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LO Kongressen 2009 er nettopp avsluttet og en uke 
breddfylt med engasjement og vilje til å utvikle videre 
det norske arbeids- og samfunnsliv er over. Tilbake sitter 
jeg som deltaker og oppsummerer  noe jeg har oppfattet 
som en historisk begivenhet. Dette med bakgrunn i at 
vi har oppsummert de siste 4 år og med basis i dette og 
tidligere historie og erfaring – lagt fram hva som blir 
vårt handlingsprogram og viktigste oppgaver for de neste 
4 år. 4 år er lenge i så måte – ikke minst illustreres dette 
gjennom den arbeids- og samfunnsutvikling  som har 
foregått når vi ser oss litt tilbake. 2005 var år med stor-foregått når vi ser oss litt tilbake. 2005 var år med stor-foregått når vi ser oss litt tilbake. 2005 var år med stor
tingsvalg, noe som sterkt preget LO Kongressen det året. 
LO satset sterkt på det rødgrønne alternativet, og med 
mobilisering av våre felles krefter ble det valgseier. På mobilisering av våre felles krefter ble det valgseier. På 
Soria Moria ble det fremlagt en felles politisk plattform, 
som de rødgrønne  må stå til ansvar for ved stortingsval-som de rødgrønne  må stå til ansvar for ved stortingsval-som de rødgrønne  må stå til ansvar for ved stortingsval
get høsten 2009. Og nettopp et slikt politisk regnskap og  
da knyttet opp til vår faglige virksomhet ble en viktig 
del av LO Kongressen 2009 og for hva vi ønsker skal 
prioriteres framover.

Det er ikke tvil om at LO Kongressen var svært 
positiv til regjeringens handtering av Soria Mora 
plattformen og de løfter som var gitt i den sammen-
heng. Ikke minst ble dette synliggjort ved hilsnings-
talen til Kongressen fra Kristin Halvorsen og senere i 
den fagligpolitiske debatten hvor Jens Stoltenberg og 
Roar Flåthen var  innledere. Pensjonsreformen, syke-
husreformen, sosial dumping, arbeidsledighet, krisen 
i verdensamfunnet, klimautfordringene, fornybar 
energi, oljeutvinning og fiskeriene, statlig eierskap, 
skolepolitikk, arbeidsliv og bedriftsdemokrati, fel-
lesskap lokalt og internasjonalt  ……temaene var 
mange og på noen områder er utfordringene så store 
at løsninger tar tid.

Men Kongressen 2009 var krystallklar – den 
rødgrønne regjeringen må få fornyet tillit. Og vi 
vil på ny sette våre felles ressurser inn for å få til en 
valgseier i høst. 

Med seg får regjeringen en betydelig kravliste. 
Kongressen vil ha arbeid til alle som jobb nr 1, men 
ønsker også  en mer aktiv statlig eierskapspolitikk, 
mindre forskjeller i samfunnet, økt kamp mot sosial 
dumping, økt satsing på kollektiv trafikk og infra-
struktur, særs stor forsiktighet i forbindelse med olje- 
og gassutvinning og en fortsatt videreutvikling av 
velferdsstaten. Særlige tema her var økte sosialhjelp-
satser og økt arbeidsledighetstrygd. Uføretrygden 
skal ikke levealdersjusteres var et annet viktig krav 
som ble vedtatt. 

For oss som elektrikere og som er svært opptatt av det 
skal stilles samme krav til faglig kompetanse ved god-skal stilles samme krav til faglig kompetanse ved god-skal stilles samme krav til faglig kompetanse ved god
kjenning av utenlandske fagbrev som i norsk fagbrev, 
kan vi notere oss at Kongressen sluttet seg til dette i sin 
uttalelse fra Redaksjonskomite 2. Her ble det også ved-uttalelse fra Redaksjonskomite 2. Her ble det også ved-uttalelse fra Redaksjonskomite 2. Her ble det også ved
tatt at arbeidet med etter- og viderutdanningsreformen 
skal sluttføres ved at stønad til livsopphold kommer på 
plass. Med dette vil nok en milepæl falle på plass etter 
mer enn 20 års arbeid og kamp for rett til  etter- og 

videreutdanning.   

EØS avtalen må evalueres etter 15 års virksomhet. 
Særlig i forhold til faglige rettigheter med bakgrunn 
i EU-rettens dommer i flere tariffrelaterte dommer i 
Finland, Sverige, Tyskland og Luxemburg. Kon-
gressen krever en egen offentlig NOU om EØS. 
Kongressen gjorde også vedtak om å beklage at 
regjeringen ikke la ned veto mot innføring av Tje-
nestedirektivet.

For dem som ventet et knallhardt kjør mot pensjons-
reformen – så ble det ikke helt slik. Mange er nok 
veldig klar på at pensjonsreformen vil bidra til å øke veldig klar på at pensjonsreformen vil bidra til å øke 
forskjellene i ”livets høstfase”.  Men etter et bredt 
politisk flertall i stortinget er nå reformen vedtatt 
og med det har mange valgt å avvente utviklingen.  
Ingen må likevel være det minste i tvil om at utvik-Ingen må likevel være det minste i tvil om at utvik-Ingen må likevel være det minste i tvil om at utvik
lingen vil bli fulgt med argusøyne når reformen trår i 
kraft. Og at  kamp om endringer vil reise seg når en 
ser om utviklingen skaper store og økende forskjeller.

I forarbeidene til LO Kongressens handlingsprogram 
hadde styret lagt ned et betydelig forarbeid . Det 
er spesielt  og viser at vi er offensive og kan bidra 
i betydelig grad når vi ser at flere av våre forslag er 
tatt med i LO sitt handlingsprogram 2009-2013. 
Utredning av EØS avtalen, etterutdanning, billigere  
SFO, utvidelse av skoledagen i retning heldagsskole, 
bedre støtte  ved tannlegebehandling osv. Vi får 
gjerne ikke akkurat identisk tekst med eget forslag- 
men intensjonen i våre forslag er ivaretatt. Det  viser 
at vi har innflytelse og påvirkning. Nå gjelder det at 
vi får medlemmene til å møte opp og stemme ved 
stortingsvalget i høst – da sikrer vi oss at dette blir 
mer enn gode forslag!

Arbeid til alle er jobb nr 1 – denne historiske parole 
er mer aktuell i dag enn på mange år. Vi er i en 
situasjon der mange ser en usikker høst framfor seg. 
Vi har bidratt med å få inn en regjering i 2005 som 
hadde kamp for mer fellesskap og bedre samfunns- 
og arbeidsliv. Og mindre til skattelettelser.

I stortingsperioden har vi sett viktigheten av dette – 
og nå med sammenbrudd i verdensøkonomien får vi 
igjen bekreftet at som enkeltperson blir en liten og 
sårbar, mens i felleskap finner en løsninger.  Det er 
gjennom å trygge fellesskapet og yte felles innsats en 
kan finne de gode og framtidsrettede løsninger. 

Det er ikke gjennom å styrke alenegang og gi skatte-
lettelser til de rikeste at framgang sikres – det skaper 
økte forskjeller og svekker det offentliges mulighet 
for tiltakspakker og velferdsbygging. Da er vi glade 
for å ha en regjering som snakker med oss – og ikke 
mot oss!

Så ønsker jeg dere alle en riktig god, varm  og strå-
lende sommer  – og husk,  ta vare på demokratiet og lende sommer  – og husk,  ta vare på demokratiet og 
gjør bruk av  stemmeretten! 

LEDER

LO Kongressen – vårt vik-
tigste politiske verksted ! 
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Ove Toska Av: Åge Blummenfelt
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for oss. Arbeid til alle og i 

bør stå i høyeste fokus. 
et arbeidsliv det er godt å være i 
bør stå i høyeste fokus. 
et arbeidsliv det er godt å være i 

Det aller første den Rødgrønne 
regjeringen gjorde, var å kaste 
Det aller første den Rødgrønne 
regjeringen gjorde, var å kaste 
Det aller første den Rødgrønne 

forslaget til ny arbeidsmiljølov 
regjeringen gjorde, var å kaste 
forslaget til ny arbeidsmiljølov 
regjeringen gjorde, var å kaste 

som Høyreregjeringen til Bon-
forslaget til ny arbeidsmiljølov 
som Høyreregjeringen til Bon-
forslaget til ny arbeidsmiljølov 

devik hadde laget. Jeg tror at 
som Høyreregjeringen til Bon-
devik hadde laget. Jeg tror at 
som Høyreregjeringen til Bon-

høyresiden har beholdt en kopi 
av forslaget som de vil trekke 
frem dersom de vinner valget 
av forslaget som de vil trekke 
frem dersom de vinner valget 
av forslaget som de vil trekke 

til høsten. Vi vet at høyresiden 
frem dersom de vinner valget 
til høsten. Vi vet at høyresiden 
frem dersom de vinner valget 
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vil bygge ned arbeidsmiljøloven 
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si opp ansatte i Norge forteller 
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det. 
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Høyresiden ønsker også å utvide 
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Høyresiden ønsker også å utvide 
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Valget er ditt. Godt valg
og velferdsstaten. 
Valget er ditt. Godt valg
og velferdsstaten. 

Valgets kvaler
POLITISK KOMMENTAR

Når du har mottatt Montørforum er vi midt inne i en hektisk valgkamp. Det hagler med påstander 
og beskyldninger om hva den ene har gjort og den andre ikke har gjort. Hva du er opptatt av har 
selvfølgelig sammenheng med den livssituasjonen du og din familie er i. Da tenker jeg på lån for de 
nyetablerte, barnehager for småbarnsfamiliene, pensjon for oss litt voksne eller omsorgen for våre 
foreldre. 

   Åge Blummenfelt ønsker lykke til med valget. 

