bruk denne og ha ”litt til 
overs” !

Se også side 35

LEDER

Akkordtariffen –  
verktøykassen er nå supplert!
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Av Erik Grytdal

L a oss gjenta dette. Dersom 
Bondevikregjeringen hadde fått 
fortsatt ville den ha videreført en 

finanspolitikk der veksten i forbruket 
i privat sektor ville vært større enn 
veksten i forbruket i offentlig sektor. 
Viss denne politikken hadde fått 
fortsatt ville det private forbruket 
blitt fordoblet etter 18 år, mens det 
offentlige forbruket først ville vært 
doblet etter 35 år.

En slik finanspolitikk er i virkeligheten 
en oppskrift på privatisering, fordi 
offentlige tjenester og ordninger 
ikke hadde kunnet holde følge med 
etterspørselen, samtidig som de 
kjøpesterke gruppene ville vært enda 
rikere. Ettersom de største offentlige 
utgiftene er knyttet til helse, omsorg, 
folketrygd og utdanning er det nettopp 
disse områdene som ville blitt hengende 
etter. Når helse og utdanning i tillegg 
defineres som vekstbransjer forstår vi 
også hvorfor nettopp disse har vært 
utsatt for privatiseringspress de seinere 
årene.

Kravet om å snu denne ubalansen 
i finanspolitikken er faktisk 
fundamentalt for at alle uansett 
inntektsforhold skal få ta del i det vi 
fortsatt ønsker skal være en velferdsstat.  

Det er derfor et overordnet 
finanspolitisk krav at den rødgrønne 
regjeringen endrer denne fordelingen 
slik at det blir rom for å ansette flere 
folk i helse og omsorg og utdanning, 
eller igangsette byggeprosjekter eller 
tilrettelegge.

Det er antydet at en aktivitet av det 
omfanget vi forventer igangsatt, vil 
skape knapphet på varer og arbeidskraft. 
I så fall skyldes en slik knapphet at 
tidligere regjeringers skatteletter og 
omfordelingspolitikk, på urettferdig vis 
har tildelt den rikeste samfunnsklassen 
et gigantisk kjøpekraftsoverskudd.
I den grad kapitalistklassens 
kjøpekraftsoverskudd slik skulle skape 
knapphet på varer og arbeidskraft, 
betyr det bare at fellesskapet må inndra 
kjøpekraft fra dem som i dag binder 
store investeringer og forbruk til 
egennytte utenfor fellesskapet.

Mulighetene for å løse et slikt 
eventuelt knapphetsproblem, ved 
å bruke skatt som virkemiddel for 
kjøpekraftsinndragning istedenfor 
mer usosiale generelle renteøkninger, 
kunne i dag knapt vært bedre. Det 
norske skattenivået er i dag svært 
moderat i forhold til andre land, og 
på noen områder også urimelig lavt. 

Dette faller dessuten sammen med 
kraftige oppgangstider der Oslo 
børs i år har satt ny rekord, og med 
forventninger om nye rekorder neste 
år.

Direkte skatt som virkemiddel 
har dessuten en rekke fortrinn 
framfor andre virkemidler. 
Foruten å være et virkemiddel til å 
regulere finanspolitikken, styrker 
det demokratiet ved å være et 
demokratisk styringsvirkemiddel, i 
motsetning til indirekte (målstyrte) 
markedsstyringsvirkemidler.

Det er bruken av skattesystemet som 
er det reelle materielle grunnlaget 
for utøvelsen av folkestyret. Det 
demokratiske styringsgrunnlaget 
for den Rødgrønne regjeringen er 
stortingsvalget regjeringspartiene vant, 
fordi fagbevegelsen har forskuttert sin 
tillit og troverdighet. Vi forutsetter 
at regjeringen forstår å bruke 
skattesystemet som et virkemiddel i 
det arbeidet de nå har fått mandat til 
å utføre.
Det vil derfor være svært uklokt å 
knytte noen prestisje til løfter om 
skattenivået fra 2004, eller for den saks 
skyld også Handlingsregelen.

 

POLITISK UTSPILL
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Av Rolf A. Baadevig, 
klubbleder  i  Ing. Geir 

Dalhaug AS

  KLUBBLEDERSPALTEN

n år økonomer eller finanskjen-
diser uttaler seg om arbeids-

innvandringen, er det ofte om hvor 
bra den er for norsk økonomi. 

Petter Stordalen sier følgende til 
NA24 den 27.06.06: ”Økt arbeids-
innvandring er et av de viktigste 
spørsmålene Norge står overfor i 
de kommende tiårene. Våre viktig-
ste kollektive utfordringer; skole, 
omsorg og samferdsel, er helt 
avhengige av flere hender. Høyere 
utdanning eller fagbrev er ingen 
hindring”. 

Jeg tviler ikke på at de fleste som 
kommer til Norge prøver å gjøre 
en god jobb og ikke minst ønsker 
å gjøre nettopp det. Problemet er 
imidlertid at de som nå kommer, 
ikke har fagutdanning og mangler 
forståelse for norsk regelverk, byg-
geskikk og språk. Polen er støvsuget 
for fagarbeidere. De fleste drar til 
UK og Irland. Igjen står desperate 
norske entreprenører og tar inn hva 
det skal være, bare de kan holde en 
hammer i hånden og håper at de 
som kommer kan gjøre dugendes 
arbeid. Jeg håper de etter hvert 
kikker på hva verftsindustrien 
gjør. I følge NRK P1 (Her og nå 
18.07.06) avholder Aker Yards 
Brattvåg nå ”fagprøver ” i Polen 
med det for øyet å kunne luke ut 
de verste lykkejegerne.  

Godt utdannet arbeidskraft som 
kan sitt fag og kan gjøre seg forstått 
på enten norsk eller engelsk, må 
alltid ønskes velkommen.

Vi opplever i dag et byggemarked 
som er på kokepunktet. Det er 
ikke få hus og bygårder  i dette 
landet som nå gjennomgår såkalt 
full rehabilitering, og selges etterpå 
på spekulasjon. Mange av disse 
prosjektene blir utført i hovedsak 

av folk fra østeuropa.  Man må som 
oftest betale dyrt for disse leilighetene. 
Hvordan kontrollen er på det som 
blir gjort rundt om kring er ikke godt 
å si, men det er vel ikke unaturlig å 
tro at kvaliteten på det som blir gjort 
ikke er alltid like bra. Her er det store 
penger for en useriøs utbygger å tjene.  
Når det senere blir oppdaget sopp 
og råteskader, er utbygger som oftest 
konkurs og/eller forduftet.  Kjøper 
sitter ofte igjen med et ubeboelig 
hus/leilighet hvor mulighetene til å få 
pengene igjen er relativt liten. Hvor 
meget denne byggeboomen vil koste 
storsamfunnet, er en jobb for økono-
mer å regne ut. 

En annen sak er jo at vårt eget fag 
også blir rammet av dette. Det er ikke 
alltid like lett å holde en fornuftig 
dialog på anlegget når de rundt deg 
bare snakker polsk. Jeg har selv første-
hånds erfaring med at dette har med-
ført unødvendig ekstraarbeid med den 
følge at bygget blir hengende etter 
tidsplanen, og at det til sjuende og 
sist ender med overtid for å komme 
i mål.  At dette også ”spiser ” av 
akkorden til den enkelte skulle være 
hevet over enhver tvil. I framtiden bør  
fagbevegelsen  fokusere like mye på 
fag og språkkunnskap  hos dem som 
kommer her som  den gjør på lønn 
og arbeidsvilkår. Om fagbevegelsen 
unnlater dette,  gjør den simpelthen 
ikke jobben sin, og storsamfunnet kan 
få en kjemperegning pga. slett arbeid 
som må taes opp igjen. Intet er så galt 
at det ikke er godt for noe. Når denne 
byggeboomen er over, vil den seriøse 
delen av bransjen ha gode dager ved å 
rehabilitere det som blir gjort nå. 

Det kan derfor se ut til at den land-
baserte delen av byggebransjen kan ha 
arbeid lenge.

Når dette leses er de fleste 
av oss tilbake etter forhåpent-
ligvis en god og oppbyggende 
ferie. Da vil vi møte eller ha 
møtt flere arbeidstakere fra 

østeuropa enn noen gang  på 
byggeplassene. Rett før fe-

rien kom forskningsstiftelsen 
FAFO med en meget interes-
sant rapport. Det viser seg  i 
følge denne rapporten at det 
er mange flere arbeids-”inn-
vandrere”  enn hva offentlig 
statistikk  tidligere har vist. I 

følge FAFO  kan det  muligens 
dreie seg om mer en 100.000 

arbeidstakere fra østeuropa 
som jobber i Norge nå. Denne 

rapporten hevder at 27 % av 
arbeidsinnvandringen havner  

i byggeindustrien.  Det har 
vært dokumentert mange rys-

tende forhold de siste årene 
rundt  lønn, arbeidsvilkår og 

boforhold. Det verste i denne 
sammenhengen er jo at det 

ofte er statlige eller interkom-
munale selskaper som er de 

verste  i klassen. Det er derfor 
meget viktig for fagbevegelsen 

å fortsette kampen for bedrede 
lønns/arbeidsvilkår og ikke 
minst boforhold for denne 
gruppen. Vi kan trygt regne 

med at det kommer flere av-
sløringer om uverdige forhold i 

tiden som ligger foran oss.

Økt arbeidsinnvandring 
gir klare utfordringer

Av Rolf A. Baadevig
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Av Erik Grytdal

Fagforeningen på plass med egen 
hjemmeside

Jo, det har sjølsagt vært på snakk 
lenge, men å sette tanken ut i livet har 
latt vente på seg. Mest fordi en har 
ment at andre informasjonskanaler 
har vært viktigere å prioritere, og en 
egen hjemmeside blir bare et supple-
ment, om enn et viktig supplement, 
til det informasjonsarbeidet som alle-
rede blir gjort. 
 
Ut over snakkestadiet kom hjemmesi-
den etter hvert etter at Medieutvalget 
fattet et vedtak om å foreslå å opprette 
og drive en hjemmeside, noe som ble 
fulgt opp av et positivt styrevedtak i 
fjor sommer. Siden har prosessen gått 
sin gang med valg av leverandør og 
planlegging av utforming og innhold. 

Virkelig fart i framdriften kom først 
i vår, da ny programvare fra leveran-
døren gradvis ble klar for levering, 
og det ble mulig for undertegnede å 
avsette tid til å bearbeide innhold og 
struktur og legge dette inn. 
 
Medlemskapsinformasjonen er viktig

Hjemmesider er i sin natur slik at de 
på sett og vis aldri blir ferdige. Når de 
på et eller annet tidspunkt likevel pre-
senteres, var det for vår del avgjørende 
at organisasjonsinformasjonen, altså 
den mer faste informasjonen om med-
lemskapets rettigheter og plikter var 
klar, slik at denne basisinformasjonen 
kunne taes i bruk av medlemmer og 
dem som kanskje ønsker å bli med-
lemmer. Ikke minst håper vi informa-

www.elektroarbeidernes-fagforening.org

  AKTUELT

sjonen på hjemmesiden kan være til 
hjelp for de tillitsvalgte i forbindelse 
med spørsmål de får, og i forbindelse 
med vervearbeidet. For eksempel kan 
innmeldingsskjema nå lett skrives ut.

En presentasjon og tilstedeværelse på 
internett som vi nå har fått, er også 
den primære målsettingen med side-
ne. Sidene inneholder likevel allerede 
også aktuelt stoff ut over dette, som 
informasjon om begivenheter som 
møter, kurs og nyheter.

Det er også mulig å lese 
Montørforum, de nyeste utgivelsene 
er alt tilgjengelige. 

Gradvis utbygging videre

Det er ikke lagt ut tomme sider som 
frampek mot stoff som kanskje aldri 
kommer. Til dem som synes sidene 
ser noe uferdige ut, er det å si at fort-
satt er ikke all programvare som vil gi 
ytterligere muligheter for hjemmesi-
den levert. Disse kommer gradvis, og 
vil implementeres i tråd med hvilke 
behov vi ser, og tid til å avsette til 
dette arbeidet.

Det er avsatt midler til drift av hjem-
mesidene gjennom Mediautvalget, 
og dette vil bli fulgt opp. Men også 
arbeid med oppbyggingen av sidene 
vil nok vare ennå en stund framover. 
Både det som er avhengig av program-
varen, men også forskjellig innhold. 
Undertegnede tar gjerne i mot både 
ros og ris i forhold til dette arbeidet, 

Av Erik Grytdal

www.elektroarbeidernes-fagforening.orgwww.elektroarbeidernes-fagforening.org

    AKTUELTAKTUELT
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Opning - konstituering
Leiar i fagforeininga Ove Toska 
opna møtet og ynskte dei  fram-
møtte representantane velkommen. 
Forbundsleiar Hans Felix var invitert 
til møtet og vart ynska spesielt vel-
kommen. Sidan halvårsmøtet har 
me hatt ein stor auke i sysselsetjinga 
i arbeidsmarknaden. Det er også 
store utfordringar knytt til den auka 
aktiviteten. Marknaden er støvsuga 
for elektropersonell og me må sjå 
utover Nordens grenser etter fagfolk. 
Me er opptekne av at våre gjester får 
dei same vilkåra som oss når dei er i 
landet. Det er viktig med internasjo-
nale kontaktar då arbeidsmarknaden 
i landet vert styrt av internasjonal 
innverknad. Fagforeininga har vore i 

Akkord og pensjon
ÅRSMØTET I ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING, FOLKETS HUS BERGEN 17. MARS 2006

Årsmøtet som vart halde rett før tariffoppgjeret vart sett i gang talde 83 representantar. 
Forbundets leiar Hans Felix var gjest på møtet og innleia under saka om tariffoppgjeret 
og landsmøtet. Representantskapet ville slå ring kring AFP i tariffpolitikken. Det vart også 
under debatten tala varmt for styrking og auka  bruk av akkordtariffen. Tariffoppgjeret gav 
som kjent ei styrking av akkordtariffen og det bør stimulera til auka bruk. 