   Åge Blummenfelt ønsker lykke til med valget. FOTO KJELL SVERRE AASHEIM
FOTO KJELL SVERRE AASHEIM
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Av Vidar Ullebust  KLUBBLEDERSPALTEN

I januar mistet vi en vedlikeholdskontrakt 
på Boliden i Odda til et annet firma. Selv 
om kontrakten i seg selv ikke var så stor, 
utgjorde resten av vedlikehold / prosjekt 
arbeidet at så mye som 65 % av vår drift 
var knyttet opp mot Boliden.
Det var selvfølgelig et sjokk, og det var 
nok flere av oss som hadde hatt vårt faste 
arbeid på bedriften i mange år både som 
ansatt på Boliden og som innleid perso-
nell, som var veldig skuffet og forbannet. 
Var dette takken for at en velvillig hadde 
stått på når bedriften hadde problemer?
Boliden gikk ut og sa at det ikke var 
arbeiderne de var misfornøyd med, men at 
den nye leverandøren hadde nye konsept 
som de så som interessante. Det ble snart 
diskutert om dette var en virksomhetso-
verdragelse. Konklusjonene var at det var 
det ikke.

Det nye firmaet gikk derfor ut og søkte 
etter folk, men i et lite lokalsamfunn som 
Odda er det ikke flust med arbeidskraft. 
Vi ser at flere og flere ungdommer i 
området oppfatter det som lite attraktivt / 
usikkert å være industriarbeider i tungin-
dustri. Ungdommen søker seg heller til 
oljerelatert industri eller de begynner på 
skole for å ta en høyere utdanning.
Vi ansatte i ISS Industri valgte å stå 
sammen for å sikre vår bedrift. Vi hadde 
lite til overs for at et firma skulle plukke 
folk fra vår bedrift ut fra kriterier som en 
tredje part hadde diktert.
En annen frykt var og at det ville bli en 
rasering av vår bedrift om vi ikke viste 
samhold.

Er det noe jeg har lært disse 3 siste måne-
dene er det at samhold gir styrke. Selv om 
vi som er oppvokst i Odda skal ha fått det 
inn med morsmelken via de store forenin-
gene i den kraftkrevende industrien er det 
ikke alltid en tenker så mye på det.
At samhold gir styrke er ikke bare noe som 
gjelder mellom arbeidere, men er og viktig 
mellom ledelse og arbeidere når alle trek-

ker i samme retning for å styrke en bedrift.
Jeg har også fått sett i praksis viktigheten i § 
9.3 i Hovedavtalen som Åge gir beskjed om 
på hvert klubbledermøte, viktigheten av at 
de tillitsvalgte får innblikk i bedriftens drift. 
Det kan bli gode diskusjoner og konstruktive 
ideer som kommer fram, om en har en god 
dialog mellom ledelse og tillitsvalgte. Det er 
viktig at en har en gjensidig forståelse mellom 
arbeidstakere og bedriftsledelse.
Det viser seg at en som oftest kommer lengst 
med samarbeid.
Vi snudde på hælen og fant ut at det var en 
god del arbeid utenfor Boliden sine gjerder. 
En ting som vi oppdaget var at vi ikke har 
vært flike nok til å markedsføre oss i nærom-
rådet. Det var flere firma som ikke kjente til 
oss.

Når dette skrives holder ISS Industri på med 
å skrive en avtale med firmaet som fikk ved-
likeholdskontrakten på Boliden om innleie 
av 15 -18 mann for en 6 måneders periode. 
Samtidig får vi forespørsler fra andre firma 
om å være med å regne på prosjekter og det 
dukker stadig opp små og større jobber som 
kan være interessante å være med på.
Firmaet som fikk vedlikeholdskontrakten har 
2 mann ansatt i Odda. Var det dette Boliden 
såg for seg når de inngikk ny vedlikeholds-
kontrakt?
Jeg ser i hvert fall for meg faren for at fagmil-
jøet som vi har prøvd å ta vare på fra vi gikk 
fra å være ansatt til å være innleid personell 
på Boliden, kan smuldre vekk.
Tillitsvalgt for EL&IT klubben vår i Odda 
har jeg vært i 3 år. På disse årene føler jeg at 
har lært mye gjennom foreningen, men føler 
og at jeg har mye igjen å lære om fagfore-
ningsarbeid. Heldigvis har vi en sterk foren-
ing med dyktige folk som en kan støtte seg til 
når det er noe en lurer på eller trenger hjelp 
til. Mange takk til dem!

Mvh.
Vidar Ullebust

Jeg er ansatt i ISS Industri, avd. Odda med ca 85 ansatte. Min bedrift 
har både elektro og mekaniske disipliner. ISS Industri har også avde-
linger i Høyanger og Mosjøen samt et datterselskap i Kristiansand. 
Vårt hovedarbeidsfelt til nå har vært levering av tjenester til den 
kraftkrevende industri.

Når den store store 
kontrakten forsvinner...

Vidar Ullebust
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Av Ole Erik Thingnes

Fagforeiningane i Noreg har sidan 
opprinnelsen vert arbeidstakaren sitt 
vern mot utnytting. På same måte 
som WWF, NNV og lignande orga-
nisasjonar har vore naturens sitt vern 
mot utnytting. På mange måtar kan 
ein seie at det er dei same prinsippa 
som gjeld i klima og miljøpolitikk, 
som i finanspolitikk og arbeidsmar-
ked. Dersom ikkje nokon set seg som 
mål å begrense tilgangen til, og i kva 
grad ein får nytte desse ressursane, er 
markedet skapt slik at da bremsar fyrst 
ved mangel på ressursar. På same måte 
som ved mangel på arbeidskraft, vil 
mangel på ressursar skape eit vakum 
som kan framprovosere uheldige 
reaksjonar.

Det globale markedet har dei siste åra 
krevd meir arbeidskraft enn lokale 
markeder kunne framskaffe. Dette har 
resultert i ein eksplosjon av beman-
ningsbyrå, som igjen har lagt press 
på lokal arbeidskraft sine lønns og 
arbeidsvilkår. Dette er ei utvikling 
som flyttar ressursar frå arbeidstakar 
til marked direkte, og ikkje gjennom 
auka handel. Dette har igjen ført til 
eit svekka marked, som so har lagt 
press på å framskaffe endå billegare 

Fagforeiningane i Noreg har sidan 
opprinnelsen vert arbeidstakaren sitt 

Det marknadstyrte miljøetDet marknadstyrte miljøet
  AKTUELT

Fra venstre:
Åge Nesse, daglig leder, Arvid Fristad, Morten Kåre Øen Eriksen, Kai Roger Bakken, Robert Breidvik, Inge Vadheim, Monica Oppedal, Steffen 
Luggenes, Lars Martin Gjeraker, Svein Inge Bergset, Tore Nesse, avd leder og Jan Ove Steinseth  FOTO VEGAR VOLLE

kreve billegast mogeleg kreve billegast mogeleg 
infrastruktur. Samtidig infrastruktur. Samtidig 
vil eit fall i eksportmar-
kedet legg press på eigen 
produksjon av ”miljøvennleg” energi, 
då denne vert for dyr å produsere. Når 
vi so skal produsere reinare energi, 
flyttar vi atter eingong presset over på 
naturen i form av gigantiske ”billege” 
luftlinjer kontra kabel, og vindmølle-
parkar langs kysten då det er billegare 
enn å plassere desse til havs.

For å oppsummere litt av desse 
utfordringane, vil eg rette blikket over 
på naturen og dens evne til å regulere 
seg sjølv. Dersom det vert underskot 
på ein ressurs (t.d fisk), vert etter-
spørselen etter denne ressursen (t.d 
fugl) redusert tilsvarande, og vil på 
denne måten balansere etterspørsel 
kontra behov. Vår evne til å balansere 
etterspørsel etter tilgang er ikkje i tråd 
med dette prinsippet. Skal vi kunne 
ha eit fornuftig forhold til naturen 
i framtida, lyt vi endre vår måte å 
utnytte naturen på. Dette er ikkje ei 
enkel utfordring, men på høg tid at 
det vert den viktigaste.

arbeidskraft og ytterlegare svekka arb-
eidvilkår. Dette er markedets sin måte 
å regulere seg sjølv på i nedgangstider. 
Det dette viser oss er at eit lokalt 
marked på same måte som eit globalt 
marked må styrast.

Drar vi so parallellar frå marked, til-
bake til klima og miljø, ser vi igjen dei 
same trekka. Dersom markedet krev 
meir ressursar, med påfyljande press 
på naturen om å framskaffe desse res-
sursane, vil dette føre til ei ytterlegare 
belastning på klima og miljø. Dersom 
naturen ikkje klarar å framskaffe nok 
ressursar på eige grunnlag, vil dette 
presse fram ei unaturleg framstilling 
av ressursar, som igjen legg press på 
naturens evne til å handtere og lagre 
avfall frå desse prosessane. Ved å 
påverke naturen i stadig større grad, 
vert naturens evne til å regulere seg 
sjølv sett under kraftig prøve.

Når vi so kombinerar desse to 
problemstillingane i eit globalisert 
samfunn, får vi dagens utfordringar 
servert på fat. Vi legg t.d stadig press 
på billegare tilgang på ”rein energi”, 
grunna det globale markedet, og flyt-
tar so presset over på naturen ved å 

Elektroavdelingen ved ISS Industri 
hadde 40 år utan skade med fravær 
29.januar 2009.
Avdelinga har alltid vært opptatt av 
sikkerhet, dette har vi hatt fokus på i 
alle år. Vi jobber tett inn mot indus-
trien, og her er det viktig å ha fokus 
på HMS. Avdelinga ble for 10 år 
siden skilt ut frå Hydro, og en egen 
vedlikeholds avdeling blei opprettet i 
Kværner Oil og Gas. Etter den tid har 
en hatt ulike eigere, og i dag er vi i ISS 
Industri. Men fokus på å ha en trygg 

arbeidsplass for de ansatte, har alltid 
komt først.
Det er både høgspent og gruppe L 
montører på avdelinga. 
De som har vært lengst i avdelinga 
kan fortelle om utfordringer det har 
vært å ha nettopp det med sikker-
het på første plass. Det er ikkje alle 
som alltid har hatt forståelse for dette 
utenom egen organisasjon, men når en 
ser hvordan andre yrkesgrupper i de 
siste årene setter dette på dagsorden, 
så har elektro bransjen vært ei gruppe 

som har hatt dette med seg hele tiden. 
En har jo det sterkt innarbeidd i lover 
og forskrifter, og kombinasjonen med 
egen fokus og dette, gjør at vi på elek-
tro avd i ISS Industri kan ha ett slikt 
flott jubileum.
Selve dagen ble markert med hilsen frå 
sentralt, lokalt og forening. Senere vil 
det bli en feiring av dagen.
Mvh Klubbstyret i ISS Industri Høy-
anger

40 år utan skade 
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nøgd med utviklinga på fastløna. Røss-
land nytta også høvet til å sei at han i 
vervekampanjen ville vera med å bidra 
til at fagforeininga fekk over tre tusen 
medlemmar. Jan Henrik Larsen tok 
også ordet til beretningane og kunne 
stadfesta at det var positive trekk ved 
statistikkane også etter at Blummen-
felt hadde overteke arbeidet med dei. 
Beretningane vart teken til votering og 
samrøystes vedtekne.
Kasserar Atle Rasmussen la fram 
fagforeininga sitt rekneskap for 2008. 
Renteinntektene er høge i rekne-
skapen. Dette skuldast ikkje berre 
bankrenta men også at renteinntektene 
for 2007 saman med renteinntektene 
for 2008 er inntektsført i 2008, sa 
Rasmussen. Både rekneskapen og bud-
sjettet for 2009 vart teken til votering 
utan debatt og samrøystes godkjent.

Den fagleg politiske situasjonen

- Finanskrisa
Forbundets nestleiar Vidar Hennum 
var invitert for å innleia om den fagleg 
politiske situasjonen. Hennum kunne 
konstatera at eigarskap, energi og 
etter og vidareutdanning var med i 
den offentlege debatt. Om finanskrisa 
innleia nestleiaren med å sei at over tid 
hadde bankane og finansinstitusjonane 
bygd opp ei myte om at det flauma 
over med pengar. Men at denne bobla 
no var sprukken. Handelen har stoppa 
opp, det same har etterspørselen etter 
varer. Noreg vil frametter merka krisa i 
aukande grad, meinte Hennum. Nest-
leiaren var likevel nøktern optimist 
og håpa at medlemmene i forbundet 
skulle koma ut av krisa med jobbane i 
behald.

- Sosial dumping
Arbeidsgjevarsida saboterer vårt arbeid 
med allmenngjering av tariffavtaler, sa 

Det  var stinn brakke i Terminus Hall då fagforeininga haldt årsmøte. Møtelyden talde 97 personar. 
Tiltak for å møta krisetidene vart diskutert og eit viktig tiltak vert satsing på etter og vidareutdan-
ning som erstatning for permitteringar og oppseiingar. Fagstolthet og fokus på forskrifter for faget 
ynskjer ein å trekkja inn i valkampen. Fagforeininga har som mål å koma over tre tusen medlem-

mer og satsar saman med forbundet mykje på verving. Forbundets nestleiar Vidar Hennum innleia 
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Hennum og viste til fleire tap i tariff-
nemnda. Kravet til dokumentasjon er 
vorte for stort. Det burde vore nok at 
ein av partane krev allmenngjering. 
Dette er EL&IT sitt syn i høyrings-
svaret om den nye lova.  Forbundet 
sitt krav om veto mot tenestedirektivet 
står fast, kunne nestleiaren stadfesta. 
Dette skal til handsaming i LO sekre-
tariatet etter behandlinga i Stortinget i 
april, sa Hennum.

-LO kongressen - Stortingsvalet
Etter og vidareutdanning EVU var det 
i si tid NEKF som sette på dagsorden 
med krav om dette som alternativ 
til permitteringar. Finansiering av 
livsopphald ved EVU er enno ikkje 
på plass. I  LO`s handlingsprogram 
for neste kongressperiode er dette på 
plass, heilt i tråd med våre forslag og 
krav, sa nestleiaren. 
Det nye heimfallsregimet tar for-
bundet på seg æra for. Men me får ei 

Etterutdanning i staden for permitteringar
Opning – Konstituering
Leiar i fagforeininga Ove Toska opna 
møtet. Han innleia med nokre ord 
om den sosiale uro som kan koma 
i kjølvatnet av finanskrisa. Det er 
viktig at både arbeidsgjevarane og det 
offentlege er førebudd på det aukande 
talet på arbeidslause og permitterte. 
Arbeidsgjevarane kan bidra med å 
auka kursaktiviteten i nedgangstider, 
sa Toska som håpa han kunne få noko 
til saman med Nelfo lokalt. Me treng 
ein sterk offentleg sektor og me treng 
ingen svekkingar i arbeidsmiljølova. 
Det er viktig å huske på dette når 
me går til valurnene til hausten, sa 
fagforeiningsleiaren. Under konsti-
tueringa vart Ole Erik Thingnes og 
Remi Unnvik vald til dirigentar. Til 
å føra protokollen vart sekretær Arne 
Nesheim vald. Trond Karlsen og Tor 
Ivar Stien vart vald til å skriva under 
protokollen.

Beretningar og økonomi
Arne Nesheim la fram styrets beret-
ning for 2008. Nesheim har i kraft av 
sin valde posisjon som sekretær førd 
beretninga i pennen. Under framleg-
ginga trekte Nesheim fram medlems-
utviklinga og avslutta med eit halvt 
minutts stille til dei medlemmene 
som hadde gått bort i perioden. Åge 
Blummenfelt la fram tariffberetninga. 
Fagforeininga har no utarbeidd fast-
lønnstatistikk i 15 år. Eit arbeid som 
Blummenfelt no har teke over etter 
Jan Henrik Larsen. Lønnsutviklinga 
syner ei auke på fastløn på over 13 kr. 
i gjennomsnitt. Skal løna hevast meir 
er det akkord som gjelder, sa Blum-
menfelt. Det er få klubbar som leverer 
inn statistikk på akkord, men gjen-
nomsnittet her er rundt 50 kr. høgare 
pr. time, sa Blummenfelt. Gunnar 
Røssland tok ordet til beretningane og 
kommenterte at han langt på veg var 
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Av Kristian Pedersen

ny utfordring med industrikraft og 
utleige av krafverk som hjemfaller. 
Her det usemje internt i LO og det 
kan verta omkamp på heile saka.
I samband med stortingsvalet vert det 
forbundet si oppgåve å få mest moge-
leg informasjon om kva dei enkelte 
partia står for og bringe dette ut til 
medlemmene. Det er medlemmene 
som avgjer valet ved å bruka røysta si. 
Me vil og skal ha ei regjering som er 
med oss og ikkje mot oss, sa Hennum.

-Debatten
Først ut var Monica Oppedal, tillits-
vald og lokalpolitikar i Høyanger. Ho 
hadde erfart at hennar lokalsamfunn 
var hardt råka av finanskrisa der det 
særleg hadde gått utover produksjon 
av aluminiumsprodukt. Likevel var 
erfaringa at regjeringa var raskt på 
banen med pengar og tiltak. Det vert 
viktig at regjeringa er rett samansett 
også etter valet til hausten, sa Oppe-

dal. Leiar i fagforeininga Ove Toska 
meinte målbevisst arbeid vil kunne 
redde oss ut av krisa me er inne i no. 
Rullerande permitteringar, verktøy 
mot sosial dumping og tiltak som etter 
og vidareutdanning er nøkkelord her, 
sa Toska.
Organisasjonssekretær Åge Blummen-
felt retta sin harme mot bemannings-
byråa. Bemanningsbyråa har vakse 
opp som paddehattar og er berre ute 
etter å skumma fløyten, dei driv også 
med utstrakt bruk av sosial dumping. 
Ordna løns og avtalevilkår må verta 
kvardagen for alle, sa Blummenfelt.
Forbundssekretær Jan Henrik Larsen 
var oppteken av å ikkje fortelja med-
lemmene kva dei skulle stemma. Men 
han var oppteken av å fortelja med-
lemmene kva politisk parti som kunne 
levera den beste vara. Larsen minna 
om at Bondevik vil bli hugsa som den 
som den som kutta i dagpengane til 
dei arbeidsløyse.

Etterutdanning i staden for permitteringar

Det var godt oppmøte på årsmøtet. FOTO KJELL SVERRE AASHEIM
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om den fagleg politiske situasjonen. Gjennom vårt politiske 
arbeid skal og vil me ha ei regjering som er med oss og ikkje mot 

oss etter valkampen, sa Hennum.

Åge Blummenfelt viste til ei lønsauke på 13 
kroner. FOTO KJELL SVERRE AASHEIM

Det er viktig at regjeringa er rett samanstett 
også etter valet meinte Monica Oppedal. 
FOTO KJELL SVERRE AASHEIM

Vidar Hennum innleia om den faglegpolitiske 
situasjonen. FOTO KJELL SVERRE AASHEIM
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Arne Nesheim ynskte seg meir fokus 
på FKE saka frå forbundet inn mot 
det politiske miljø og håpa denne saka 
vart dregen inn i valkampen.

Vidar Hennum oppsummerte 
debatten og sa at det var viktig med 
systemendring. Me kan ikkje framleis 
ha eit slikt økonomisk system som 
førde oss inn i krisa. Det er gledelig å 
sjå at fagforeininga set EVU høgt på 
dagsorden saman med det jamne og 
gode vervearbeidet. Når det gjelder 
FKE saken er forbundets klare syn 
at montøren skal vere tilsett i den 
same bedrifta som installatøren. Men 
i denne saka har me ulikt syn med 
myndigheiter og arbeidsgjevarar. 
Det er derfor viktig at me no samlar 
kreftene inn mot Stortingsvalet og gjer 
det rette valet når me går til urnene, sa 
Hennum.