Forbundsleiaren hadde konstatert at omkvedet i landsmøtedebatten var reduksjon i for-
bundets leiing men han var ikkje komfortabel med at landsmøtet ville ta slike grep no.
Leiaren overrekte og forbundets heidersgåve til mangeårig distriktssekretær Arne Runnane 
som no er vorten pensjonist. - Det var ingen tvil om at Arne skulle ha denne heideren, 
han er meir enn kvalifisert, sa Felix

Strasbourg og vore med å førd kamp 
mot tenestedirektivet som ein del av 
det internasjonale arbeidet. Også på 
heimebane er det store forventningar 
til Regjeringa om at det skal førast ein 
offensiv politikk. Etter fleire år med 
marknadsstyring vert det viktig å få i 
stand tiltak for industrioppbygging. 
Om organisasjonen informerte Toska 
om at distriktssekretær Arne Runnane 
vert takka av for å gå over i pensjonis-
tane sine rekkjer. Runnane vert etter-
følgd av organisasjonssekretær Kjell 
Sverre Aasheim.
Til å leia møtet vart Svein Arild Dale 
og Atle Rasmussen vald til dirigentar.

Årsmeldingar og rekneskap
Sekretær i fagforeininga Arne 
Nesheim la fram styret si årsmelding. 

Nesheim kommenterte spesielt at sjølv 
om det er økonomiske oppgangsti-
der vert vilkåra til arbeidsfolk sett 
under press frå arbeidsgjevarane. Arne 
Nesheim sa vidare at fagforeininga har 
arbeidd med å få heimesida på lufta.

Jan Henrik Larsen la fram tariffbe-
retninga for 2005. Larsen sa at det er 
sett ekstra fokus på produktivitets-
lønnssystema i tariffoppfølging og i 
organisasjonen. - Akkordsystemet er 
drivande for fastlønnssystemet. Bruk 
av akkordtariffen kan auka fortenesta 
til montørane og bedriftene. Vidare 

Frå årsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening 
17. mars 2006. I framgrunnen forbundsleiar 
Hans Felix. Ark 193
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Akkord og pensjon
skal akkordstatistikken for fagforei-
ninga opp å gå igjen, sa Larsen.

Kasserar Åge Blummenfelt la fram 
rekneskapen for fagforeininga til 
behandling. Blummenfelt kommen-
terte at det er god sysselsetjing i bran-
sjen og det merkast på kontingentinn-
tektene til fagforeininga. 

Tariffoppgjeret og Landsmøtet 2006
Hans Felix innleia til dette punktet 
og starta med å kommentera positiv 
effekt av fagforeininga sitt besøk i 
Strasbourg i samband med tenestedi-
rektivet. Felix sa vidare at tariffproses-
sen til LOK var den beste i klassen 
i LO familien. Som ein av mange 
tariffavtalar er likevel LOK den største 
i forbundet, og ein av dei tre største 
innanfor NHO-området. Felix peika 
på kor viktig det var at fleire forbund 
drog i same retning i tariffpolitikken 
og trekte fram kampen mot sosial 
dumping, innsynsrett og vernet om 
normalarbeidsdagen som element 
som 26 LO-forbund har samla seg 
omkring med prioriteringar i tariff-
oppgjera.
- Vidare slår ei samla fagrørsle ring 
om AFP og kjempar for at den skal 
vidareførast, sa Felix.

Karsten Bøe (Vetco Aibel) var bekym-
ra over at få av medlemmene brydde 
seg om pensjonsspørsmål. – Det ser ut 
til at det berre er dei over femti som 
bryr seg om dette, sa Bøe og etter-
spurde meir informasjon om dette i 
tariffinformasjon frå forbundet.

Gunnar Røssland (Siemens og over 
50) støtta Bøe sitt forslag om betre 
informasjon omkring AFP. Røssland 
oppmoda til auka bruk av akkordta-
riffen. – Dette vil auka fastlønna på 
sikt då gjennomsnitt timeforteneste 
akkord ligg på rundt  200 kroner, sa 
Røssland.

Øystein Nielsen (Ing. Geir Dalhaug) 
støtta langt på veg Røssland si opp-
moding om auka bruk av listeakkord. 
Nielsen hadde negative erfaringar med 
bonusarbeid basert på dekningsbidrag, 
fordi tillitsvalte ikkje fekk nok innsyn 
i talmaterialet. Han erfarte vidare at 
timefortenesta vart låg, spesielt på 
større oppdrag.  

Hans Felix oppsummerte debatten og 
kommenterte at forslaget til Karsten 

Bøe om auka informasjon omkring 
AFP var fornuftig. Leiaren støtta også 
oppfordringane om auka bruk av 
akkordtariffen.
– Det er det beste lønnssystemet i 
landet og montørane får herredømme 
over sitt eige lønnssystem ved bruk av 
akkord, sa Felix. 
Forbundsleiaren kommenterte debat-
ten i forkant av landsmøtet og tok 
til etterretning at det vart tala om 
reduksjon av forbundets leiing i ulike 
distrikt. Leiaren var ikkje komforta-
bel med at landsmøtet tok sikte på å 
redusera storleiken på leiinga. Felix 
ville i større grad styrka grunnor-
ganisasjonen og utnytta ressursane 
betre lokalt. Som eit samspel mellom 
fagforeiningar, distrikt og landsom-
fattande klubbar. Felix sa vidare at 
forsikringsordninga i forbundet burde 
verta sjølvfinansierande.  

Innkomne saker og val
Det var ei rekkje forslag og utta-
lar til handsaming på årsmøtet. 
Forslagsstillarane hadde ordet til fram-
legging av sakene.

Trond Løvstakken kommen-
terte under debatten som fylgde at 
Landsoverenskomsten no var ein 
verdsomfattande tariffavtale. Dette 
fordi EL&IT forbundet hadde inngått 
kontrollavtalar og tiltredelsesavta-
lar med søsterforbund også utanfor 
Norden. 

Distriktssekretær Jan Henrik Larsen 
gleda seg over at det med dette mel-
lom anna var inngått samarbeid med 
søsterforbund i Irland.

Etter forslag frå klubben i YIT vart 
det vedteke å etablera eit eige tarif-
futval. Arbeidsoppgåvene til det nye 
utvalet skal sjåast i samanheng med 
dei oppgåvene skip og oljeutvalet 
utførar. Dette for å unngå unødig 
dobbeltarbeid. Til å leia utvalet vart 
Ove Toska vald. Med seg i utvalet 
fekk han Terje Bratland (Sønnico), 
Håvard Stølen (YIT), Henning 
Seljestokken(Sønnico), og Gunnar 
Røssland (Siemens).

Elles vart valet gjennomført etter val-
komiteens instilling.

Årsmøtet vedtok politiske uttalar mot 
nye skattereglar og krav om ytterlegare 
kursendring frå Regjeringa.

Forbundssekretær Trond Løvstakken opplyste at forbun-
det no hadde inngått kontrollavtalar og tiltredelsesavtalar 

med søsterforbund også utanfor Norden. Det tyder at 
Landsoverenskomsten no er blitt internasjonal. Ark. 194

Av Kristian Pedersen

Jan Henrik Larsen peikte på at  bruk av akkordtariffen 
kunne auka fortenesta til både montørane og bedriftene. 

Ark. 193

Arne Runnane (til venstre) fekk overrekt forbundets hei-
dersgåve av forbundsleiar Hans Felix (til høgre). I midten 

fagforeiningsleiar Ove Toska. Ark. 193
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1. mai i Bergen

I Bergen var 1.mai arrangementet 
som i fjor lagt til ettermiddagen, 
og det var dermed bare en formid-
dagssamling i lokalene i Kalfarveien. 
Oppmøtet var som det ellers pleier å 
være, med god stemning.

På Torgalmenningen var det 
Fellesforbundets leder Kjell 
Bjørndalen som var hovedtaler. For 
oss i Elektroarbeidernes Fagforening 
var det likevel knyttet vel så stor spen-
ning til den lokale appellen som til 
hovedtaleren. Appellen ble holdt av 
distriktssekretær Jan Henrik Larsen. 
Sist fagforeningen vår var tildelt 
denne oppgaven var i 1996, da Ove 
Toska holdt appell. 
Larsen åpnet med å takke fagbevegel-
sen og de framøtte for å ha sikret en 
ny flertallsregjering, og understreket 
betydningen av regjeringsskiftet ved å 
vise til de viktigste endringene regje-
ringen alt hadde gjort i forhold til 
den borgerlige politikken. Han tok 
opp den vanskelige situasjonen for 
Helse Vest, og krevde at skjeivforde-
lingen av midler straks måtte rettes 
opp. Problemet med sosial dumping 
var også en del av appellen og han tok 
et oppgjør med dette fenomenet, ved 
å karakterisere de verste tilfellene som 
menneskehandel. Internasjonalt var 
det særlig konflikten i Midtøsten han 
kommenterte, og krevde blant annet 

1 MAI

at Norge må legge press på Israel for 
å rive muren og trekke seg tilbake til 
grensene fra 1967. 
 
Hele appellen er å finne på våre nye 
hjemmesider. 
 
1.mai på Stord

Om lag 140 personar deltok i demon-
strasjonstoget på Stord under arrange-
mentet på torget 1. mai. Fana til fag-
foreininga poserte fremst i toget med 
Arne Runnane som faneberar etter-

1-mai
feiringa i 2006

fylgt av medlemmer i fagforeininga og 
fagrørsla elles på Stord. 

Parolane i toget var mellom anna: 
”Vern om AFP”, ”Stans vald mot 
kvinner” og ”Sjukehus er for helse, 
ikkje profitt”. Sonja Tinnesand, 
NOPEF og SV, heldt appell på tor-
get. Ho mana til kamp mot sosial 
dumping og rasisme. Tinnesand tok 
også eit oppgjer med regjeringa sin 
Palestina-politikk.

Av Erik Grytdal og Kristian Pedersen

Frå 1. mai feiringa på Stord 2006. Foto: Iver Bunes, Sunnhordland.

Jan Henrik Larsen holdt appell på 
Torgalmenningen i Bergen 1. mai. Ark. D06
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Av Arne Nesheim

En tidlig dag i mai

Det sentrale forhandlingsutvalget 
hadde anbefalt forslaget mot to stem-
mer.  
 Også styret i fagforeningen hadde 
anbefalt mot to stemmer å stemme ja 
til oppgjøret. Styret var videre opptatt 
av at det må arbeides videre med å 
forbedre arbeidstidsbestemmelser for 
reisemontører.  
 Forhandlingsresultatet ble gjen-
nomgått punkt for punkt og kom-
mentert. 
 Grunnlønn øker 1,50. 1 krone 
økning på fagarbeidertillegget. Fri på 
jul- og nyttårsaften med betaling. 
 Beregningsgrunnlaget for lær-
linger er økt med 3,5%. Akkord har 
kommet aller gunstigst ut, det er gjort 
endringer samt at betaling for kran-
gletimene (adm. tid) er innkalkulert 
med 15 %. 
ELBUS er ytterligere tilpasset ønsket 
om å få til mer etterutdanning og 
slik kunne bruke midlene til støtte til 
livsopphold.  
 Det skal settes fokus på mer 
gjennomføring av kurs her lokalt og 
det er kommet inn bestemmelser om 
at det skal være minimum to møter i 

året i opplæringsutvalgene. 
 Når det gjelder kortere arbeidstid 
for pendlere fikk vi ikke gjennomslag 
for kravet. Dette er et tungt krav der 
vi i realiteten kjemper mot NHO. 
Heller ikke innenfor offshore ble det 
særlig mye gjennomslag. 
 AFP videreføres til 2010 iht 
brevet fra statsministeren til partene i 
frontfaget. De aller fleste av våre med-
lemmer går ut av arbeidslivet før de 
når ordinær pensjonsalder på 67 år. 
 
Lokale forhandlinger 
Jan Henrik Larsen informerte så 
om at det skal gjennomføres lokale 
tilpasningsforhandlinger på 3E. 
Forhandlingene skal være ferdig innen 
15. september og tilleggene skal være 
gjeldende fra 1. mai.  
 Viktig å komme i gang med for-
handlingene nå etter at mai er ferdig. 
Viktig at vi har protokoll på fastlønns-
avtalen i bedriften. Først da er vi part 
i avtalen. Når avtalen er gjort skal den 
enkelte arbeidstaker plasseres inn. Så 
skal tillitsvalgte godkjenne innplas-
seringen. Hvis nyansatte mot formod-
ning blir plassert høyere enn systemet 

tilsier, så må vi forlange at alle andre 
løftes opp til samme nivå.  
 I et år med høykonjunktur bør 
det være muligheter for å få ut et 
rimelig bra lønnstillegg. 
 Konferansen satte som en mål-
setting å øke lønna med 10 kroner 
pr time samt øke opp de som ligger 
lavest.

Hovedsakene til Landsmøtet 
Ove Toska orienterte om forslagene 
som fagforeningens styre nå har ved-
tatt for oversending til distriktet til 
videre behandling og innsending til 
forbundet foran landsmøtet høsten 
2006.  
 Forslagene har i hovedsak blitt til 
gjennom gruppearbeid som var sam-
mensatt rundt disse tema.. 
 
Hovedpunkter fra forslagene: 
• Forsikringsordningene må gjøres  
 selvfinansierende. 
• Distriktene må kunne ilegge seg  
 ekstrakontingent. 
• Størrelse på den valgte ledelse og  
 antall i formelle fora kan  
 reduseres.

Mot slutten av konferansen ble 
det diskutert litt rundt inn og 
utleie og viktigheten av å følge opp 
Landsoverenskomstens bestemmelser 
om dette.

1-mai
KLUBBLEDERKONFERANSE

Det var god oppslutning da fagforeningen inviterte til klub-
blederkonferanse den 5. mai 2006. Det var nok tanken å 
orientere om når meglingen i tariffoppgjøret skulle foregå. 
Men når dagen kom var det allerede et forslag som det var 
enighet om i ordinære forhandlinger. 33 tillitsvalgte fikk 
orientering fra fagforeningens leder Ove Toska, og Karsten 
Bøe som var med i forhandlingsutvalget om resultatet.