Innkomne saker – val                                      
   
Det var sju innkomne saker til hand-
saming på møtet. Tre frå klubbane og 
fire frå styret. Styret i fagforeininga 
støtta alle forslaga og rådde årsmøte 
til å vedta sakene. Kristian Pedersen la 
fram sakene 
på vege av styret. Forslaget frå klubben 
Aker Elektro, Bergen gjekk på å utvide 
reiseforsikringa til også å omfatte 
reiser frå offshoreinstallasjonar etter 
same modell som Industri og Energi. 
Forslaga frå YIT, Bergen gjekk på 
å invitera Norsk Folkehjelp inn til 
representantskapet for å presentera 
sitt arbeid. Det andre forslaget frå 
klubben gjekk på å igjen setje fokus på 
skifte, vaske og spiseforhold på byg-
geplassane. 
Styret hadde forslag om å utvide 
organisasjonen med 50% stilling som 
organisasjonssekretær. Jan Henrik 
Larsen var tilsett halvt mellom 
fagforeining og distrikt. Etter at han 
har byrja i forbundet har det ikkje 
lykkast å få til den same delinga med 
distriktet og styret ynskte då å kunne 
søke etter ei heil stilling for å erstatte 
Larsen. Styret hadde også tre uttalelsar 
til handsaming på møtet. Uttalelse om 
finanskrisa og krav om tiltak mot krisa 
frå styresmaktene. Uttalelse om valet 
og oppfordring til medlemmene om å 
bruke røysteretten. Vidare ein uttalelse 
til styrking av tiltak mot arbeidsløysa. 
Det vart eit kort ordskifte til debatt 

der Jon Kristian Viken og Gunnar 
Røssland supplerte med argument for 
å auka fokus på forholda på byggeplas-
sane. Jan Henrik Larsen støtta opp om 
uttalelsen mot tiltak mot arbeidsløysa 
og presiserte viktigheita av å få yngre 
arbeidstakarar inn i arbeidslivet. Dette 
kan gjerast med å få meir sving på 
aktiviteten der det offentlege er utbyg-
gjarar, meinte Larsen.
Alle forslaga vart samrøystes vedtekne 
av representantskapet. 
Leiar i valkomiteen Jon Kristian Viken 
la fram valkomiteen si innstilling. 
Denne vart vedteken utan dramatikk 
med ein liten omrokkering mellom 
Profitekmedlemmer i skip og oljeutva-
let etter ynskje frå klubben i Profitek 
sjølv.

Avslutning
Under avslutninga sytte Ove Toska for 
å gje mangeårig distriktssekretær Jan 
Henrik Larsen ei påskjøning for lang 
og tru teneste i fagforeininga. Larsen 
fekk overrekt eit bilete frå streiken i 
1996 då Larsen brukte ein ølkasse som 
improvisert talarstol. Han fekk også 
eit vikingskip med Larsen konjakk. 
Eit merke som er vorten omtala som 
husets konjakk på Kalfaret gjennom 
Jan Henrik si tid der. Jan Henrik 
takka for gåvene og for orda frå leiaren 
og sa at det gleda han å sjå nye tillits-
valde på veg opp og fram som fylgje 
av arbeidet og inn-
satsen i represen-
tantskapet. 

ÅRSMØTE I ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING 20. MARS 2009 

Kristian Pedersen la fram saken på vegne av 
styret. FOTO KJELL SVERRE AASHEIM

Jan Erik Hansen mente vi måtte gå i oss sjøl 
også for å skikkelige garderobeforhold. 
FOTO KJELL SVERRE AASHEIM

Jan Henrik Larsen ble takket av med opp-
merksomheter.FOTO KJELL SVERRE AASHEIM

Magne Røssland mente folk burde skifte til 
arbeidsklær på byggeplassen og ikke reise 
med arbeidsklær på bussen. FOTO KJELL 
SVERRE AASHEIM

Montørforum nr 1 2009

valde på veg opp og fram som fylgje 
av arbeidet og inn-
satsen i represen-
tantskapet. 
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Frp har klare formeiningar om kva 
som skal redde Noreg frå den globale 
finans krisa, skatteletter og privatise-
ring. Sjølv i nedgangstider snakkar dei 
om nedbygging av velferdsstaten. Ein 
skulle tru at sjølv desse høgreekstre-
mistane ville forstå at når finansmar-
kedet ikkje kan oppretthalde tilbodet 
til individet, so lyt andre stå for denne 
jobben. 

I oppgangstider synast det som hovu-
doppgåva til Frp og deira meiningsfel-
lar å flytte verdiskapinga frå offentleg 
sektor over til privat sektor. Markedet 
skal liksom regulere seg sjølv, og indi-
videt skal ikkje måtte bidra til felles-
skapet. Når so markedet snur, og ikkje 
klarar å støtte opp om individet, som 
heller ikkje klarar å støtte opp om seg 
sjølv, kven skal då ta imot? Dersom 
vi hadde høyrt på høgresida i norsk 
politikk medan landet gjekk på høggir, 
kvar hadde vi stått i dag? Når offent-
leg sektor hadde vore minimalisert, 
alle inntektsgivande selskap selde, og 
helsetenestene privatisert, kvar hadde 
sikkerhetsnettet vore?

Den Norske stat er i ei særstilling 
i verdssamanheng, midt i ei global 
finanskrise. Grunna vår solide 
offentlege sektor, og statleg styrte 
banknæring, har Noreg hatt ei heilt 
anna utvikling gjennom dei siste tiders 
finansielle berg og dalbane. Det er 
vel heva over ein kvar tvil, at med eit 

lavare nivå av statleg eigarskap, føl eit 
lavare nivå av statleg kontroll. Kva kan 
vi so sjå konturane av i det fjerne?

Med eit marknadsorientert Frp og 
deira privatmarknadsbasserte vener 
ved roret, hadde vi nok hatt eit heilt 
anna bilete av dagens finanskrise tider. 
Med eit marked i fritt fall og livredde 
investorar med lommeboka full av 
krisepakkar, trur eg vi kunne sett langt 
etter ”fritt val av helsetenester” og 
individet sitt behov når dei privatiserte 
helsetilboda går konkurs ein etter ein. 
Det er og heva over ein kvar tvil at 
skatteletter ikkje ukritisk lettar trykket 

kollisjonkollisjon
AV Ole Erik ThingnesPOLITISK KOMMENTAR

No har Frp blese ein annan låt i pipa. Nei 
beklagar, ein skal ikkje tulle med fakta. Frp er vel 
ikkje det partiet som endrar standpunkt oftast. Er 
det noko ein kan skulde dei for, so er det vel heller 
å male kornnet til det ugjenkjennelege. Kor lenge har 
dette partiet helde koken på framandfrykt og eldre poli-
tikk? Ein skulle nesten tru at med so mange år med fokus på 
dei same tinga, burde dette partiet meir eller mindre ha spesiali-
sert seg på fagfelta. Men her ser vi igjen eit eksempel på at ein politisk 
spade er eit verktyg som gjerne vert brukt til å grave seg ned med. I staden 
for å kalle ein spade for det den er, ein spade, vel Frp å kalle dette for ein jekk. No 
filosoferar eg felt her, men vent å sjå…..der kjem nok eit poeng snart.

sku

Påstand til diskusjon:
Skatteletter er ikkje eit verktyg for å regulere markedet, 
konkurranse i privatsektor er ikkje eit verktyg for å sikre 
helsetilboda og Frp er ikkje eit verktyg for å styrke indi-
videts rett.

”ikkje la deg jekke ned av Frp, men ver med å grave deg 
ut av uføret med dei raudgrøne”

Ole Erik Thingnes
Skeptisk individ  

på individet, men flyttar kostnaden 
over på andre fasar av livsløpet. 
Mykje hadde sett annleis ut om 
ikkje NAV hadde teke imot oss når 
arbeidsplassane våre forsvann. Mykje 
hadde sett annleis ut om ikkje staten 
sat på skattepengar dei kunne sette inn 
for å stimulere arbeidsmarknaden. Og 
mykje hadde nok sett annleis ut om 
ikkje vi hadde eit 3-part samarbeid i 
arbeidslivet som set regjeringa i stand 
til å forstå kor skoen trykkjer i eit 
globalisert arbeidsmarknad.

rs
Frp på  Frp på  

Ole Erik Thingnes påstår at 
FRP er på kollisjonskurs. 
FOTO ARNE NESHEIM
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Konflikt i 96
EL og IT forbundet har siden begynnelsen av 90 tallet 
hatt store engasjement på etter og videreutdanning (EVU). 
En 8 ukers konflikt i 96 forteller mye om det. Det skjedde 
en del etter konflikten. Mange klubber gjorde en god 
jobb og fikk opprettet opplæringsutvalg på bedriften, gikk 
i gang med kartlegging, og noen klarte også å få i gang 
kursing. Men etter den første offensiven stoppet det nok 
litt opp, og jeg har en misstanke om at mangelen på en 
helhetlig organisering og finansieringen av EVU reformen 
var grunnen til det. Derfor er det viktig at den er på plass.

Være en pådriver
I disse dager kjører forbundet en offensiv i forhold til 
EVU, og her vil fagutdanningsutvalget være en pådriver 
sammen med forbund, fagforeninger og etterutdannings-
utvalg, for en ny EVU satsing.
Det er en menneskerett å kunne utvikle sin kunnskap, 
kompetanse og sine ferdigheter. Det styrker 

Vil være en pådriver 
for en ny EVU satsing

Av Nils Gunnar Knutsen

arbeidstakernes plass i arbeidsmarkedet og gir muligheten 
for utfordringer, personlig utvikling og god økonomi. I et 
samfunn i rask utvikling er det viktig at vi har den kompe-
tansen som arbeidsmarkedet til en hver tid etterspør.

Aktivt utvalg
Fagutdanningsutvalget har de to siste årene arrangert tek-
niske seminarer i Bergen, på Stord og i Florø. Til sammen 
deltok 70 personer, og tilbakemeldingen vi har fått fra 
disse har vært meget positive. Seminarene var lagt opp i to 
deler, en teknisk del og en fagforeningsdel. Den tekniske 
delen var i samarbeid med EM- Systemer, og var en kort 
innføring i SD anlegg som styrer og regulerer tekniske 
anlegg på bygg.

Fagforeningsdelen gikk på at deltakerne fikk en innfø-
ring i fagforeningsarbeid. Målet for fagforeningen er å 
sikre medlemmene faglig, økonomisk, sosiale og 

kulturelle interesser ut 
fra en erkjennelse at 
sammen står vi sterkere 
enn hver for oss.