Klubblederkonferansen satte seg som mål i de 
lokale forhandlingene å øke lønna med ti kro-
ner timen, og først og fremst løfte opp dem 
som ligger lavest. Ark. D06
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Tidlig enighet i de sentrale forhand-
lingene 
Fredag kveld 28. april 2006 ble 
EL&IT-forbundet og Telfo enige om 
et anbefalt forslag i tariffoppgjøret 
for Landsoverenskomsten for elek-
trofagene. Noen ble nok overrasket 
over at man hadde oppnådd enighet 
i de ordinære forhandlingene, siden 
bruk av meglingsmann mer har vært 
regelen enn unntaket gjennom de siste 
oppgjørene.

Hovedpunktene i forhandlingsresulta-
tet var: Et generelt tillegg på kr 1,50.  
Beregningsgrunnlaget for lærlinger 
økes med kr 5,47. Fagarbeidertillegget 
økes med kr 1. Det skal bli fri med 
lønn på jule- og nyttårs-
aften. I tillegg ble akkord-
tariffen opprustet og for-
enkelt ved at adm. tid ble 
innkalkulert med 15 %.

Uravstemningen i klubbene 
I løpet av mai ble det avholdt urav-
stemning i klubbene. De fleste gjen-
nomførte klubbmøter i arbeidstiden 
der medlemmene fikk informasjon 
om oppgjøret og så avga sin stemme.

Når så arbeidsutvalget i fagforeningen 
talte opp stemmene den 31. mai viste 
det seg at 1421 medlemmer av 2146 
stemmeberettigede hadde avgitt sin 
stemme. Dette tilsvarer 66,22% delta-
kelse noe som var marginalt bedre enn 
deltakelsen på landsbasis. Dette var 
også 2% bedre deltakelse enn ved for-
rige tariffoppgjør, men 4% dårligere 
enn i 2002.  
81% av de avgitte stemmene var JA 
-stemmer og 17% var NEI-stemmer. 
9% av stemmene ble forkastet. 

TARIFFOPPGJØRET 2006 

På landsbasis var resultatet henholds-
vis 76% JA-stemmer og 22% NEI-
stemmer. Siden over halvparten av 
de stemmeberettigede på Landsbasis 
hadde stemt JA ble også resultatet 
godkjent uten å måtte gå veien om 
LO.

Bak disse tallene og prosentene ligger 
det mye hardt arbeid i klubbene. Vi 
registrerer med tilfredshet at en del av 
de nyeste klubbene, slik som Eismann 
og Torsvik utmerker seg blant de 
større klubbene som oppnådde 100% 
deltakelse ved avstemmingen. 

Et godt eksempel 
Vi må imidlertid til Nordfjord for 

å finne den største klub-
ben som oppnådde 
100% deltakelse i årets 
uravstemming. Vi spurte 
Knut Bjørnholt som er 
klubbleder ved YIT på 

Nordfjordeid hvordan de der hadde 
klart å få alle de 31 stemmeberet-
tigede til å delta. Han beskriver 
det slik: -Først ble det gitt muntlig 
informasjon på et lite klubbmøte i 
etterkant av et allmannamøte. Så ble 
det sendt ut skriftlig informasjon og 
stemmemateriell til alle medlemmene 
med anbefaling og oppfordring til å 
stemme. De som var på Nordfjordeid 
fikk beskjed om å legge svarene i post-
hylla til klubbleder og krysse av på en 
liste over at de hadde stemt. De fem 
medlemmene som var på reisejobb på 
Melkøya, tok nestlederen Tore Sunde 
seg av, forteller han. 
Tore samlet sammen stemmesedlene 
til de som var der og sendte de til 
Knut. Så ble det foretatt purring av 
de som var litt treige med å sende 

inn, og resultatet ble at klubben på 
Nordfjordeid kunne sende inn melde-
skjema til fagforeningen med den sti-
lige beskjeden om 100 % deltakelse.

Lokale forhandlinger 
Når så det sentrale oppgjøret var i 
havn var det tid for de lokale tilpas-
ningsforhandlingene. Fagforeningen 
hadde en klubblederkonferanse i 
mai der man la en målsetting om 
å øke servicelønna med 10 kroner 
timen. Mange av klubbene sluttførte 
forhandlingene før sommerferien og 
resten hadde denne aktiviteten tidlig 
i høst. Som vanlig var Nelfo ute med 
sine øvelser for å skape usikkerhet 
hvorvidt det skulle forhandles eller 
ikke. Selvsagt skulle det forhandles. 
Det var jo en forutsetning for at med-
lemmene stemte JA.

Slik gikk det med noen av kravene vi 
reiste i fjor 
I skrivende stund har vi ikke full 
oversikt over resultatet fra de lokale 
forhandlingene, men når det gjelder 
de sentrale så kan vi se litt på hva vi 
oppnådde av det vi fra vår fagforening 
sendte inn forslag på i fjor: 
Forskuttering av full sykelønn fikk 
ikke gjennomslag 
 
Øking av grunnlønna ble delvis inn-
fridd 
 
Bedre priser for tele og data i akkord-
tariffen fikk gjennomslag 
Hvis bedriften ikke har tatt opp for-
slag om avtalepriser til forhandling 
innen en uke, vil avtalene være gjel-
dende. Dette kravet fikk så godt som 
gjennomslag. Resultatet ble 14 dager. 
 

81% av de 
avgitte stemme-
ne var JA -stem-
mer og 17% var 
NEI-stemmer. 

Årets tariffoppgjør ble ferdig uten megling og gav et brukbart resultat med gjennomslag for noen av de 
kravene som vi fra fagforeningen reiste i fjor. Oppslutningen om uravstemmingen var dessuten meget 
god i mange mindre klubber.

Brukbart resultat gav ja-flertall
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Brukbart resultat gav ja-flertall
Av Arne Nesheim

Opptelling av stemmer 31. mai 2006. 
Ove Toska, Kjell Sverre Aasheim og Atle 
Rasmussen. Ark. D06

Under: YIT-klubben på 
Nordfjordeid blei den 
største klubben der alle 
de stemmeberettigede 
brukte stemmeretten. 
Til venstre klubbleder 
Knut Bjørnholt. Ark. AN
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Kravet om minimum 20% akkordfor-
skudd ble frafalt

Øking av prisene for trekking av led-
ning i rør fikk gjennomslag

Økning av prisene for montering av 
kabelbroer ble ikke vedtatt

Jul- og nyttårsaften som betalte frida-
ger fikk gjennomslag

Smusstillegg 2 ved arbeid i tunneler 
som er eller har vært i drift fikk gjen-
nomslag 
 
Hjemreise etter en uke på reisejobb, 
- ingen gjennomslag 
 
Redusert arbeidstid for pendlere 
– ingen gjennomslag 
Bedre bestemmelser for korte velferds-
permisjoner- ingen gjennomslag 
 
Krav til forbedringer i 
Offshoreavtalen, kun små gjennom-
slag  
 

Som vi ser fikk vi gjennomslag for 
noen av våre forslag, mens andre 
nok må reises igjen. Slik som kortere 
arbeidstid for pendlere. Neste gang 
bør det være en prioritert sak. Og det 
er kun et halvt år til tariffoppgjøret 

BEST på avstemming 
De største klubbene (over fem stemmeberettigede) med 100%  
deltakelse i uravstemmingen.

 YIT Building Systems Nordfjord  31
 Siemens Sunnfjord   26
 Frøland & Noss Elektro   25
 Vangen Elektrisk    24
 E. Eismann Eftf    18
 Torsvik Elektriske    16
 Kvinnherad Elektro   15
 Sønnico Florø    12
 Inst. Håkon Olsen   10
 YIT Building Systems Høyanger  10
 Øygarden Elektriske   9
 Bergen Installasjon   7
 Rysjedal Elektro    7
 Falken A/S Div. Alarm   7
 Høva Elektro    6
 M. O. Mølster Elektro   6
 Ulversund Elektro   5

TARIFFOPPGJØRET 2006

Tariffoppgjørets gang
Tariffoppgjøret 2006 startet ved at styret i januar 2005 la en 
plan fram mot Landstariffkonferansen, basert på erfaringene 
fra forrige oppgjør med 
arbeidsgrupper på tvers av klubbene. 

Det ble avholdt distriktstariffkonferanse for 
Landsoverenskomsten i Molde for vestlands- distriktene 10. 
og 11. februar 2005 der vi var representert med ca 20 delta-
kere. 

Landstariffkonferansen ble avholdt i Ålesund fra 24. til 27. 
oktober 2005. 

Kravene og oppgjørsform ble formelt vedtatt våren 2006 av 
Landsstyret og så LO. 
De endelige kravene ble overlevert til motparten 5.april 2006. 
Forhandlinger ble ført 24. – 28. april 2006.

Uravstemning ble avholdt med frist til forbundet 31. mai og 
oppgjøret ble vedtatt samme dag.

2008 starter med distriktstariffkonfe-
ranser. 

Hvilke forslag vil du ha gjennomslag 
for?

MF-2-korrigert2006bergen.indd   12 21-09-06   23:02:51
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DIKT

Rudolf Nilsen (1901-1929)
Ella Hval forteller at diktet ”Arbeidsløs jul” var inspirert av jernarbei-
derstreiken i 1923-24 som varte i sju måneder. Nøden var stor og for-
mannskapet bestemte å gi et julebidrag til de arbeidsløse etter forslag 
av fru Karlsen: “enslige kr 10,-, inntil 2 å forsørge kr 20,-, flere enn 2 å 
forsørge kr 25,-” Det anslåtte totalbeløpet var kr 46 000 (17.12.1924 F 
sak 3381). Året etter skrev han “Arbeidsløs jul igjen” etter at kommu-
nestyret ikke ville bevilge noen penger: “Iår har vi bare det glade bud-
skap å trøste oss med.” (Oslo Byarkiv)

Arbeidsløs Jul (igjen)

Arbeidsløs jul 
 
Vi som er dømt til livet 
i gråbeingårdenes by 
feirer idag en solfest 
for ham, som er født påny. 

Vi har fått tyve kroner 
å feire hans komme med! 
For dem har vi kjøpt en julegran 
og en hel sekk ved. 

For dem har vi kjøpt en bayer 
og et stykke hestekjøtt. 
Det siste skal minne om stallen, 
hvor frelseren blev født. 

De fattiges herre og mester! 
Det var ikke godt for ham. 
Han hengtes tilslutt på korset 
midt mellom synd og skam. 

Godt det er bare en skrøne 
at Kristus er kommet påny. 
Så blir det en fattig mindre 
å nagle på kors i vår by. 

Vi i de mørke gater 
feirer idag en fest. 
Til jul får vi tyve kroner, 
til påske: Korsfest! Korsfest!  

Arbeidsløs jul igjen 

Ifjor fikk vi tyve kroner. 
0 jule—idyll! 
Hvor gode var ikke de herrer ifjor 
for Frelserens skyld. 

Ifjor fikk vi tyve kroner 
å feire hans komme med. 
Det skjærer dem ennu i hjertet 
å tenke på det: 

“Det var å sy bløte puter 
til dranker og dovenpels. 
I år må vi handle med Kristus: 
Gå ut og frels! 

Ja, lader oss alle bede 
om iver og styrke fra Ham, 
så ikke vi frister en eneste sjel 
til last og skam!” 

Ifjor fikk vi tyve kroner 
til måltid og juletre. 
lår har vi bare det glade budskap 
å trøste oss med. 

Men skulde de herrer forsøke. 
enn mere å frelse oss —: 
Å, måtte vi ligne den røver på korset 
som døde i naken tross!
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STREIKEN I 1996

Om morgenen den 10. juni 
1996 brøt det ut streik blant 
elektromontørene i Norge. 
Helt konkret brøt konflikten 
ut fordi  et tariffkrav om to 
ukers rett til betalt etterut-
danning ikke ble imøtekom-
met.

Konflikten startet som en punktstreik, 
og i Bergen ble medlemmene ved 
klubbene i Siemens og Geir Dalhaug 
tatt ut. Allerede etter tre dager ble det 
varslet om en opptrapping av streiken 
ved å ta ut klubbene ved Svein Hatvik 
og P&G. Etter en uke ble det gitt 
varsel om ytterligere opptrapping, 
men dagen etter svarte arbeidsgiverne 
med full lockout. Dermed var første 
konflikten på Landsoverenskomsten 
på 22 år total, og med en varighet på 
8 uker skulle den også bli den lengste 
etter krigen.

Etterutdanningskravet hadde vært 
reist allerede gjennom ti år og var nå 
kommet til et punkt der det ikke len-
ger kunne utsettes, men måtte avgjø-

Denne sommeren er det 10 år siden elektromontørene gikk til streik for etter- og vide-
reutdanning. De umiddelbare resultatene av konflikten uteble og det skuffet mange. Om 
seieren glapp fordi kampen ble avblåst før full tid slik mange hevdet, får vi aldri svar på. 
Men streiken var i takt med sin tid og et nødvendig tak å ta da den kom. 

res. Etterutdanning var i 1996 blitt et 
akseptert begrep i tiden, og LO på sin 
side hadde utpekt etter- og videreut-
danning som et av sine to hovedkrav. 
Krav om etter- og videreutdanning 
ble derfor oppfattet av samfunnet som 
rimelige og tidsriktige krav.

Hva ble resultatet 
Streik har også en praktisk side for 
dem som står oppe i det. For fagfo-
reningen og klubbene er det en slags 
unntakstilstand, med endrete arbeids-
oppgaver som behandling av dispen-
sasjonssøknader, utbetaling av streike-
støtte, aktivisering av medlemmene 
og et utstrakt informasjonsarbeid. 
Medlemme fikk også uvante arbeids-
oppgaver, som å stå på stand og dele 
ut løpesedler, overvåke arbeidet for å 
hindre eventuelle streikebrytere eller 
henge opp streikebannere, og ikke 
minst å snu på kronene for å håndtere 
en familieøkonomisk krisetilstand. 

Da konflikten ble avblåst etter at LO-
leder Yngve Hågensen hadde grepet 
inn var det  en skuffelse for mange 
fordi det skjedde over hodene på 

vanlige medlemmer, og fordi mange 
hadde tro på å vinne denne kampen. 

Det tariffmessige resultatet var også 
magert, det ble enighet om en kompe-
tansekartlegging i den enkelte bedrift 
og at alle skulle bli tilbudt kurs. Ti 
år etter kan det oppsummeres at det 
å ha en tekst som gjør det mulig å ta 
etterutdanning inn i lokale forhand-
linger er viktig. Å gjøre etterutdan-
ning økonomisk mulig fikk vi ikke 
gjennomslag for i 1996, men et skritt 
på veien har vi kommet siden ved at 
vi nå har fått endret Elbus-ordningen 
slik at det er mulig for den enkelte 
å søke om støtte til livsopphold ved 
etterutdanning finansiert gjennom 
disse midlene.

Slik har dette arbeidet gått sakte 
framover. Lokalt fikk streiken også 
noen organisatoriske følger. Det viste 
seg at Elektromontørenes Forening 
gikk organisatorisk og politisk styrket 
ut av konflikten. Konflikten hadde 
virket samlende, ved at det praktiske 
arbeidet hadde gjort folk bedre kjent 
på tvers av bedriftene. Folkets Hus 

I streik for etter- og videreutdanning

Klubbene ved Geir Dalhaug og Siemens var 
de første som ble tatt ut. Bildet er fra appellen 
som Jan Henrik Larsen holdt på en bruskasse 
utenfor lokalene til Geir Dalhaug. Ark. 74.
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I streik for etter- og videreutdanning
Av Erik Grytdal

ble etter streiken en viktigere samar-
beidspartner for foreningens behov for 
møtelokaler. Men ikke minst ble de 
meget vellykkete klubblederkonferan-
sene videreført etter streiken som en 
viktig arena for fagforeningsarbeidet.

EVU kravet videre 
Ut over forbundets tariffmessige krav om 
to ukers rett til betalt etterutdanning, var 
en satsing på etter- og videreutdanning 
et av LO sine hovedkrav i 1996. Mange 
følte også at de målbar dette kravet på 
vegne av hele LO, og derfor var mange 
skuffet over manglende drahjelp fra LO 
sentralt under konfliktens gang. Ellers 
møtte en stor sympati i samfunnet for 
etter- og videreutdanning som et fornuf-
tig krav. 

I alle høve ble kravet om finansiering 
av etter- og videreutdanningen etter 
streiken overlatt til de sentrale partene 
i arbeidslivet. Det førte til at betydelige 
midler ble bevilget av Stortinget til kom-
petanseutviklingsmidler, men alt ble for-
valtet gjennom bedriftenes styringsrett. 
 

I tariffoppgjøret i 2000 ble kravet 
om finansiering av livsopphold reist 
på ny, og oppgjøret reddet i havn av 
et brev fra Statsministeren om at det 
skulle settes ned et utvalg for å se på 
finansiering av livsopphold ved etter- 
og videreutdanning. Sigbjørn Johnsen 
ledet utvalget, men utredningen gav 
ingen finansiering og ble en stor skuf-
felse. Ikke bare skuffelse heller, mange 

På vei fra Folkets Hus til aksjon mot strei-
kebryteri. Ove Toska og Jan Henrik Larsen i 
front. Ark. 79B

Kravet som utløste streiken i 1996. Ark. 75
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mente vi nå var blitt lurt igjen, bare 
for å få tariffoppgjøret i havn uten 
spetakkel. 
Siden har kampen for en etter- og 
videreutdanningsreform blitt lagt litt 
til side, og en har istedenfor rettet 
blikket innover i egen organisasjon for 
å løse problemet med støtte til livs-
opphold ved å omgjøre Elbus-ordnin-
gen. Dette har nå også gitt resultater, 
og en stipendordning er nå på plass 
sjøl om ordningen fortsatt er ny og 
begrenset. 
 
Utfordret sterke krefter 
Streiken i 1996 utfordret sterke kref-
ter. Kravet om rett til etterutdanning 
der den enkelte sjøl bestemte hvilken 
utdanning en ville ta, utfordret en av 

Fakta

Landsoverenskomstens  
utdanningsfond 2006
• Gir støtte til livsopphold i for  
 bindelse med etterutdanning

• Satsen for 2006 er kroner 6000  
 inklusiv skatt og feriepenger

• Støtte for inntil fem dager per   
 kalenderår

• Søknadene behandles fortløpe  
 nde

• Forbeholdt medlemmer som har 
vært tilknyttet Landsoverenskomsten 
for Elektrofagene i 52 uker

Søknadsskjema og fullstendige ret-
ningslinjer finnes på EL&IT www.
elogit.no sine eller våre egne www.
elektroarbeidernes-fagforening.org 
hjemmesider. Kontaktperson i forbun-
det er forbundssekretær Dag Langer 
Andersen: Telefon 23 06 34 47, Mobil 
91 62 47 42, e-post:  
dag.langer.andersen@elogit.no

Fakta

Streiken – lockouten 
i 1996
Punktstreik fra 10. juni, total lockout 
fra 24. juni. 
 
Konflikten avsluttet 5. august. 
 
Lengste konflikt på 
Landsoverenskomsten etter krigen 
 
Omfattet 9410 organiserte elektro-
montører 
 
Kravene: 
 
• To ukers rett til betalt etterut-
danning. Redusert til en uke i slutt-
forhandlingene 
 
• Lønnskrav 
 
• Ordninger for deling av arbeid 
 
• Tekniske reguleringer av avtale  
 verket. 
 
Streikestøtte 2160 kroner uken 
under punktstreiken 
 
Under lockouten 800 kroner uken 
pluss 100 for ektefelle og 200 per 
barn

eiersidens aller helligste prinsipper, 
nemlig styringsretten. Meldingen fra 
NELFO var krystallklar og uttrykte 
konfliktens kjerne: ”-Vi vi vil aldri 
gå med på å gi elektrikerne en indi-
viduell rett til etterutdanning. All 
etterutdanning skal skje på bedriftens 
premisser….Hvis vi gir oss, vil de 
samme kravene komme fra andre for-
bund i LO.” 

Særlig problemstillingen i det siste 
utsagnet skapte etter hvert grunnlaget 
for pressens interesse. Tariffkravet 
ble etter hvert tolket som et prinsi-
pielt spørsmål som ville påvirke en 
eventuell fremtidig etter- og videre-
utdanningsreform. Det ble dessuten 
etter hvert uttrykt enighet om at en 

slik reform ikke bare ville komme, 
men den var også nødvendig. Så da 
resultatet av de hemmelige forhand-
lingene forelå ble det lagt et sterkt 
press på de streikende om å godta 
resultatet. En EVU-reform ville snart 
dette plass uansett, så lytt til fornuf-
ten og stem ja var rådet fra pressen. 
Elektromontørenes Forening stemte 
nei. Men tarifforslaget oppnådde like-
vel flertall. Et flertall på 308 av i alt 
7966 avgitte stemmer på landsbasis. 
 
Men etter- og videreutdanningsrefor-
men – ja, den venter vi fortsatt på.

STREIKEN I 1996
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Utviklingen av den digitale 
teknologien passerte utover nittitallet 
den uforutsigbare fasen med hensyn til 
hvilken allmenn anvendelse den ville 
få. Framover ventet bare forbedringer 
av kjente anvendelser. Skillelinjen i 
synet på om vi er på vei til, eller lever 
i et høyteknologisamfunn, kan finnes 
rundt tusenårsskiftet.
I forkant av tusenårsskiftet var frykten 
for et verdensomspennende digitalt 
sammenbrudd helt reelt, og ble 
fremmet med tyngde av fremtredende 
eksperter og kritikere, og gav seg 
utslag i mange merkelige spådommer 
og dyre forholdsregler. Når de dystre 
spådommene likevel ikke slo til, var 
det en definitiv seier for den digitale 
teknologien, og dermed også det endelige 
høyteknologiske gjennombruddet. 
Herfra blir også utbredelsen av digital 
teknologi kjennetegnet på om et land 
er et høyteknologiland eller ikke.

Anvendelsen av denne høyteknologien 
sikres i dag av en ny generasjon høyt 
utdanna unge mennesker. Problemet 
uttrykkes ikke lenger som en 
nødvendig omstilling av arbeidskraften 
til et framtidig samfunn, men 
som et problem der tilveksten av 
nyutdanna arbeidskraft går for seint 
for det eksisterende høyteknologiske 
samfunnet. Løsningene søkes 
i effektivisering i skolen, økt 
internasjonalisering og import av 
ferdig utdanna arbeidskraft.
Slik blir det mindre drahjelp fra 
samfunnet for dem som vil oppdatere 
den gamle arbeidskraften som også 
stadig blir færre, eldre og dermed 
mindre interessante.

For ti år siden hadde forbundet vårt 
en fremskutt posisjon i LO med 

hensyn til etter- og videreutdanning. 
Ingen slåss lenger om den posisjonen, 
heller ikke vi. Forbundet vårt har de 
seinere årene rettet blikket innover for 
å sikre egne medlemmer livsopphold 
ved etterutdanning, først og fremst 
gjennom omdanningen av Elbus. 
Men også ved å studere hvordan 
vår søsterorganisasjon i Danmark 
har nådd store resultater innenfor 
etterutdanningen i elektrobransjen.

En ny EVU-reform må for det første 
være et virkemiddel som muliggjør 
en permanent utdanning av ledig 
arbeidskraft som enten mangler eller 
vil endre utdanningen, og som slik kan 
hjelpe folk ut av fattigdomsfellen og 
fylle jobbene som etterspørres.
Det er en uforståelig og umoralsk 
sløsing med ressursene ikke å innføre 
en form for utdanningstrygd som 
kan løse dette problemet. I realiteten 
er dette en samfunnsmessig lockout 
der de arbeidsløse lett kan overta 
elektromontørenes slagord fra 1996: 
Krever kunnskap – nektes arbeid.

For det andre må en EVU-reform i 
dag grunngies innenfor en ny forståelse 
av Norge som et høyteknologiland, 
der utdanningstrygd må inngå som 
en naturlig del av arbeidslivet for at 
ansatte i bransjer som vår alltid skal ha 
mulighet for å utvide kunnskapen både 
i bredde og dybde. Slik ville det da også 
være mulig å gi etterutdanningsarbeidet 
et definert faglig innhold, med mål 
som å styrke fagets omdømme, 
sikkerheten, og spesialisering innenfor 
kjente arbeidsområder i faget.

Av Erik Grytdal

gammalt nyttgammalt nyttgammalt nytt
Ny teknologi -

d

KOMMENTAR

e seinere årene har ikke kravet 
om etter- og videreutdanning 
hatt samme plass i det 

offentlige ordskiftet som det hadde 
fra det ble reist for tjue år siden, 
og fram til årtusenskiftet. Etter- og 
videreutdanning (EVU) som kampsak 
nådde toppen av aktualitet i samfunnet 
rundt 1996, og ble synliggjort først og 
fremst gjennom den åtte uker lange 
konflikten blant elektrikerne.
EVU-kravet ble først aktualisert når vi 
sto på terskelen til innføringen av såkalt 
ny teknologi eller høyteknologi, et 
uklart begrep knyttet til modernisering, 
og som i innhold i hovedsak knapt 
dreier seg om annet enn omfanget av 
bruken av digitalt innretta teknologi.

Kravet om etter- og videreutdanning 
ble grunngitt som en nødvendig 
omstilling av arbeidskraften i Norge, 
som en forutsetning for at Norge 
skulle kunne etablere seg som et av 
de landene som tok i bruk den nye 
høyteknologien. Og selve utformingen 
av kravet ble påvirket av at utbredelsen 
og dermed endringene innenfor den 
digitale teknikkens anvendelse, relativt 
sett var svært stor i den første tiden. 
Dette fremmet det syn at endringene 
ville fortsette å være like store hele 
tiden, for all framtid.

En viktig årsak til at etter- og 
videreutdanning ikke langer har 
den samme framtredende plassen 
i det offentlige ordskiftet skyldes i 
stor grad en endring av denne 
virkelighetsforståelsen. Der en tidligere 
ville arbeide for, og finne løsninger 
for å bli et høyteknologiland, har det 
de seinere årene tvert imot satt seg 
et bilde av at Norge nå er et etablert 
høyteknologiland.
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I tiden fra 10.-12.mai 2006 gjennom-
førte Elektroarbeidernes Fagforening 
akkordkurs for 21 deltakere. Kurset 
ble gjennomført på Voss i et nydelig 
vårvær.

Kurset bestod av forelesinger og grup-
pearbeid. Det var svært aktive delta-
kere.

Under åpningen av kurset ble det kon-
statert at kunnskapen om listeakkord 
var dårlig for de fleste av deltakerne. 

Listeakkord 
- 

Lett å lære

LISTEAKKORD

Kunnskapen 
om akkord-
arbeid øker 
sterkt ved et 
kurs over kun 
tre dager.

Ved avslutningen mente alle at de 
hadde bra kunnskap om listeakkord. 
 
Forbundet har som kjent valgt å priori-
tere akkord- og produktivitetslønnssys-
temene både ved årets tariffoppgjør og 
som oppfølging etter fjordårets lands-
tariffkonferanse.

Så er det å håpe at dette fører til økt 
bruk av listeakkorden noe som kan 
føre til lønnsøkning på flere titalls 
kroner pr time.

Av Arne Nesheim

Deltakere på akkordkurset 10 – 12. mai, sittende fra venstre: Terje Rød, Gisle Urdal, Kristian 
Magnussen, Håvard Stølen, Bjørn Henrik Kvamme og Yngve Bjørkelund. 
Stående fra venstre: Espen Kjellesvik, Torry Mikalsen, Kjell Tore Løland, Bjarne Trondsen, Kjetil 
Sandal, Bengt Synnevåg, Rolf Bådevig, Halvor Høyland, Frode Dyrøy, Roald, Zweidorff, Tore 
Træet, Jørn Korneliussen, Matts Refsland, Guro Nilsen, Jan Henrik Larsen (Kursleder) og Einar 
Raknes Ark. AN
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Campus  
Fosshaugane

I samband med rundreisa i midten av 
juni i Sogn og Fjordane la me inn eit 
besøk på Campus Fosshaugane, som i 
følgje lokalpressa er den størte utbyg-
ginga i Sogndal nokon sinne. Anlegget 
ligg på Fosshaugane i Sogndal og 
inneheld mellom anna heimebana til 
Sogndal Fotball. Campus Fosshaugane 
opna 7. juli og er eit imponerande 
topp moderne stadionanlegg med dei 
fleste tenkelege fasilitetar. Stadion 
med ei investering på 234 millionar 
kroner er berre første byggetrinn i ein 

større samlokalisering av fotballen, 
idrettssenter, skule og næring. 