Målet videre for 
fagutdanningsutvalget 
er et teknisk seminar 
i EIB, og vi vil være 
en pådriver for å 
opprette/blåse liv i 
opplæringsutvalgene 
i bedriftene.

Fagutdanningsutvalget er et av utvalgene i Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland, Sogn og 
Fjordane. Utvalget består av seks medlemmer som er valgt inn for et år om gangen gjennom års-
møte i Elektroarbeidernes fagforening.
Hovedoppgavene til utvalget vil være å jobbe med etterutdanning, grunnutdanning og engasjere 
oss i forskrift og regelverkpolitikk.

Nils Gunnar Knutsen 
vil ha større aktivitet 
med hensyn til 
etterutdanning. 
FOTO ARNE NESHEIM
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Rogaland har fagforeningen våren 
2009 arrangert kurs i styring, regu-
lering, PLS med mer.

Kurset gikk over fem dager og er første 
bolk av totalt tre ukesbolker som er 
nok til å ta tverrfaglig teorieksamen 
for at en elektriker kan ta fagbrev som 
automatiker.

Det er Øivind Wallentinsen, leder i 
Rogaland Elektromontørforening som 
sier dette til Montørforum. – Det 
deltok 15 personer på kurset. Totalt 
var det 40 påmeldte, så fagforeningen 
vil sette opp flere kurs. Det neste star-
ter før ferien. Neste bolk for de som 
har gjennomført den første, starter til 
høsten.

De fleste må jobbe med stoffet også 
utenom selve kurset, forteller Wal-
lentinsen. – Men de som jobber med 
automasjon til dagen tar det gjerne litt 
lettere. Tilbakemeldingene er positive 
fra alle deltakerne, og alle vil gå videre 
til neste bolk.

- Dette er vel tilleggskompetanse som 
bedriftene trenger? Det er vel bedrif-
tene som betaler, spør vi. - Jo da, det 
er noen få bedrifter som betaler. Men 

Kursing 
også andre steder

Av Arne Nesheim

Øivind Wallentinsen. 
FOTO ØYVIND LANDSVIK

Dag Langer Andersen til venstre har vært en 
god støttespiller for Bjørn Tore Fremgården 
for å få i stand kurs i Hedmark og Oppland. 
FOTO. ARNE NESHEIM

de fleste deltakerne må få penger fra 
fagbevegelsen. Fra LOs utdannings-
fond og fra Elbus-fondet i forbundet. 
Og så betaler fagforeningen også litt, 
for eksempel til de som ikke har vært 
medlemmer lenge nok til å kunne få 
fra LOs utdanningsfond. Som kjent 
får man rettigheter i LOs utdannings-
fond når man har vært medlem i tre 
år. Derfor er det også viktig at lærlin-
gene organiseres så tidlig som mulig.

Også i Hedmark og Oppland 
I Hedmark og Oppland er de også 
aktive. Som en konsekvens av 
forbundets satsing ble det nedsatt 
etterutdanningsutvalg for et par år 
siden. Bjørn Tore Fremgården er leder 
av EVU-utvalget i Elektromontørenes 
fagforening Hedmark og Oppland. 
Han har vært pådriver for å få i stand 
kursing. Han forteller at de startet 
med tekniske seminarer blant annet 
om EIB.  I 2008 ble det så gjennom-
ført et tre dagers kurs i skjemateknikk 
i samarbeid med fagskolen på Gjøvik. 
Her var det 15 deltakere med. I år er 
gjennomført et to dagers kurs i jording 
på Hamar i samarbeid med Strømmen 
Videregående Skole.  Her var det 11 
påmeldte. 

Temaene for kursene har vokst frem 
etter en enkel kartlegging blant delta-
kerne på kursene om arbeid i opplæ-
ringsutvalg som forbundet sentralt 
har gjennomført i de fleste distrikter. 
EVU-utvalget arrangerer kurs, og da 
er det viktig at klubbene formidler 
beskjeden ut til alle medlemmene 
slik at de får mulighet til å melde seg 
på, sier Fremgården. Og legger til: - 
Halvparten av bedriftene har betalt 
kostnadene ved kursene. De andre har 
fått hjelp fra fagbevegelsens støtte-
ordninger. Der opplæringsutvalgene 
er oppe og går, ja der betaler gjerne 
bedriftene for opplæringen også. 
Derfor er det viktig at man tar grep i 
den enkelte klubb og får opplærings-
utvalgene opp å gå. 
Også fremover har EVU-utvalget noe 
på gang. Til høsten blir det et nytt 
kurs på Gjøvik i skjemateknikk, og 
minst ett på Hamar i jording. Elektri-
kerne trenger påfyll.

Rogaland har fagforeningen våren 
2009 arrangert kurs i styring, regu-
lering, PLS med mer.

Kurset gikk over fem dager og er første 
bolk av totalt tre ukesbolker som er 

i
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Av Arne NesheimAKTUELT

2007 har (pr 24. april 2009) totalt 
468 elektrikere og 170  lærlinger 
gjennomført det. Og det fortsetter. 
Fremover mot sommerferien skal det 
gjennomføres ytterligere12 kurs hvert 
med 20 deltakere. Og blir det interesse 
for mer senere settes det kanskje opp 
flere slike kurs. 
Kurset gjennomføres i OKELs 
kurslokaler midt i Bergen sentrum og 
det er lærerne på OKEL som står for 
undervisningen. OKEL betyr opplæ-
ringskontoret for elektrofag. Undervis-
ningen er noe teori, men det er også 
praktisk øvelse ved bruk av sluttkon-
trollinstrument. 
Hva er målet med kurset?, spør vi 
Morten Mjeldheim som er daglig leder 
i Bergen og Omegn. Målet er å få ned 
feilstatistikken som DLE/DSB utar-
beider, svarer han. - Det er alt for mye 
feil på nye installasjoner, og mye av 

Nelfo kurser 
elektrikerne i 
Bergen og omegn 

dette går på sluttdokumentasjon. Nå 
har utviklingen vært positiv i Bergen 
og omegn, fra 80% feil i 2005 til 40% 
feil i 2008,  men vi skal ytterligere 
ned. Er man fornøyd men kurset? Vi 
er veldig fornøyd, sier Morten. 
-Av 500 evalueringer har 499 svart at 
de vil anbefale kurset til andre. Og 
lærerne får veldig gode tilbakemeldin-
ger. 
Og fremover? Fremover vil vi disku-
tere i elsikkerhetsgruppen hva vi kan 
gjøre mer, sier Morten. Elsikkerhets-
gruppen består av representanter fra 
Nelfo, DLE og Elektroarbeidernes 
Fagforening. Fra fagforeningen er det 
Åge Blummenfelt som stiller. 
En mulighet er å få til noe lignende 
som fem sikre kursene for industri / 
næringsbygg og servicejobber. Nelfo 
sentralt holder på å sysle med planer 
om noe slikt, sier Morten Mjeldheim

De fem punktene er: 

         Riskovurdering. 

 Kursfortegnelse. 

 Rapport fra sluttkontroll. 

 Samsvarserklæring.

 Utstyrsdokumentasjon. 

Nelfo i Bergen og Omegn har tatt 
dette konseptet og videreutviklet et 
kurs som man ønsket at ”alle elek-
trikerne” i Bergen og omegn skulle 
gjennomføre. 
Dette har skjedd i nært samarbeid 
med Det lokale Eltilsyn og Elektro-
arbeidernes Fagforening. Kurset som 
er blitt gjennomført en ettermiddag 
fra 12-18 med innlagt pizzapause, har 
blitt en suksess. 
Fra det første pilotkurset i desember 

Nelfo, som er installatørenes interes-
seorganisasjon, har utviklet et konsept 
de kaller 5 sikre. Det handler kort og 
godt om fem punkter som må utføres for 
å tilfredsstille kravene i regleverket om 
dokumentasjon på en elektrisk installa-
sjon for en bolig. 

Prøvetavle for fem sikre. 
FOTO NELFO

Fem sikre kursene gjennomføres i OKELs lokaler. FOTO NELFO

Morten Mjeldheim er 
daglig leder i Nelfo 
Bergen og Omegn. 
FOTO NELFO
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Av Arne Nesheim

Elektroarbeidernes Fagforening invi-
terte til fest den 21. november 2008 
for å heidra medlemmer for langt 
medlemsskap i EL&IT-forbundet og 
LO. Av totalt 44 merkemenn deltok 2 
på Stord og 10 i Bergen.

Arrangementet på Stord fann stad 
i fagforeininga sine eigne lokale i 
Sjøhuset fredag den 21. november. 
Merke frå EL&IT-forbundet vart delt 
ut til 25 års jubilantane. Tradisjonell 
julemat og drikke stod på menyen. 
Merkemennene feira saman med 
pensjonistar, klubbleiarar og styremed-
lemmer i fagforeininga.

Same kveld var det invitert til mer-
kefest i huset i Kalfarvei 71 i Bergen. 
Her vart det delt ut merke til 25, 40 
og 50 års jubilantar. Forbundssekretær 
Jan Henrik Larsen stod for utdelinga 
assistert av fagforeininga sin leiar Ove 
Toska. Før det vart det servert tradisjo-
nell julemat med det som høyrer til.

Elektroarbeidernes Fagforening invi-

Heider for Heider for 
langt medlangt med-
lemsskaplemsskap

JUBILEUM

Merkemenn 2008 Stord. f.v. Nestleiar Kristian Pedersen, Stein Hellestveit, Jan Brattabø , organisasjons-
sekretær Kjell Sverre Aasheim. FOTO. ELIN RISNES

Merkemenn 25-års jubilanter 2008. Frå venstre: Tom Carlsen, Ove Toska, Gunnleiv Hollevik, Jan Henrik Larsen, 
Jarle Myking, Jan Magnar Førland, Rolf Tertnæs og Tore Johan Brevik. FOTO: ÅGE BLUMMENFELT  

Merkemenn 40-års jubilanter 2008. Frå venstre: 
Ove Toska, Jan Henrik Larsen, Hans Aksel Hosøy, 
og Vigleik Solvang. FOTO: ÅGE BLUMMENFELT

Merkemenn 50-års jubilanter 2008. Frå venstre: 
Ove Toska, Jan Henrik Larsen, Kåre Vallestad, og 
Tor Espelid. FOTO: ÅGE BLUMMENFELT 
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Flere hundre mennesker var samlet 
i folkets hus i Oslo til kongress i fem 
dager. Her skulle man oppsummere 
LOs arbeid de siste år, og legge førin-
ger for de kommende fire. Det var 
innledninger fra både statsminister og 
finansminister. LOs medlemsdebatt 
ble oppsummert. Forhandlingene ble 
overført via web-tv, så det var mulig for 
mange å følge med på det som skjedde. 
Delegatene fra EL&IT –forbundet var 
aktive på talerstolen. Det var tydelig 
at de hadde forberedt seg og fordelt 

arbeidsoppgavene godt. Det var klare 
og konkrete innlegg. Ove Toska ville ha 
en konsekvensanalyse av EØS-avtalen. 
Han fikk gjennomslag for det, i form av 
at LO krever en NOU (Norsk Offent-
lig Utredning) om saken.  Jan Olav 
Andersen ville boikotte Israel. Monica 
Oppedal ville ha fortgang i arbeidet 
med skipstunnel gjennom Stadtlandet, 
og at det skulle være valgkomite i LOs 
lokalorganisasjon. Forslag om varm 
skolemat ble også gjenreist, et forslag 
som blant andre Elektroarbeidernes 

Styret besøker 
LO-kongressenLO-kongressen
Styret besøker 
LO-kongressen
Styret besøker 

Fagforening hadde sendt inn. Det var 
også forslag om EVU.
LO-sekretæriatet fikk oversendt mange 
forslag til forbedringer i Hovedavtalen. 
Så skal det forhandles om det på slut-
ten av året. LOs 110-årige historie ble 
sluppet i form av et bokverk i tre bind. 
Og LOs øverste ledelse for de neste fire 
år ble valgt.

Fagforeningsstyret måtte jo se hva alt 
dette var for noe og tok derfor turen til 
Oslo den 14. mai. Der ble det avholdt 
styremøte. Åge Blummenfelt orien-
terte resten av styret om LOs historiske 
utvikling, og så var vi observatører på 
kongressen. Fagforeningsstyret var til 
stede i salen da Roar Flåthen ble valgt 
som LO-leder for fire nye år, da kon-
gressen beklaget at tjenestedirektivet 
ble implementert, og da LO-kongres-
sen vedtok en skarp uttalelse mot Isra-
els framferd i Palestina. 
På slutten av kongressen fikk Åge Alek-
sandersen LOs hederspris.

KONGRESSBESØK Av Arne Nesheim

LO-kongressen er LOs høyeste besluttende organ og avholdes normalt hvert fjerde år. I midten av 
mai 2009 ble den 32 ordinære kongressen avholdt. Blant delegatene var fagforeningens leder, Ove 
Toska. Styremedlem Monica Oppedal deltok som delegat fra LO i Sogn og Fjordane, etter forslag 
fra Elektroarbeidernes Fagforening. Fagforeningsstyret for øvrig besøkte kongressen som observatører.

Jaakko Lintunen og Kjell-Magnus Grip i kon-
gresssalen. FOTO ARNE NESHEIM

Det ble avholdt styremøte i Oslo 
samtidig med LO-kongressen. 
Sittende fra venstre: Kjell Sverre 
Aasheim, Remi Unnvik, Åge 
Blummenfelt, Monica Oppedal, 
Karsten Bøe. Stående fra venstre: 
Kristian Pedersen, Arne Nesheim, 
Jaakko Lintunen, Rolf Åsmund 
Skår, Tore Sunde, Kjell-Magnus 
Grip, Ove Toska, Ole Erik Thing-
nes, Atle Rasmussen, og Karsten 
Eriksen.
FOTO ARNE NESHEIM
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Av Nils Gunnar Knutsen

Montørforum har vært på Vaksdal 
og besøkt den relativt nyopprettete 
EL&IT klubben til Sæterdal Elektro. 
Da vi ankom Vaksdal ble vi mottatt 
av klubbstyret. Emil Berge leder, Nils 
Adrian Mugaas som er nestleder, og 
Karl Gunnar Hammersland som er 
sekretær/kasserer, og invitert inn på et 
moderne møterom, der praten gikk 
livlig om løst og fast.

Dere er en relativt nystiftet klubb, 
hva var grunnen til at dere organis-
erte dere?
Det var helt naturlig for oss, sier Emil 
Berge som er leder av klubben, og som 
selv har jobbet i bedriften fra starten 
av. Vi ble kjøpt opp av Magnus Thu-
nestvedt fra Indre Arna og der er fleste 
organiserte, sier lederen. Lederen sier 
videre at klubbstyret prøver å holde 
seks medlemsmøter i året, der vi har 
en prioriteringsliste som vi prøver å 
følge. Elleve montører og en saksbe-
handler er organisert. Vi jobber hardt 
for å få med den siste, avslutter han.

Har innmeldingen i foreningen stått 
til forventningene?

Vi er godt fornøyd, vi har fått høyere 
lønn og vi føler en trygget når vi er 
organisert, samtidig får vi tilgang på 
alle lønnstatistikker til de andre elek-
troinstallatørene i distriktet.
Thunestvedt klubben gjør jobben for 
oss, og vi føler at de har en oppegå-
ende klubb.

Hva syntes sjefen deres om at dere 
organiserte dere? 
Det var faktisk ledelsen i bedriften 
som den gang oppfordret oss til å 
ta kontakt med fagforeningen, når 
Magnus Thunestvedt kjøpte oss opp, 
sier de to andre klubbstyremedlem-
mene Nils Adrian Mugaas og Karl 
Gunnar Hammersland. Samtidig 
mener de også at de har fått mer 
slagkraft, og at det er lettere å få ting 
gjennomført etter de ble organisert.

Mens vi satt og snakket kom de andre 
montørene slentrende inn på møte-
rommet. Derfor bestemte vi oss å ha 
en felles lunch med alle montørene og 
lærlingene. Tonen var lett og ledig, og 
innimellom fortalte Åge Blummenfelt 
lærlingene. Tonen var lett og ledig, og 
innimellom fortalte Åge Blummenfelt 
lærlingene. Tonen var lett og ledig, og 

noen røverhistorier fra den gang han 

var ute i feltet som montør. Selv om 
det nå begynner å bli noen år siden, er 
det tydelig at Åge har hukommelsen i 
det nå begynner å bli noen år siden, er 
det tydelig at Åge har hukommelsen i 
det nå begynner å bli noen år siden, er 

behold. 
Under samtalen ble det diskutert 
akkordjobbing, og Åge tilbydde seg å 
holde akkordkurs hvis det var interesse 
blant montørene for det. 

To av lærlingene i bedriften, Fredrik 
Skjerveggen og Halvar Helle er veldig 
godt fornøyd med den oppfølgingen 
de får fra bedriftens side. Vi blir godt 
ivaretatt, sier de. Det er dyktige mon-
tører i bedriften, som bruker den tiden 
som trengs til å forklare oss hvordan 
jobben skal gjøres.

Pilotprosjekt Boge kraft, 
minikraftverk. 
Under bedriftsbesøket hadde de to 
tillitsvalgte  lyst å vise Montørforum 
et av pilotprosjektene deres, minikraft-
verket Boge kraft. Her har Sæter-
dal elektro stått for installasjonen. 
Kabler fra trafo til generator. Hatt 
stasjonsforsyningen 690 – 230V, 690 
forsyningen til dammen, kommuni-
kasjonskabler mellom stasjonene og 
jordingsanlegget. Sæterdal elektro har 
også vedlikehold og vaktavtaler hos 
Agri og Norgesmøllene. 

Hvorfor være stor når 
man er lykkelig som liten?

KLUBBESØK

Sæterdal Elektro AS på Vaksdal startet opp for 10 år siden i en garasje på Vaksdal, og har i 
dag 17 ansatte og holder til i store funksjonelle lokaler med kontor, verksted og lagerbygg.
Bedriften har to avdelinger, elektro og energi. Energi avdelingen leverer vannboren varme-
anlegg og varmepumper for industri, næringsvirksomhet og private. Elektrikeravdelingen 
leverer elektrotjenester og et vidt spekter av spesialkompetanse fra dataanlegg til bygging og 
drift av kraftstasjoner.  

Robert Lie er saksbehandlar. FOTO 
ÅGE BLUMMENFELT

Karl Gunnar Hammersland, Nils Adrian Mugaas, Emil Berge, Andreas Oppedal, 
lærlingene Fredrik Skjerveggen og Halvar Helle og Stian Bolstad. 
FOTO ÅGE BLUMMENFELT
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REISEBREV