Elektroinstallasjonen vert utført av 
Siemens Bergen og Holen installasjon 
i Sogndal som eit samarbeidsprosjekt. 
Totalt var det om lag 18 elektrikarar 
i sving der då me kom på vitjing. 
Veteranen og heidersmannen Gunnar 
Røssland leia montørane og guida oss 
gjennom anlegget. Han kunne fortelje 
om eit svært interessant prosjekt med 

Av Svein Arild Dale

Nokre få fakta bak Fosshaugane Campus:

Fosshaugane Utvikling er eit samarbeid mellom private og 
offentlege aktørar for ei utbygging som og er tenkt å få til ei 
teneleg samhandling mellom ulike miljø. Planane inkluderar 
mellom anna: 

 • 450 elevar i grunnskulen 

 • 770 elevar i vidaregåande skule 

 • 1 500 studentar i Høgskulen i Sogn og Fjordane 

 • 25 fotballspelarar 

 • 400 tilsette 

 • eit stort tal frivillige fordelte på tre offentlege institu 
  sjonar og førebels sju private verksemder, ein byg- 
  ningsmasse på 70 000 kvadratmeter, og ei nyinveste 
  ring på vel 800 millionar kroner.

store utfordringar for å få gjennom-
ført anlegget til rett tid. Ikkje minst 
har det vore eit betydeleg press for å 
få klart mellom anna høgtalaranlegg 
og liknande til seriestart i år.

Over: Jan Henrik Larsen og Gunnar Røssland 
på Fosshaugane. Ark. D06 
Under:  
Kolbjørn Lygre er ein av Siemensmontørane 
som har deltatt i arbeidet på Campus 
Fosshaugane i Sogndal. Ark. D06

Av Arne Nesheim REISEBREV
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 veke 24 og 25, eller midt i juni 
om ein vil, vart det gjennomført 
rundreise i Sogn og Fjordane. 

Denne vart gjennomført av distrikts-
sekretær Jan Henrik Larsen og styre-
medlem Svein Arild Dale.

Medlemsmøta var lagt opp etter eit 
tradisjonelt mønster, med møte etter 
arbeidstid. Medlemsmøta vart halde 
i Førde, Florø, Måløy, Nordfjordeid, 
Sogndal og Leirvik i Sogn. Frammøte 
var varierande. Diverre var det slik at 
nokre stader var det ein til to møtan-
de slik at utbytte av møta vart noko 
redusert. 
 

REISEBREV

 veke 24 og 25, eller midt i juni 
om ein vil, vart det gjennomført 
rundreise i Sogn og Fjordane. 

Denne vart gjennomført av distrikts

i

Av Svein Arild Dale

For framtida kan det vere ein ide 
å samle fleire klubbar, til dømes i 
Nordfjordregionen på ein plass. Dette 
for å få større forsamlingar og at ein 
byggjer opp eit nettverk mellom klub-
bane. Ein kan sjå føre seg ein ”kame-
ratkveld” i samband med møta.

Tema for rundreisene denne gongen 
var naturleg nok tariffoppgjeret. 
Inntrykket er at medlemmane stort 
sett er godt nøgde med resultatet, 
medan nokre naturleg nok er skuffa 
over at resultatet på §9 vart noko 
dårleg. 
 
 
 

Eit anna tema som vart diskutert var 
Lov om obligatorisk tenestepensjon. 
Nokre klubbar har allereie etablert 
gode ordningar, mens andre ikkje har 
ytingar utover folketrygda. Me hadde 
likevel inntrykk av at dette var eit 
tema som medlemmane var opptekne 
av.

Frå rundreise i 
Sogn og Fjordane

Frå medlemsmøtet i Leirvik i Sogn. Ark. D06
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på Tyssedal Hotel, og det vart eit bra 
oppmøte med til saman 8 på møtet 
frå klubbane i ISS og Sørfjorden 
Elektro.

Også på dette møtet vart det ein gjen-
nomgong av dei framlagde krava som 
var hovudtemaet på møtet.

Det var eit fleirtal av dei fram-
møtte som hadde tilknyting til 
Snøkvitanlegget på Melkøya, og det 
vart difor diskutert ein heil del rundt 
dette oppdraget. Det var ein godt 
engasjert gjeng på møtet, slik at den 

Av Kjell Sverre Aasheim og Arne Runnane

Fredag 21. april arran-
gerte fagforeininga kon-
taktmøte, der klubbar 
som er heimehøyrande i 
Sunnhordlandsregionen var 
inviterte.

Det skal vera usagt kva som var årsaka 
til at oppmøtet kunne vore betre, men 
ein del av årsaka er nok det strålande 
veret det vart denne dagen. Dette 
gjorde nok sitt til at ein del prioriterte 
å nytta dette i hus og hage.

Dei som var møtt fram, som elles var 
frå klubben i Aker Kværner Elektro, 
fekk ein gjennomgong av kravdoku-
menta som var overlevert i samband 
med tariffoppgjeret. 

Det vart sjølvsagt diskutert ein heil 
del rundt desse krava og prioriterin-
gane som er gjort i samband med 
årets oppgjer.

Elles var ordet fritt der det vart teke 
opp mange andre problemstillingar, 
og dei frammøtte fekk lett servering. 

Måndag 24. april var turen komen til 
Hardanger. Det var kalla inn til møte 

Av Svein Arild Dale

Kontaktmøter i Sunnhordland og 
Hardanger

REISEBREV

oppsette tida fram til at det vart ser-
vert ein liten matbit vart litt knapp. 
Det vart imidlertid god muligheit for 
å ta opp saker i etterkant av måltidet, 
då me var samla i ei av dei mange fine 
stovene i ærverdige Tyssedal Hotel.

Montørar hjå Sørfjorden Elektro i Lofthus. 
Stian Eidsvik, Eirik Rykkje og Jarle Aarsand. 
Ark. KSA

Frå kontaktmøtet i Tyssedal 24. april.  
Ark. KSA
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UTTALELSER

REISEBREV

I samband med kontaktmøtet som 
vart halde i Tyssedal, vart klubben 
i Sørfjorden Elektro avlagd eit eige 
besøk 25. april.

Klubben består av 4 medlemmar, og 
det er 6 tilsette totalt i bedrifta der 
ein av desse har permisjon for å jobba 
i ISS for tida. Det er to lærlingar i 
bedrifta. 
 

Politisk uttalelse

Fagforeningen krever her ytterli-
gere kursendring av den rødgrønne 
regjeringen allerede ved revidert 
statsbudsjett for 2006. Det er viktig 
å synliggjøre en ny kurs for mindre 
forskjeller og styrking av fellesskapet i 
Norge. Spesielt må skjeivfordelingen 
for Helse Vest rettes opp.

Det forventes at staten nå ikke selger 
seg mer ut av sine virksomheter, men 
tvert om styrker sine eierinteresser 
og forvalter disse ut fra overordnede 
nasjonale og distriktsmessige hensyn.

I skattepolitikken har regjeringen 
skuffet, heter det videre, og skattelet-
telsene til de høytlønnede må endres. 
 
Skattlegging av kostbesparing i hei-
men 
 
Frå 1. januar 2006 blir alle som arbei-
der på sokkelen, eller bor i brakke og 
får alle måltid dekket av bedriften, 
skattlagt med kroner 70 per døgn. 
Matskatt offshore betyr at en blir 
skattlagt for maten er slipper å  
kjøpe hjemme.

Det er en skatteskjerping 
Elektroarbeidernes Fagforening ikke 
vi godta, og krever at skattlegging av 
kostbesparing i hjemmet blir fjernet 
for alle. Folk som er villige til å reise 
vekk for å utføre sitt arbeid bør bli 
belønnet, ikke straffet. 

 
Fri telefon herunder breiband

Fra 1 januar 2006 er det innført 
sjablonmessig skatt på elektroniske 
medier. Det betyr at ansatte som dis-
ponerer mobiltelefon utenfor ordinær 
arbeidstid for tillagt kr. 4000 til inn-
tekten. Ansatte som disponerer 2 eller 
flere elektroniske medier får kr. 6000 
tillagt sin inntekt.  
 
Mange medlemmer i 
Elektroarbeidernes Fagforening dis-
poner mobiltelefon, bærbar PC eller 
PDA gjennom jobben. Våre medlem-
mer sitter ikke på et kontor der de 
kan legge fra seg mobiltelefon når 
klokken er 16.00. 
 
En tilleggskatt vil derfor ramme våre 
medlemmer urettferdig, heter det, og 
fagforeningen ber finansministeren 
ta til fornuft i denne saken, og fjerne 
den sjablonmessige skatten på elektro-
niske medier. 

Heime-PC-ordninga

Når Bondevik-regjeringa la fram sitt 
siste forslag til statsbudsjett, hadde 
han innført et kraftig kutt i heime-pc-
ordninga. Breiband ble utelukket med 
tilbakevirkende kraft, og alt utstyr 
over kroner 10.000,- ble beskattet.

Dette innebærer et digitalt klasseskille. 
At om lag 500.000 arbeidstakerer og 
familier i dag benytter seg av ordnin-
ga, noe som viser at den norske arbei-
derklassen har kunnet bidra til å bedre 
konkurranseevnen gjennom et høyt 
kompetansenivå. Dette rammer også 
skolebarn fra arbeiderklassen hardt.

Elektroarbeidernes Fagforening krever 
at regjeringen reverserer endringene, 
og går tilbake til den gamle modellen 
for heime-pc-ordning.

Bedrifta vart starta 1. juni 2002, då 
også Aker Elektro avdeling Odda vart 
kjøpt opp. Jarle Aarsand hadde då 
jobba i Aker Elektro sidan 1991, då 
namnet elles var SuE.

Det er for tida stor aktivitet i bedrifta, 
med mykje å gjera. Hovudgeskjeften 
for bedrifta er Hotel Ullensvang, i til-
legg til ein del faste kundar som for 
eksempel Hardanger Folkehøgskule. 

Den seinare tida har det også vore ein 
del arbeid på Finse, fortel dei. 
 
I lokalområdet er det for tida lite 
nybygging, men det er planlagd eit 
større antal hytter på Maurset og i 
Hordadalen der et kan vera mogeleg å 
få ein del arbeid.

Fagforeninga takkar for praten, og 
ynskjer lukke til frametter

Uttalelser vedtatt på årsmøtet i Elektroarbeidernes 
Fagforening 17. mars 2006

Her følger et utdrag fra uttalelser fagforeningen vedtok på årsmøtet. 
Fullstendige tekster, samt uttalelser ellers gjort av styret finnes på våre 
hjemmesider www.elektroarbeidernes-fagforening.org.

Klubbesøk hos Sørfjorden Elektro
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Glem ikke sluttvederlagsordningen

Sluttvederlagsordningen er en avtale 
mellom LO og NHO. Den har til 
hensikt å yte økonomisk kompensa-
sjon til arbeidstakere som etter fylte 
50 år blir sagt opp uten at oppsi-
gelsen skyldes eget forhold, eller 
når arbeidsforholdet opphører som 
følge av uførhet eller kronisk syk-
dom. Avtalen finnes som bilag til 
Landsoverenskomsten, eller ta kontakt 
med klubb eller fagforening for nær-
mere informasjon.

Akkordprogramkurs.

Som et ledd i fagforeningens arbeid 
med å øke bruken av akkordarbeid 
ble det den 9. mars gjennomført et 
minikurs med innføring i forbundets 
akkordprogram.
Kurset ble gjennomført i fagforenin-
gens lokaler i Kalfarveien og hadde 10 
deltakere.
Landstariffkonferansen i fjor høst 
bestemte at det skulle settes sterkere 
fokus på akkordarbeid og det er stor 
interesse ute i klubbene om å benytte 
dette mer. 

Klubblederkonferanse på  
danskebåten

Vel tretti klubbledere og tillitsvalgte 
var samlet til klubblederkonferanse på 
danskebåten M/S Prinsesse Ragnhild 
20 – 22. februar i år. Blant temaene 
som ble behandlet på konferansen var 
tariffoppgjøret, økt 
bruk av akkordlønn-
systemet, inn-utleie 
og sosial dumping, 
og kunnskapsløftet 
og nye læreplaner. 
Og sist men ikke 
minst innspill fra 
klubbene med drøf-
ting av ulike løsnin-
ger basert på egne 
erfaringer i klubbene. 
Viktig var også den 
sosiale rammen rundt 
konferansen for å 
knytte kontakter 
og bygge nettverk. 
Formen på konferan-
sen ble oppsummert 
som vellykket og vil 
nok bli gjentatt, men 
med en del innholds-
messige endringer.