Vestbreidden er området mellom Jor-
danelva i aust og den grøne lina mot 
Israel – grensa frå før 1967 – i vest.  
I nord rundar den grøne linja byen 
Jenin, i sør endar den ute i Dødehavet.  
Før 1948 låg heile det gamle Palestina 
som er litt over 40 mil langt frå nord 
til sør – og som omfattar dagens Israel, 
Vestbreidden og Gaza – under britisk 
styre.  Då Israel oppstod i 1948, kom 
Vestbreidden under jordansk kontroll.  
Området er lite, men er fullt av histo-
rie og kulturminne.  For ikkje mindre 
enn tre av verdsreligionane ligg sen-
trale heilagdomar samla her.  Under 
6-dagarskrigen i 1967 okkuperte 
Israel både Vestbreidden og det andre 
palestinske området – Gaza – i tillegg 
til andre område i Syria og Egypt.  
Konflikten mellom israelarar og 
palestinarar har utvikla seg til å bli ein 
av dei mest sentrale i verda.  Mange 
andre konflikter har ein ”link” til 
denne.  Den har vore opphav til 
krigar fleire gonger, både før og etter 
1967, krigar som også har ramma 
nabolandet Libanon hardt.  Den har 
skapt palestinsk opprør – intifada – 
først i 1987, så i 2000.  Norge deltok 
i fredsprosessen som førte fram til 
Oslo-avtalen i 1993, som mange i dag 
meiner har skapt fleire problem enn Rolf Skår og Jon Kristian Viken ved Arafats 

grav i Ramallah FOTO BJØRG HARRIET 
GRAVEN

REISEBREV

Palestinareise i aprilPalestinareise i april

Av Jon Kristian Viken

den har løyst.  
Rolf Skår og Jon Kristian Viken 
deltok som fagforeininga sine repre-
sentantar i ein fagleg delegasjon som 
Palestinakomiteen arrangerte til 
Vestbreidden 17.-26. April.  Under 
oppholdet budde vi i Ramallah, byen 
der palestinske styresmakter har sete, 
og der den mangeårige palestinske 
leiaren Yasser Arafat sat i husarrest i tre 
år under den andre intifadaen.  Med 
Ramallah som utgangspunkt drog vi 
til byane Hebron, Jerusalem, Nablus 
og Jeriko, vi besøkte landsbyar, flykt-
ningeleirar, fagorganisasjonar m.m.
På førehand hadde vi eit bilde av det 
palestinske området som lite utvikla, 
men vi opplevde etter forholda velre-
gulerte palestinske byar og landsbyar.  
Produksjon, ferdsel, handel og sosialt 
liv blir imidlertid sterkt hemma av 
dei israelske restriksjonane, av muren 
og av infrastruktur som fragmenterer 
Vestbreidden.  Dagleg blir palestinarar 
holdt tilbake i israelske sjekkpunkt 
over heile Vestbreidden.  
Folk vi møtte fortel at okkupasjonen 
pregar alle sidene av livet til dei pales-
tinske innbyggarane.  Utslag av dette 
fekk vi sjå med eigne auge. 
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Reisen til byen
Byen som er størst på vestbredden heter 
Hebron, den ligger i den sørlige delen av 
vestbredden, rundt 30 kilometer sør for Jeru-
salem. Byen har rundt 166,000 Palestinere og 
over 500 Jøder. Hebron ligger rundt 930 meter 
over havet og i den bibelske regionen som heter 
Judea. Byen er den nest helligste byen i Juda-
ismen etter Jerusalem. Når vi kjører ut av Jeru-
salem ser vi apartheid muren strekker seg over 
landskapet også såkalte ”lydmurer” langs veien 
ser vi, disse har også en apartheid funksjon.
På vei til Hebron stopper guiden for å vise oss 
en del kolonier og palestinske landsbyer. Ved en 
landsby har israelerske myndigheter gravd over 
veien slik at tilkomst med bil eller vogn inn til 
landsbyen blir umulig. I bakgrunnen ser vi at en 

mann kommer ridende på et muldyr. Dette er en 
bevisst Israelsk politisk strategi for å gjøre livet til 

Palestinerne mest mulig vanskelig slik at de til slutt 
flytter.

Etter hvert passerer vi kolonien Efrat, den ble først 
bygget 1982 og er nå under massiv utbygging. Guiden 
forteller at Efrat er bygget og blir bygget på dyrkbar 
jord og ser ut til å strekke seg over 1 kilometer på land 
som klart ble lovet Palestinerne igjennom FN resolu-
sjon 181, 235, 238 og den internasjonale domstol. 
Genève konvensjoner forbyr Israel å kolonisere land 
som er okkupert, så dannelsen av Kolonien Efrat 
innenfor Palestinsk territorium er ganske så ulovlig.
Vi stopper ved El’ Arroub en flyktningleir som ble 
etablert for førstegang i 1950 leiren rommer nå rundt 
12000 flyktninger i et område på 0,8km2. På skolene 
i leiren er det omtrent 50-60 elever per klasse.
Bethlehem passerer oss på venstre side mens vi kjører 
mot Hebron. Man ser tydelig at byen er omgitt 
av apartheid muren, vi blir fortalt at det er bare to 
innganger/utganger til Bethlehem. I utkanten av 
Hebron ved en landsby som heter Hal Hul stopper 
guiden bussen for å fortelle oss litt om Hebron, mens 
vi står der kommer en buss med en voldsom røyksky 
bak seg. Bussen er full av palestinske barn, er alle 
barna vinker og roper ”Du er velkommen” til oss på 
Arabisk. Guiden forteller at Hebron hadde vært i en 
hermetisk lukket Militær sone i omtrent 1-et år, da 
Israelske myndigheter åpnet byen igjen var det bare 
en passasje inn til byen som ble åpnet. Dette fører 
til at det er nok med bare en jeep og 2 soldater for å 
forsegle byen. 

Abrahams Moskeen (Al-Haram Al-Ibrahimi)
I Hebron får vi beskjed om at vi skal til Abrahams 
Moskeen (også kalt Isaac Hallen) Vi går de siste 200-
300 meterne til moskeen og via markedsgaten og 
3 sjekkpunkter, i et av sjekkpunktene går soldatene 3 sjekkpunkter, i et av sjekkpunktene går soldatene 
igjennom alle våre eiendeler. Soldatene er blide og igjennom alle våre eiendeler. Soldatene er blide og 
smiler til oss helt til de finner ut at vi er med en smiler til oss helt til de finner ut at vi er med en 

Palestiner. Alle må ta av seg sko når man går inn i 
moskeen, Damene må ta på seg hodeplagg og en 
kappe. Inne forteller guiden oss litt om historien til 
moskeen. 

Vi blir fortalt at den er 1300 år gammel og det skal 
visstnok være 3 bibelske par som er gravlagt der. 
Abraham og Sarah, Isaac og Rebekah, Jakob og Leah. 
Bygget er det andre helligste stedet for jøder (etter 
Tempel Høyden i Jerusalem).
25. desember, 1994 ble det gjennomført en massakre 
da en ekstrem kolonist som het Baruch Goldstein 
fra ”Keryat Araba’” kolonien, kom seg inn med et 
maskingevær og massakrerte 60 personer som deltok 
i gudstjeneste. Ytterligere 200 personer ble skadd, 
senere samme dag ble en massiv demonstrasjon holdt 
i Hebrons gater. Den Israelske hæren skjøt ned og 
drepte ytterligere 23 personer og hundrede flere ble 
skadet. Etter dette ble moskeen delt  i 2-to deler(den 
andre delen fungerer som en jødisk synagoge) og 
satt under full Israelsk militær kontroll. Muslimer og 
Jøder entrer moskeen fra forskjellige sider.
Hvordan kom Goldstein seg inn gjennom sikkerhets-
kontrollene med et gigantisk maskingevær?

Al-Shuhada (Martyr) gaten
Når vi først dro til moskeen møtte vi på en gjeng 
med barn som ville selge oss Palestinske ikoner, de 
håpefulle barna fulgte oss og maste på oss nesten hele 
dagen. Vi samlet oss utenfor moskeen , da en merke-
lig person (spion?) som utgjorde seg for å være fra 
USA begynte å stille spørsmål om vår tur til Hebron.  
Når alle var samlet ble vi vist Al-Shuhada (Martyr) 
gaten som er totalt stengt for palestinere. Etter avtale 
mellom Binyamin Netanyahu og Yasser Arafat fikk 
Palestinske myndigheter kontroll over 80% av byen 
(kjent som H1). De resterende 20% (eller H2) ble 
holdt av israelske militære soldater for å beskytte de 
omtrent 500 kolonistene som bor langs Martyr gaten 
i Hebron. Omtrent 30,000 palestinere bor fremdeles 
i H2.

Markedet
For å komme oss til markedsgaten i Hebron må vi 
gå i fra martyr gaten og igjennom 1-et av de tidligere 
sjekkpunktene som vi passerte på vei til Moskeen. 
Markedet er preget av stengte butikker overalt. Svært 
få har butikk i dette området. Dette kommer av 
målbevisst trakassering fra kolonistene og at mili-
tæret beordrer butikker stengt for blant annet for å 
kvele Palestinernes økonomi eller sikkerhetsårsaker. 
Guiden forteller at i denne gaten kaster kolonis-
ter som bor i andre etasje søppel, steiner og ymse 
flytende vesker(kaffe, juice og annet skittvann) ned 
på folk som går gaten. Det er hengt opp enkle gitter 
for å beskytte forbipasserende og de få butikkeierne 
som holder til i gaten. Guiden stopper følget ved en 
dame som er eneste kvinnelige butikkeier i områ-

Av Rolf Åsmund Skår

Hebron (al-Khalil)

REISEBREVREISEBREV
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det, han oppfordrer oss til å støtte 
henne. Noen kjøper skjerf av henne 
og etterpå blir vi invitert opp på taket 
i et hus like ved. På taket kan vi gå 
innom et rom som har blitt brent ned 
av israelske kolonister. Når vi går ut på 
”terrassen” kan vi se soldat poster på 
takene langs markedsgaten, israelske 
flagg er det vanskelig å gå glipp av. 
Fra taket får man rimelig god oversikt 
over kolonien og det som en gang var 
grønnsaksmarkedet, vi ser også en 
gammel muslimsk gravplass. Familien 
som eier huset vi står på servete oss 
tradisjonell te, som smakte nyde-
lig. Når vi litt senere kommer til en 
tidligere Palestinsk skole, blir vi fortalt 
at den ble konfiskert og omgjort til 
en skole bare for de mest ekstreme 
kolonistene i Hebron. Naturligvis er 
elevene under ”beskyttelse” av militære 
soldater. Når vi går videre møter vi 
en gammel mann som ennå har åpen 
butikk. Han viser inngangsdøren til 
hjemmet hans i andre etasje, døren 
ligger vegg i vegg med butikken. 
Guiden forklarer at mannen ikke kan 
gå inn i hjemmet sitt uten at israel-
ske soldater følger han inn i huset. 
Nesten alle butikkene som er beordret 
stengt har blitt vandalisert og bestjålet 
av kolonistene. En av dørene til en 
stengt butikk står åpen for oss og vi 
blir vist resultatet av lukkede dører, 
alt møbel og stoff er det gått mugg i. 
Vi følger guiden videre innover gaten, 
jo nærmere vi kommer H1 jo flere 
butikker er åpne.  Etter hvert kommer 
vi til et sted i gaten som tydelig bærer 
preg av at kolonistene bor i etasjene 
over butikkene. Kolonistene har 

kastet søppel, steiner og til og med 
store murstein ned på et gitter som 
butikkeierne har fått satt opp for å 
beskytte seg og kundene.