Fase Vest

Fase Vest er eit ressurs- og utviklings-
senter for fagutdanning som skal 
arbeide med fagutdanning på brei 
basis for bedrifter og opplæringskon-
tor i regionen. Fase Vest er lokalisert 
på Sagvåg på Stord. Mellom tilboda 
er tilskiping av fagprøver innan elek-
triske bygningsinstallasjonar, tekniske 
elektriske anlegg og energimontør-
faget, og etter kvart prøver for tele-
montørar. Ein tilbyr og tilskiping av 
konferanser, kurs og annan aktivitet 
innan elektrobransjen. Les meir om 
Fase Vest på www.fase-vest.no

NOTISER

Deltakere på akkordprogramkurset 9. mars. Bak fra venstre: Henning Håland, Frank Sørensen, 
Jan Henrik Larsen (kursleder) , Leif Tore Lid og Frode Tyssekvam. 
Framme fra venstre: Jonny Fjeldstad, Alf Kåre Nonås, Oddvard Jacobsen og Ronny Trædal. Ark. 
AN
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Leiar av distriktet Reidar Sekkingstad 
opna møtet og ønskte velkommen. 
Det hadde vore turbulent i tida før 
førre årsmøte, sa han, og litt tungt å 
komme i gang. Men han var no på 
plass på distriktskontoret som leiar av 
distriktet i ei førti prosent frikjøpsord-
ning, og etter å ha fått god hjelp gjekk 
det no bra. I oppsummeringa viste 
han til at distriktet hadde vore enga-
sjert i stortingsvalet, men berre ein 
liten del av jobben er gjort med å få 
på plass ei ny regjering. – Det er ein 
strategi for distriktet at me står på og 
utviklar politiske kontaktar, sa han.

Framfor oss ligg og Landsmøtet og 
fagforeiningane er i gang med førebu-
ingane. Han mante og til samarbeid 
og samhald i distriktet framover.

Innkallinga, dagsorden og forret-
ningsorden vart deretter samrøystes 
vedteke. Til ordstyrarar vart Morten 
Bildøy og Atle Rasmussen valde. 

Årsskrift

Distriktet sin valde sekretær Svein 
Arild Dale la fram styret sitt årsskrift. 
Til det tok Ove Toska ordet og kri-
tiserte forma på det til å vere litt for 
generell. Han ønskte at ein var litt 
meir spesifikk omkring sysselsetting, 
omorganisering og andre punkter, av 
omsyn til dei som eventuelt skulle sjå 
på dette i ettertid. Og han foreslo at 
styret fekk fullmakt til å gjere nokre 
slike redaksjonelle endringar.

Med denne endringa vart årsskriftet 
samrøystes vedtatt.

Marit Løkhammer la fram ei munnleg 
årsmelding frå ungdomsutvalet, noko 
Arne Nesheim påpeikte. Han ba om 
at årsmeldingane og vart lagt fram 
skriftleg for ettertida. Denne oppmo-
dinga vart gjentatt frå dirigentbordet. 
 
Arthur Sjursen la fram årsskriftet frå 

studie- og HMS utvalet i studieleiar 
Ina Hess sitt fråvær. Nesheim foreslo 
ei mindre endring i overskrifta, og 
med denne merknaden vart og dette 
årsskriftet tatt til etterretning.

Rekneskap og budsjett

Kasserar Åge Blummenfelt la fram 
rekneskapet. Sekkingstad presiserte at 
rekneskapen viste at det hadde vore 
mange møter i samband med omor-
ganiseringa, men han vona det ikkje 
ville bli naudsynt i framtida.

Nesheim syntest å sjå at det hadde 
minka på pengane siste året, og ville 
vite korleis det sto til med likviditeten 
i distriktet.

Svein Eivind Solheim gav ros til kasse-
raren for eit ryddig oppsett og forklå-
ring. –Det kan godt hende det er lite 
pengar, men rot i rekneskapen er det i 
alle fall ikkje, slo han fast. 
 
 

Nøgd med forbundsleiinga

Eit aktuelt ordskifte om det føreståande landsmøtet i EL&IT-forbundet var mellom dei 
sakene som engasjerte dei 44 røysteføre representantane på årsmøtet i distriktet mest. 
Forsamlinga var samd om at ein var nøgd med forbundsleiinga. Derimot møtte forslaga 
frå Elektroarbeidernes Fagforening om ein reduksjon i storleiken på forbundsleiinga eit 
meir delt syn.

ÅRSMØTET I EL&IT, DISTRIKT HORDALAND, SOGN OG FJORDANE 23. MARS 2006

Årsmøtet i EL&IT distrikt Hordaland, Sogn og Fjordane var halde på Scandic Hotell Bergen 
City, 23 mars 2006. Foran Idar Bruvik, Marit Løkhammer og Arthur Sjursen. Ark. 194
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Toska slutta seg til dette innlegget frå 
Solheim.

Blummenfelt svarte til dette at han 
følgde med på likviditeten frå månad 
til månad, og at utbetalingar til løn-
ningar ville verte prioritert, medan 
ein heller ville vere tilbakehalden med 
utbetalingar til fagforeiningane, utan 
at det såg ut til at det skulle bli naud-
synt resten av dette året.

Rekneskapen vart deretter samrøystes 
godkjend.

Blummenfelt la til sist fram budsjett-
forlaget for 2006. Ingen ønskte ordet, 
og budsjettforslaget vart samrøystes 
vedtatt.

Organisering av distriktet

Sekkingstad innleia i temadebatten 
om organiseringa av distriktet og viste 
til bakgrunnen for dette. Samstundes 
roste han både Elektroarbeidernes 
Fagforening og dei tilsette for å ha 
medvirka til å løyse problema så 
langt. Av tenkjelege oppgåver som ein 
kunne diskutere at distriktet kunne 
gjere, nemnde han mellom anna 
opplæring, verving, vernearbeid, og  
juridisk hjelp. På den andre sida stilte 
han spørsmål ved kva ein var villig til 
å yte for å nå dei måla ein eventuelt 
stilte seg.

Sjursen sa at forbundet måtte sterkt 
med i vervearbeidet. Til trass for at 
hovudansvaret for vervinga måtte 
ligge i fagforeiningane, hadde han 
sendt inn forslag om verveutval i dis-
triktet. Eit slikt utval kunne kartlegge 
potensialet. Han ønskte at distriktet 
kunne opprette eit ad hoc utval på 
dette området alt no.

Nesheim kunne ønskje at styret i dis-
triktet tok tak i vervinga i staden for å 
bruke tida på endelause ordskifte om 
økonomi. Han støtta og vedtektsend-
ringar på det komande Landsmøtet 
som kunne opna for muligheit for 
distrikta til ekstrakontingent.

Sekkingstad støtta Sjursen sine tankar 
om verveutval og ville oversende dette 
til styret. Men ordstyrarane mottok 
ikkje noko framlegg, og ordskiftet vart 
tatt til etterretning. 
 

Landsmøtet

Blummenfelt innleia i temadebat-
ten om det komande landsmøtet i 
EL&IT.  Han meinte tida var inne til 
å oppsummere om samanslåinga til 
EL&IT-forbundet hadde svart til for-
ventningane. -På eigarsida har nett og 
bedrifter smelta saman som vi trudde. 
Men kva med oss, er lønn blitt ein 
konkurransefaktor, spurde han.

Han hevda det er i gong eit ordskifte 
om tillit til den sitjande leiinga i for-
bundet, og meinte det største distrik-
tet måtte meine noko om det. Han 
oppsummerte at leiinga i forbundet 
hadde fronta pensjonskampen, gjort 
ein god jobb andsynes heimfallsaka, 
og i saka om sosial dumping har ein 
pressa på Fellesforbundet og LO for å 
få på plass allmenngjering. Dette og 
meir hadde etter hans meining synt at 
forbundet trakk i rett retning.

Derimot meinte han at storleiken på 
leiinga kunne reduserast utan at det 
ville gjere forbundet mindre demokra-
tisk. Han såg og føre seg ei oppgrade-
ring av fagforeiningane/landsdekkande 
klubbar og ei tilsvarande nedgradering 
av distrikta som organisasjonsledd. 
Han peikte på at det er ulikt kon-
tingentnivå i forbundet, noko som 
gjorde at forbundet utvikla seg ulikt, 
og det var uheldig. Han viste og til 
dei ulike avtalestrukturane, horison-

tale og vertikale avtalestrukturar som 
problemområdar. 
 
Astrid Skare spurde kvifor han ønskte 
å gjere leiinga mindre, og kva det låg 
i det. Ho sa og at ho vart trigga når 
avtalestrukturane vart tatt opp. Ho 
viste til at det var lønsforskjellar mel-
lom EL&IT-organiserte og Handel 
og Kontor på hennar arbeidsplass, 
men peikte samstundes på at det var 
vanskeleg å verve nye medlemmer der 
andre forbund har lågare kontingent 
og frivillige forsikringsordningar. Om 
oppsummeringa av EL&IT-forbun-
det si korte historie sa ho at ein nok 
hadde undervurdert kulturforskjel-
lane.

Solheim konkretiserte det med kul-
turforskjellar ved å visa til ulikskapen 
i avtalestrukturane. Sjølv hadde han 
god erfaring med vertikal avtalestruk-
tur sjølv om fagarbeidarane i hans 
verksemd nok var lågare betalt enn 
fagarbeidarar elles. –Men fellesskap 
er å ivareta alle grupper innafor LO, 
sa han, utan at han ville utelukka eit 
vidare ordskifte kring dette.

Morten Bildøy viste til gode erfaringar 
med vertikal avtalestruktur. Når det 
gjaldt kontingentauke var det ikkje 
kultur for det i hans miljø.

Toska åtvara mot å kaste leiinga i 
forbundet. Når det gjaldt storleiken 

Av Erik Grytdal

Nøgd med forbundsleiinga

Distriktstsleiar Reidar Sekkingstad var open 
for å diskutere storleiken på forbundsleiinga. 
Ark. 194



26 Montørforum nr 2 - 2006

HARMONISERINGSDEBATTEN

Om å samle  medlemmer fra 
         fossekraft til lyspærer

på leiinga var dette opphavleg tilpassa 
samanslåinga. -Når nestleiaren no går 
av har vi ein muligheit til organisa-
sjonstilpassing om vi ønskjer det, sa 
han. –Med omsyn til forsikringsord-
ningane i forbundet er dei nøye disku-
tert tidlegare. Industriforbundsformen 
er gjennomført og vi kan ikkje krevje 
organisasjonsrett for merkantile, og 
alle elektrikarane får heller ikkje vere 
med sjølv om dei ville, slo han fast. 
–Alternativet er eit forbundslaust LO, 
men det er profesjonsforbunda som 
styrkjer seg i vår tid, viste han til.

Skare sa seg samd med Toska om 
ikkje å kaste leiinga. –Kanskje må vi 
diskutere kontingent, sa ho. Derimot 
var ho ueinig i å kutte i leiinga, og 
forsikringsordningane meinte ho var 
alt for omfattande. –Ja, eg er for eit 
forbundslaust LO, avslutta ho, men 
eg skjønar at det er langt fram.

Sekkingstad var open for å diskutere 
storleiken på leiinga. Han viste til 
at også klubbar i hans fagforeining 
hadde pålagt seg sjølv ekstrakontin-
gent til kampfond.

Blummenfelt viste til slutt til dei tek-
niske følgjene ein reduksjon i leiinga 
ville føre til i andre organisasjonsledd, 
og avslutta med å seie at diskusjonen 
om avtalestruktur burde ha kome for 
lenge sidan.

Og med det vart ordskiftet om lands-
møtet tatt til etterretning.

Val

Jon Kristian Viken la fram valko-
miteen si innstilling. Til trass for at 
valkomiteen hadde gjort eit godt 
arbeid med innstillingane, vart det 
diskusjonar om vala og. Mellom anna 
foreslo Sjursen Marit Løkhammer inn 
i ungdomsutvalet att, til trass for at 
ho ikkje var innstilt. Ei utviding av 
ungdomsutvalet vart vedteke med 25 
røyster, og Løkhammer vart deretter 
samrøystes valt.

Dei andre vala var og samrøystes.

Et viktig mål en hadde forhåpninger til at 
det nye EL&IT-forbundet skulle bidra til var 
en reduksjon av antall tariffavtaler gjennom 
et harmoniseringsarbeid. Men her er det lite 
framgang så langt. Det er særlig avtalestruk-
turen uttrykt som horisontale og vertikale 
avtalestrukturer det er vanskelig å enes om.

Avtaleoppbyggingen har på sin side sam-
menheng med hvordan vi organiserer oss, 
og motsetningene følger gamle historiske 
spor mellom industriforbundsformen og  
fagforbundsformen.

ÅRSMØTET I EL&IT...
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Av Erik Grytdal

Om å samle  medlemmer fra 
         fossekraft til lyspærer

som organiserte alle arbeidstakerne i 
de etter hvert store industriselskapene. 
Tanken om industriforbundsformen 
vokste ut av en overbevisning om at 
de nye store industriene ville domi-
nere arbeidslivet i framtida, og at de 
ulike fagene måtte samles i en faglig 
enhet. 
 
Men før LO rakk å konkludere i 
denne organisasjonsdebatten kom 
revolusjonen i Russland i 1917 og 
førte til at enda et nytt forslag ble 
kastet fram. Revolusjonen skapte en 
kolossal optimisme og det bredte seg 
en oppfatning om at det bare var et 
tidsspørsmål før arbeiderklassen også 
ville overta makten i Norge. Dermed 
ville en minst like aktuell organisa-
sjonsmessig tilpassing av fagbevegelsen 
i forhold til en slik framtid være en 
gjenoppretting av, og en organisering 
rundt lokale samorganisasjoner. Selv 
om samorganisasjonene ble opprettet, 
økte betenkelighetene omkring dette 
forslaget nokså raskt. 
 
Organisasjonsdebatten munnet ut i 
at Landsorganisasjonen på kongressen 
i 1923 vedtok at LO skulle omleg-
ges fra fagforbund til industrifor-
bund. Men en betydelig motstand 
tvang fram en rekke  kompromisser. 
Gamle fagforbund fikk dels bestå, 
men måtte avgi medlemmer til 
andre nyopprettede industriforbund 
som Norsk kjemisk, Næring og 
nytelse, Bygningsarbeiderforbundet 
og Kommuneforbundet. Det unge 
Elektrikerforbundet var ikke blant 
dem som fortsatt skulle bestå. Ikke i 
første omgang, men industriforbunds-
formen skulle bli ytterligere utvannet 
etter hvert. 

Oppbyggingen av de ulike tariffav-
talene gjenspeiler oppbyggingen av 
fagbevegelsen, slik oppbyggingen av 
fagbevegelsen gjenspeiler næringslivets 
eierskap og organisering. Dersom 
næringslivets eierskap og selskapsorga-
nisering endrer seg må også oppbyg-
gingen av fagbevegelsen og med det 
også tariffavtalene tilpasses en slik  vir-
kelighet. Å klamre seg til gamle orga-
nisasjonsformer ”av gammel vane” vil 
i prinsippet være irrasjonelt.

Det er altså ikke spørsmål om den 
ene avtalestrukturen er bedre enn den 
andre. Hva som til en hver tid er den 
beste avtalestrukturen er avhengig av 
hvilken næringsstruktur og hvilket 
eierskap avtalen skal inngå i. 

På sett og vis er det et spørsmål om 
taktikk om vi kunne avgjøre dette 
aleine. Men en avtale har minst har 
to parter, i dette tilfellet minst tre 
– Forbundet, LO og arbeidsgiverne. 
Det begrenser handlingsrommet for 
oss, vi er også avhengige av hva de 
andre partene foretar seg. For å kaste 
lys over dette kan vi se hvilke endrin-
ger som har skjedd tidligere.

Industriforbundsformen

Opprinnelig ble fagbevegelsen byg-
get rundt fagene (derav også navnet 
fagbevegelse). I Norge kom den store 
veksten i industrien i årene etter 
1900.

Dette fikk Fagopposisjonen av 1911 
til å reise krav innen LO om å endre 
oppbyggingen av fagbevegelsen som 
tradisjonelt var bygget opp rundt de 
enkelte fag, til å bli industriforbund 

Arbeidernes Faglige Landsorganisasjons 
kongress i februar 1923. Kongressen i 1923 
vedtok at LO skulle omlegges fra fagforbund 
til industriforbund, men betydelig motstand 
tvang fram en rekke kompromisser. Foto: 
Arbeiderbevegelsens Arkiv.
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Elektrikerforbundet bygget på faget

Elektrikerforbundet ble stiftet i 
1918 som et forbund bygget på 
fag midt under denne debatten, og 
var sjølsagt ikke upåvirket av det.  
Forbundsformann Oskar M. Haugen 
ville møte industriforbundsformen 
med å definere elektrisitet som egen 
industrigren – ”en sammenslutning av 
alle som arbeidet med elektrisitet fra 
fosser til lyspærer” (Bjørnsen 1994:42)

Dette førte til at forbundet ble styrket 
med medlemmer i en rekke kraftsta-
sjoner, men mistet til tross for dette 
etter vedtaket  på LO-kongressen i 
1923 en rekke medlemmer til andre 
forbund. Dette er fortsatt en realitet 
den dag i dag, og hindrer forbundet 
å organisere fagfolk som ellers ville 
styrket forbundet som et reint fagfor-
bund. 

Tida rundt 1923 er historisk sett 
en rimelig kaotisk tid for arbeider-
bevegelsen. Norsk Elektriker- og 
Kraftstasjonsforbund (NEKF) ble 
vedtatt nedlagt av LO-kongressen, 
men nektet å bøye seg og meldte 
seg ut av LO et knapt år, i kampen 
for å bestå som fagforbund. Det 
var i løpet av den interne prosessen 
i forbundet om dette veivalget, at 
telefonarbeiderne hoppet av og gikk 
inn i Kommuneforbundet. (Bjørnsen 
1994:68) 
 
Telefonarbeidernes Klubb, eller 
Telefonarbeidernes Fagforening som 
navnet ble fra 1926, vokste etter 
hvert også utenfor Oslo, og  - ”nett-
opp Telefonarbeidernes Fagforening 
skulle bli en av grunnpilarene for 
det kommende Norsk Telegraf- og 
Telefonforbund NTTF.” (Blom 
1955:8).

”Forbundet (NTTF), som blev stiftet 
og innmeldt i A.F.L. 1.nov.1930 , er 
et av de fagforbund som er opbygget 
som industriforbund.” (Arbeidernes 
Leksikon).

LO-kongressen i 1989 vedtok at LO i 
1993 igjen skulle behandle sin organi-
sasjonsform. Et av mest ytterliggående 
forslagene her var en utvikling mot et 
forbundsløst LO, og blant annet fryk-
ten for en slik utvikling bidro til at 

Elektromontørenes Forening i Bergen 
foreslo en sammenslåing med Tele og 
Dataforbundet.

Nå fikk kongressen i 1993 langt min-
dre betydning enn den 70 år tidligere. 
Men NEKF og Tele Dataforbundet 
(blant andre tidligere NTTF) blei i 
alle fall slått sammen til et forbund 
i 1998, og blei et fagforbund med 
medlemmer med bånd både til fag-
forbundsformen og industriforbunds-
formen.

Til tross for at EL&IT- forbundet 
hadde, og fortsatt har et uavklart for-
hold til sin egen forbundsform, sto 
man i det minste organisasjonsmessig 
klar for de nye endringene i nærings-
livet. Og virkeligheten i næringslivet 
har endret seg, spesielt etter nylibe-
ralismens frammarsj. Både Telenor 
og flere kraftselskaper har de seinere 
årene endret selskapsorganisering og 
eierskap, og er i direkte konkurranse 
med den tradisjonelle installasjons-
bransjen.

Når de ansatte fortsatt går på ulike 
tariffavtaler blir dette sjølsagt proble-
matisk, kanskje også for arbeidsgi-
verne.

Hva med framtida?

Sommerens streik i Relacom er 
et eksempel på det. Relacom er 
Telenorselskapet som driver den tra-
disjonelle installasjonsvirksomheten 
til Telenor. Til tross for endringene 
i eierskap og selskapsorganisering er 
ikke de faglige organisasjonsforhol-
dene og med dem heller ikke tariffav-
talen tilpasset den nye virkeligheten. 
Det bidro foruten til konflikten som 
sådan, også til at enkelte av Relacoms 
kunder fritt kunne bytte installatør i 
et fritt marked, uten at det heller ikke 
kunne stemples som streikebryteri, i 
alle fall ikke juridisk sett.

Innenfor det handlingsrommet som 
forbundet faktisk har, burde i alle fall 
ikke vi som den ene parten bidra til å 
opprettholde organisasjonsstrukturer 
som ikke samsvarer med den selskaps-
messige virkeligheten, men snarere 
være pådriver for å endre organisasjons-
forholdene og dermed oppnå den avta-
leharmoniseringen som da trer fram. 

Hvordan tror vi i dag framtidens 
arbeidsliv blir, eller alt har blitt? Det 
må være det viktigste spørsmålet for 
hvordan fagbevegelsen organiserer seg. 
Også i våre dager ser vi at kapitalis-
men fremmer stadig større og sterkere 
eiere. Men i våre dager uttrykkes 
dette mer finansielt enn i selskaps-
form. Produksjonsmessig splittes 
heller selskapene opp og reindyrkes 
etter faglige kriterier mens marginale 
selskapsvirksomheter outsources. 
Fagkompetanse og høyteknologi anses 
som konkurransefortrinn.

Det betyr ikke at industrien forsvin-
ner, tvert imot. Elektroarbeidernes 
Fagforenings største klubber er deler 
av store industriselskap. I disse selska-
pene gies også de konserntillitsvalgte 
en viss industriforbundsmessig-lig-
nende status. Men aldri i en slik grad 
at det skulle påvirke avtalestrukturen.

Dette er utviklingstrekk som kan tyde 
på at vi går inn i en periode der det 
faglige igjen spiller en stadig viktigere 
rolle for å håndtere de tariffmessige 
sidene av arbeidslivet. Hvilke grep 
arbeiderklassen bør ta for å tøyle kapi-
talismens stadig sterkere finansielle 
grep om arbeids- og samfunnslivet 
har trolig andre svar. Bevegelsens 
organisering er til sist et spørsmål om 
taktikk. 
 
Særlig innenfor LOK-området er det 
sterke kulturelle bånd til ideen om 
faget, og da elektrikerfaget,  som det 
grunnleggende begrepet å organisere 
seg rundt. Innenfor dette miljøet står 
denne ideen minst like sterkt som i 
1923. Forslaget til Oskar M. Haugen 
om å innlemme alt fra ”fosser til 
lyspærer” var egentlig ikke det han 
ønsket, men et uttrykk for den tids 
realpolitikk. Slik realpolitikk ligger 
også til grunn for at dagens EL&IT-
forbund består som et eget forbund. 
For dem som dyrker fagforbundsfor-
men, vil virkeligheten fortsatt være 
at organiseringen rundt faget må skje 
innenfor rammen av en slags indus-
triforbundsform. Og det har sin pris 
også i form av antall avtaler.

HARMONISERINGSDEBATTEN
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Nytt tariffutvalg
TARIFFUTVALG

Fagforeningens Tariffutvalg. Bak fra 
venstre Terje Bratland, Håvard Stølen, 
Henning Seljestokken. Foran Ove 
Toska og Gunnar Røssland. Etter 
forslag fra klubben i YIT ble det på 
fagforeningens årsmøte vedtatt på ny 
å opprette et tariffutvalg. Meningen 
er at utvalget skal være et ressursorgan 
for å følge opp tariffarbeidet med 
spesiell vekt på akkord- og produkti-
vitetslønn. Det vil bli gjort en gren-
seoppgang mellom Tariffutvalget og 
Skip- og Oljeutvalget slik at utvalgene 
ikke gjør unødvendig dobbeltarbeid. 
Ark. D06.

KURS

13.-15. september 2006 arran-
gerte Elektroarbeidernes Fagforening 
akkordkurs på Fleischer`s Hotel på 
Voss, som forøvrig var det andre 
akkordkurset for året.

Jan Henrik var kursleiar, med god 
assistanse frå Arne Nesheim.

Ved kursstart var det ingen av kursdel-
takarane som hadde særleg kjennskap 
til Akkordtariffen, der berre eit fåtal 
hadde prøvd å jobba etter produktivi-
tet / akkordtariff.

3 dagar med forelesningar og grup-
peoppgåver gjorde til at dette endra 
seg drastisk, og ved avslutninga den 
siste dagen var det ein gjeng med godt 
motiverte framtidige akkordtakarar 
som avslutta kurset.

Jan Henrik på si side oppsummerte 
at det hadde vore eit kurs med svært 
så engasjerte deltakarar, med mange 
gode diskusjonar og spørsmålstillingar.

Av Kjell Sverre Aasheim

Kurs i Akkordtariffen 
for landbasert verksemd
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Organisasjon og vedtekter
Fritt valg av forbundsledelse, 
opphøring av tvungen tredeling etter 
bransje
Reduksjon av antallet i forbundets 
ledelse og vedtaksføre organer
Styrking av fagforeningene som 
organisasjonsledd på bekostning av 
distriktene
Desentralisering av administrative 
oppgaver som nå gjøres sentralt i 
forbundet
Etablere konsernutvalg på tvers av 
bransjene i forbundet

Økonomi – forsikring - kontingent
Åpne for at distriktene kan ilegge 
seg sjøl ekstrakontingent
Forsikringen økes for å gjøres selvfi-
nansierende
Forsikringen administreres gjennom 
en egen forsikringskasse
Forbundsstyret skal stå fritt til å 
velge forsikringsleverandør

Hva landsmøtet i EL&IT- 
forbundet skal dreie seg 

om har vært diskutert 
rundt i fagforening, klub-
ber og på arbeidsplasser i 
hele år og lenger enn det. 
Nå er fagforeningens for-
slag for lengst behandlet, 

og i løpet av september 
kommer innstillingene 

tilbake fra forbundet.
Hvordan alt dette 

ender opp  blir opp til 
landsmøtet å avgjøre. 
Her følger en opplist-
ing av forhåpentligvis 

de aller fleste av de 
innspillene som er frem-

met av Elektroarbeidernes 
Fagforening.

Landsmøtesakene
LANDSMØTET

Handlingsprogram
Synliggjøre kampen mellom arbeid og 
kapital
Forbedre avtalen om inkluderende 
arbeidsliv
Arbeide for gjenkjøp av offentlige 
virksomheter, spesielt infrastruktur 
som nett
Videreforedling av olje og gass i 
Norge, bygging av infrastruktur for 
gass
Innsynsrett i kamp mot sosial dump-
ing, organisering av utenlandske 
arbeidere
Arbeide for styrking av tilsyns-
myndighetene, internkontrollregimet 
kommer til kort
Styrke arbeidet med opplæringen i 
bedriftene
Sluttføre utdanningsreformen med 
støtte til livsopphold ved EVU
Flere kvinner inn i mannsdominerte 
yrker
Kortere gjennomsnittlig arbeidstid, 
spesielt for reisepersonell
Styrking av kollektive avtaler og 
lovverk
Arbeid for harmonisering av tar-
iffavtaler
Styrking av folketrygden og sikring av 
AFP på dagens nivå
Internasjonal faglig solidaritet
Styrking av samarbeidet med søsteror-
ganisasjoner, spesielt dem med arbeid 
i Norge
Målsetting om å organisere 100% av 
dem som arbeider på forbundsområ-
det

Fagutdanningen
Styrking av fagutdanningen, nasjonal 
standard
Styrking av tilsynet
Gjeninnføring av trepartssamarbeidet

 

Politiske uttalelser
Videreføring av AFP med minst 
tilsvarende ytelser også etter 2010
Gass må taes i bruk i ulik industriell 
sammenheng
Utbygging av distribusjonsnett for 
industri, bygg og husstander
Bygging av CO2-frie gasskraftverk
Forskning på anvendelse av gass
Avvisning av bedriftsøkonomiske 
modeller i helsesektoren
Likeverdig helsetilbud for alle med 
rettferdig fordeling
Ingen sentralisering av helsetjenestene
Opprettholdelse av lokalsjukehusene
Sikre statseide distribusjonsnett for 
tele, breiband og elkraft
Tiltak for oppjustering og vedlikehold 
av veinettet
Styrke alle kommunikasjonsnett
Gode rammebetingelser for 
næringslivet i tråd med teknologisk 
utvikling

Utdanningspolitikken
Styrke ideen om enhetsskolen
Styrke samfunnets interesser i utdan-
ningssystemet
Økonomiske muligheter for EVU
Gratis skolemat, undervisningsmateri-
ell, reise mv.

Politisk kamp mot spekulasjonsøko-
nomien
Innføre skatt på valutatransaksjoner
Innføre skatt på aksjetransaksjoner
Økte ressurser for kampen mot økon-
omisk kriminalitet

Politiske vedtak for å fjerne
Skatten på hjemme pc-ordningen
Skattleggingen av mobiltelefoner og 
andre elektroniske medier
Skattlegging av kostbesparelse i hjem-
met ved reiser
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LANDSMØTET

Utsendingar frå Elektroarbeidernes Fagforening

Utsendingar utanom kvote
 Ove Toska   Forbunds/landsstyremedlem   
 Åge Blummenfelt  Landsstyremedlem  Sønnico - Bergen
 Svein Arild Dale   Landsstyremedlem  Havyard Elektro - Sogn
 Karsten Bøe    Landsstyremedlem  Vetco Aibel - Bergen

Valde utsendingar
 1. Kristian Pedersen  Arbeidsutvalet i fagforeining AKEL - Stord
 2. Arne Nesheim   Arbeidsutvalet i fagforeining YIT - Bergen
 3. Kjell Sverre Aasheim  Organisasjonssekretær
 4. Jan Henrik Larsen  Distriktssekretær
 5. Atle Teigland   AKEL - konserntillitsvald
 6. Atle Rasmussen   AKEL - Bergen
 7. Oddbjørn Kroka   Asator A/S - Stord
 8. Torgeir Hammerstad  Sønnico - Bergen
 9. Gunnar Røssland  Siemens - Bergen
 10. Jon Kristian Viken  YIT - Bergen
 11. Remi Andre Unnvik  Håkon Olsen - Askøy 
 12. Henning Haaland   P & G - Bergen
 13. Karsten Eriksen   SEA - Austevoll
 14. Ole Erik Thingnes  NBN - Florø 

Varautsendingar
 1. Terje Rød   AKEL - Stord
 2. Tore Sunde   YIT - Eid
 3. Jarl Ruland   AKEL - Bergen 
 4. Terje Brattland    Sønnico - Bergen
 5. Kolbjørn Lygre    Siemens - Bergen
 6. Øyvind Landsvik   YIT - Bergen
 7. Einar Raknes    Siemens - Bergen
 8. Håvard Stølen    YIT - Bergen
 9. Lars Erik Hamre   P & G - Bergen
 10. Helge Søreide   SEA - Austevoll

Utsendingar til landsmøtet  
i EL&IT-Forbundet  
9 – 13 november 2006
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Rapport frå det høge 
Nord

Her på Melkøya er Snøhvitprosjektet i sin mest hektiske periode, med ferdig-
stilling og overlevering til kunden. Alt i alt er det over 3000 personar på øya 
samstundes. Aker Kværner Elektro har mellom 900 og 1000 elektrikarar totalt 
på alle rotasjonar, både eigne og innleigde. Mange av desse har vore med på å 
trekkja kabel, og det er trekt over 2 millionar meter på Melkøya.

AKTUELT

Melkøya, Hammerfest sommaren 2006
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Av Inge Øpstad

Det er planlagt  nedtrapping frå slut-
ten av oktober. I desember går vi over 
til varmt anlegg, og då skal  Aker 
Kværner ha om lag 1000  i rotasjon 
totalt, med hovudvekt på elektro og 
isolering.

Atle Turøy frå Aker Kværner Elektro 
på Stord er ein av to produktivitetstil-
litsvalde i prosjektet. Han opplyser 
at timeløna i prosjektet er tett opp 
mot 200 kr. I eit allmøte i prosjektet 
tidlegare i sommar  vart det opplyst 
om at det ser ut som at bonusen til-
slutt kan bli på om lag 12-13 kr ved 
full utteljing. Atle seier og at det er 
svært mange utanlandske elektrikarar 
i prosjektet. I tillegg til folk frå heile 
Skandinavia (inkludert Færøyane) er 
det mange irske elektrikarar. 

Som nemnt før, er det svært høg akti-
vitet, der det vert kjempa mot klokka 
for å bli ferdige med anlegget til som-
maren neste år. Det står ein del arbeid 
att frå Spania og nytt kjem til heile 
tida. Personleg synest eg at me har 
litt for mykje punch (feil). Kvalitet og 
det å levera til rett tid, er det me kan 

konkurrera på. Dette viser meg at me 
må bli endå flinkare med opplæring 
og rettleiing slik at alle har same ide 
om kva som er rett kvalitet. Dette er 
eit klart leiingsansvar. 

Helse, miljø og tryggleik (HMS) er 
og eit vanskeleg tema i eit slikt stort 
og samansett prosjekt. Aker Kværner 
har ikkje hatt alvorlege skader i dette 
prosjektet, men i svært mange høve 
kunne alvorlege hendingar ha utvikla 
seg til noko mykje meir alvorleg. Me 
slit og med alt for mange mindre 
personskader. Den største utfordringa 
prosjektet har er enkelt sagt det  å få 
alle til å tenkja tryggleik i alt ein gjer, 
slik at ein utfører arbeidet på tryggaste 
måten. Ein må hugsa på å fokusera 
på rette arbeidsmetodar og  gode 
hjelpemidlar. Det må ikkje bli slik at 
ein berre fokuserer på å ta den som 
gjer feil.

Dei fleste eg snakkar med, er svært 
nøgde med å arbeida her oppe. Dette 
kan forklarast med ein del saker. For 
det første er arbeidstidsordninga vår, 
14-21, ei stor betring for reisemon-
tøren. Det å ha tre veker heime med 
familie og venner er med å auka triv-
selen svært mykje. Ein annan positiv 

ting er at me har ei akseptabel løn her 
oppe.  
 
Det siste eg vil trekkja fram er butil-
høva våre. Dei er på ingen måte per-
fekte. Kapasitetsproblem i kantine og 
velferd er ofte eit klagemoment hos 
oss. Men trass i at det er 1800 perso-
nar i leiren kvar dag, er dette desidert 
den beste leiren på landanlegg eg har 
budd i gjennom 15 år på ulike reise-
oppdrag.

Allmøte i prosjektet. Gisle Vik og Hans Olav 
Medhus i front. Ark. D06

Ernst Jank og Kemal Kacapor stortrivest på 
Melkøya med 14-21 rotasjon. Ark. D06
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AKTUELT - MELKØYA, HAMMERFEST SOMMAREN 2006

Det er trekt over 2 mill. meter kabel på Melkøya. Ark. D06 og Ark. D06

Nederst: 
Allmøte i prosjektet. Prosjektledelse og prosjekttillitsvalgte informerer om ny 
bonusavtale for prosjektet. 
Bonusavtalen har eit potensiale på 12 kr. Pr.t. ved full uttelling. Ark. D06
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Fagforeningen ser med 
uro på lønnsutviklingen 
de siste 10 årene. -Ved å 
legge til grunn satsen for 
hundreprosenttillegget i 
Landsoverenskomsten som 
det nærmeste en kommer 
en gjennomsnittslønn i elek-
trobransjen, ser vi at lønns-
nivået i Elektroarbeidernes 
Fagforening er i ferd med å 
sakke akterut, sier fagfore-
ningsleder Ove Toska. Han 
mener med dette å doku-
mentere en kraftig negativ 
endring de seinere årene.
Fagforeningen ser på dette 
som en alvorlig utfordring 
og vil behandle dette under 
temadebatten på halvårsmø-
tet i representantskapet 6. 
oktober.

-Ser vi på utviklingen fra 1998 til 
2005  ser vi at gjennomsnittlig beta-
ling i fagforeningen i 1998 lå 2,85 
kroner over hundreprosenttillegget. 
Nå er dette snudd fullstendig på 
hodet, og siste tilgjengelige tall fra 
2005 viste at vi lå 14,40 kroner under 
det samme gjennomsnittet, sier Toska.

Lønnsutviklingsstatistikken er satt 
opp og viser lønnsutviklingen bygget 
på hundreprosenttillegget og paragraf 
3A i Landsoverenskomsten, sam-
menlignet med Elektroarbeidernes 
Fagforenings egne lønnstatistikker slik 
de har blitt samlet inn blant klubbene 
her de seinere årene. Dette er sam-
menslåtte klubbvise satser slik klubbe-
ne fører dem med høyeste, laveste og 
gjennomsnittlig lønn uten tilleggene i 
paragraf 3E.

Det kan sikkert rettes innvendinger 
mot måten å føre en slik statistikk på. 
Men det er likevel bare dette tallmate-
rialet vi har å bygge på. Uansett viser 
statistikken en utvetydig og sikker 
tendens, og det er det viktigste.

Elektroarbeidernes Fagforening førte 
tidligere også akkordstatistikk, men 

nedgangen i innleverte akkorder førte 
etter hvert til at det statistiske grunn-
laget gjorde at fagforeningens lønns-
tatistikk en gang på nittitallet etter 
hvert  blei en rein fastlønnsstatistikk.

Fagforeningen har likevel gjennomført 
en undersøkelse av lønnsystemene i 
bedriftene i fagforeningens område nå 
nylig, og den viste at akkordarbeidet 
i fagforeningen i gjennomsnitt gav 
22 kroner mer i timen i forhold til 
fastlønn.

I hvilken grad lav bruk av akkord-
systemet har bidratt til den dårlige 
lønnsutviklingen i forhold til lands-
gjennomsnittet skal vi overlate til det 
kommende ordskiftet å mene noe 
om. Men vi ser også av utviklingen at 
paragraf 3A som jo også er et lands-
gjennomsnitt, også har en svakere 
økning enn hundreprosenttillegget 
som vi jo går ut fra er faktisk lønn.

Forhandlingene om paragraf 3A-lønn 
gjøres sentralt og det er her vi får de 
generelle tilleggene. Tilleggene i para-
graf 3E er derimot bedriftsvise tilpas-
ninger og er grunnlaget for de lokale 
forhandlingene.

Lønnsutvikling i Elektroarbeidernes Fagforening 1995 - 2005

År 100% sats Fastlønn i fagforeningen Forskjeller Fagforening – 100% Paragraf 3A

Gjennomsnitt Høyeste
snitt

Laveste
snitt

Gjennomsnitt Høyeste snitt Timelønn
3A 

Forskjell
3A-100%

2006  182,00   142,09 - 39,91
2005  174,94  160,54  166,83  153,78  - 14,40  -  8,11  140,59 - 34,35
2004  163,51  156,15  162,00  150,01  -  7,36  -  1,51  135,70 - 27,81
2003  157,76  153,78  161,03  147,42  -  3,98  + 3,27  134,20 - 23,56
2002  151,68  145,48  152,36  140,21  -  6,20  + 0,68  127,08 - 24,60
2001   140,28  147,32  133,63  
2000  136,30  135,67  142,37  129,09  -  0,63  + 6,07  111,32 - 24,98
1999   129,43  134,89  125,46
1998  121,94  124,79  129,43  119,54  + 2,85  104,66 - 17,28 
1997   115,69  120,03  111,42  
1996  110,48  109,71  113,85  104,63  + 0,77  + 3,37   97,35 - 13,13
1995  106,08  109,54  100,68

Uro over lønnsutviklingen

Av Erik Grytdal
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Sønnico A/S, 
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Sekretær: 
Arne Nesheim, 
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Svein Arild 
Dale, Havyard 
Electro A/S, 
Leirvik i Sogn

Styremedlem:
Oddbjørn 
Kroka, Asator 
A/S, Stord
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FAGUTDANNINGSUTVALGET
Leder Erik Grytdal, YIT Building Systems A/S, Bergen
Medlem Svein Vikøren, Installatør Håkon Olsen, Askøy
Medlem Torgeir Hammerstad, Sønnico Installasjon A/S, Bergen
Medlem Inge Øpstad, Aker Kværner Elektro, Stord
Medlem Nils Gunnar Knutsen, Profitek, Bergen
Medlem Jarl Ruland, Aker Kværner Elektro, Bergen
Medlem Eilert Sundt, Knut Knutsen A/S, Bergen

MEDIAUTVALGET
Leder Erik Grytdal, YIT Building Systems A/S, Bergen
Medlem Åge Blummenfelt, Sønnico A/S, Bergen
Medlem Arne Nesheim, YIT Building Systems A/S, Bergen
Medlem Kristian Pedersen, Aker Kværner Elektro A/S, Stord
Medlem Svein Arild Dale, Havyard Electro A/S, Leirvik i Sogn
Medlem Nils Gunnar Knutsen, Profitek, Bergen
Medlem Øystein Nielsen, Ing. Geir Dalhaug, Bergen

SKIPS- OG OLJEUTVALGET
Leder Atle Rasmussen, Aker Kværner Elektro, Bergen
Medlem Karsten Bøe, Vetco Aibel A/S, Bergen
Medlem Kristian Tollaksen, Asator A/S, Stord
Medlem Trond Karlsen, Sønnico Installasjon A/S, Bergen
Medlem Terje Rød, Aker Kværner Elektro A/S, Stord
Medlem Oddbjørn Kroka, Asator A/S, Stord
Medlem Karsten Eriksen, Scandinavian Electric Austevoll A/S,  
Austevoll
Medlem Svein Arild Dale, Havyard Electro A/S, Leirvik i Sogn
Medlem Kristian Pedersen, Aker Kværner Elektro A/S, Stord
Medlem Kim Andreassen, Vetco Aibel A/S, Bergen

STUDIEUTVALGET
Leder Inge Øpstad, Aker Kværner Elektro A/S, Stord
Medlem Henning Haaland, Petterson&Gjellesvik, Bergen
Medlem Åge Blummenfelt, Sønnico Installasjon A/S, Bergen
Medlem Tom Reinshol, Aker Kværner Elektro A/S, Stord 
Medlem Tore Røsæther, Profitek, Bergen 
Medlem Terje Angen, AKPAS A/S, Stord
Medlem Halvard Veseth, M. Thunestvedt A/S, Bergen

TARIFFUTVALG
Leder Ove Toska, Sønnico Installasjon, Bergen
Medlem Terje Bratland, Sønnico Installasjon, Bergen
Medlem Håvard Stølen, YIT Building Systems A/S, Bergen
Medlem Henning Seljestokken, Sønnico Installasjon, Florø
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