En modig familie
På slutten av markeds gaten presen-
terer guiden oss for Hashem Al-’Aza. 
Vi skal besøke huset til Hashem og 
møte familien hans. Han bor rett ved 
siden av de mest ekstreme kolonistene. 
For å komme oss dit må vi først gå 
igjennom en sikkerhetssjekk hvor vi 
må vente på at politiet får snakket 
med Hashem. Hashem forteller noen 
av oss at de vil sjekke at han ikke har 
slektninger med seg, da det fører til 
at han må ha ekstraordinær tilla-
telse. Etterpå må vi gå igjennom en 
stor hage og klatre over flere steiner. 
Vi stopper halvveis, ”Der oppe bor 
kolonistene” sier Hashem og peker 
mot kolonien. Gruppen fortsetter 
opp til huset hans, der vi blir fortalt 
at kolonistene hiver søppel ned på 
familien når de går på stien. Når vi 
er fremme ved huset stopper vi og ser 
oss litt rundt. ”Der er min gamle vei 
ned til huset” sier Hashem mens han 
peker mot et oliventre, vi ser bort og 
ser at veien nå er umulig å ta seg frem 
på. ”De prøver å drepe oss, Noen av 
trærne våre har blitt forgiftet, andre er 
hugget ned. Kolonistene kom en dag 
og brøt seg inn i huset vårt og banket 
meg foran familien min, de raserte 
huset og hagen også.” Vi går inn i 
huset hans og blir servert te når vi skal 
se film. Vi blir vist filmer som er lagd 
ved hjelp av menneskerettighetsorga-
nisasjonen B’Tselem, den ene filmen 

inneholder scener der familien blir 
trakassert. Militæret står bare å ser på 
når kolonistene drar ned til familien 
for å lage bråk, gruppen ble målløse 
og vi synes det er forferdelig at voksne 
mennesker kan oppføre seg slik. Noen 
i gruppen støtter familien med å kjøpe 
fine kullstift tegninger før vi går, mens 
undertegnede gir penger til familien 
fordi de fortjener den støtten de kan 
få. Vi tar etter hvert farvel med fami-
lien og går til bilene som står og venter 
på oss ved inngangen til markedet i 
H1, Guiden spør om vi vil ha mat, 
og alle sier ja. Vi tok en rask stopp på 
”King of Falafel” og fikk oss noe godt 
å spise før vi satte mot et glassverk for 
å se på hvordan det eldgamle yrket 
blir utøvd. Vi blir fortalt at det bare er 
4 personer som kan yrket i Hebron, 
barna er ikke interessert i å lære det, 
de har i dag PC, mobiler, og Internet 
som de er mer interessert i. Vi setter 
kursen mot Jerusalem etter at de som 
ønsket har fått handlet litt. Når vi 
kom til sjekkpunktet ved Jerusalem så 
ble den ene bussen stoppet, sjåføren 
får beskjed om å kjøre via Bethle-
hem. Guiden sier ”Alt kommer an på 
humøret til soldatene. Noen dager går 
det greit, andre dager er det mye styr.”

Fortsettelsen på Rolf Åsmund sin 
interessante fortelling kan du lese i neste 
nummer av Montørforum. Du kan også 
lese det på fagforeningens webside www.
efbergen.no
Jon Kristian må jo også få slippe til.

REISEBREV

Denne gaten fører til Al-Shuhada gaten. Vi 
kan skimte en soldat og et sjekkpunkt i bak-
grunnen. FOTO BJØRG HARRIET GRAVEN
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Det var fra dette podiet til høgre Baruch Goldstein masakrerte 60 personer 
som deltok i gudstjeneste. FOTO ROLF ÅSMUND SKÅR

Tungt bevæpnede vakter beskytter skolen til kolonistene. Vi ser litt av 
skolen til venstre oppe i bildet. FOTO ROLF ÅSMUND SKÅR

Til høyre: Den modige familien vi var på besøk til. FOTO JON KRISTIAN 
VIKEN

 En av fire glassmestre i Hebron. FOTO ROLF ÅSMUND SKÅR
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Qalandia flyktningeleir.
Flyktningeleiren har 12000 innbygga-
rar, dei fleste frå landsbyar rundt Vest-
Jerusalem.  Under den første intifadaen 
vart 65 menneske frå leiren drepne.  
Med støtte frå ein australsk hjelpeor-
ganisasjon vart Women’s Programmes 
Center starta opp i 2001.  Represen-
tanten for senteret fortel om den sær-
lege belastninga som fell på kvinnene 
i leiren.  Mange av mennene i leiren 
er arbeidsledige med dei frustrasjonane 
det skaper.  Barna ser inga framtid og 
mistar all motivasjon for skulearbeid.  
Til ei kvar tid er menneska i leiren 
utrygge for israelske razziaer.  I denne 
situasjonen er det kvinnene som bind 
familien saman. Senteret driv opplæ-
ring for kvinner innan handarbeid, 
kulturelle, religiøse og juridiske spørs-
mål, data og internett, helse og fysisk 
trening. Positive aktivitetar i våre auge, 

men likevel har israelske soldatar mange 
gonger ramponert inventar og utstyr 
for senteret under sine raid i leiren.
Vi spurte om grunnen til at flyktnin-
geleirane framleis består, og kvifor 
innbyggarane ikkje er meir integrerte 
i det palestinske samfunnet.  Svaret er 
at flyktningespørsmålet er okkupanten 
sitt ansvar.  Å fjerne leirane, og få pro-
blemet til å ”forsvinne”, vil i realiteten 
løyse Israel frå ansvaret og gjere fordri-
vinga permanent.

Balata flyktningeleir.
Nablus er med sine 140000 innbygga-
rar den nest største byen på Vestbreid-
den, etter Hebron.  Byen er kanskje 
eldre enn Jeriko, som mange reknar 
som den eldste av verdas byar som har 
eksistert utan avbrot.  Som mange av 
byane i regionen har Nablus ein sentral 
gamleby verd eit besøk.  Tidlegare var 
byen eit industrielt og økonomisk tyng-
depunkt, men israelske restriksjonar 
har utarma den palestinske næringsak-
tiviteten.  
Balataleiren vart etablert i Nablus alle-
reie i 1950-51 for å ta hand om flykt-
ningar frå Jaffaområdet nær dagens Tel 
Aviv.  Fram til sekstiåra budde 5-6000 
menneske her i telt.  Som mange pales-
tinske samfunn har også denne leiren 
ein kraftig folketilvekst.  Det vart etter-
kvart nødvendig å bygge hus, først i 

Besøk i flyktningeleirar.
ei høgd, seinare både to og tre.  I dag 
huser leiren 25000 menneske innanfor 
ein kvadratkilometer.  Problema er av 
same karakter som i Qalandia.  Mange 
er arbeidslause.  Folk bur trangt og har 
knapt eit privatliv.  Kvar natt gjennom-
fører israelske soldatar arrestasjonar.  
Leiren mista 230 menneske under den 
siste intifadaen,  750 er blitt funksjons-
hemma av skader påført under intifa-
daen, og 480 er framleis fengsla.  
Yafa Cultural Center, oppretta i 1996 
og støtta av mellom andre hjelpeor-
ganisasjonen Oxfam, driv arbeid retta 
mot ungdom – støtteundervisning, 
bibliotek, aktivitetar som dans, teater 
og musikk.  Leiren har tre skular med 
50-55 elevar i kvar klasse.  Utdanning 
er den viktigaste vegen ut av ein håplaus 
situasjon for unge palestinarar.  Sente-
ret prøver å motivere dei unge til å ta 
skulegangen alvorleg.  Det er likevel 
vanskeleg for akademikarar å få jobb 
på Vestbreidden, og ”hjerneflukten” 
frå området er stor.  Palestinarane står 
såleis overfor eit mangesidig problem.
Under besøket fekk vi også sjansen til 
å samtale med den kjende politikaren 
Housam Khader.  For sitt engasjement 
har han blitt arrestert 25 gonger og 
levd sju år i eksil i Libanon.  Han til-
høyrer Fatah, partiet til avdøde Yasser 
Arafat, men har mange gonger kriti-
sert Arafat for manglande innsats mot 
korrupsjonen som fekk utvikle seg hos 
dei palestinske styresmaktene.  Khader 
fortel om israelske arrestasjonsmetodar 
– nattlege kommandoraid der solda-
tar sprenger seg veg inn i heimane til 
folk dei vil ha tak i.  Dette blir opp-
levd som svært dramatisk, ikkje minst 
av familiemedlemmene.  Mens etter-
forskinga pågår blir arrestantane nekta 
søvn og helsetilbod, får dårleg mat, og 
blir utsette for vilkårleg avstraffing.  
Avstenging av informasjon utanfrå, 
og rein bløff om f.eks. fiktive ulykker 
i familien, blir brukt som metode for 
å psyke ut fangane.  For Fatah-politi-
karen er målet ein sekulær stat, men 
han fryktar at politisk islam kan vinne 
fram pga. desperasjonen i befolkninga.  
Tostatsløysinga synest i dag urealistisk 
fordi det ikkje eksisterer ein reell vilje 
til dette i Israel, avsluttar Housam 
Khader.

REISEBREV Av Jon Kristian Viken

Av 28 flyktningeleirar på Vest-
breidden og i Gaza besøkte 
vi to, Qalandia i Ramallah og 
Balata i Nablus.  
Qalandia ligg like ved det store 
sjekkpunktet med same namn i 
Ramallah, der 16 palestinarar 
har mista livet, av desse 9 barn, 
og 18 fødslar har funne stad i 
køane.  

Vi kjøper handarbeid i Qalandia flyktningeleir FOTO JON KRISTIAN VIKEN

To kameratar i eit trangt Balata-smug. FOTO JON KRISTIAN VIKEN

Produksjon i Qalandia flyktningeleir FOTO 
JON KRISTIAN VIKEN
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Av Jon Kristian Viken

Møte med PACE, 
The Palestinian 
Association for 
Cultural Exchange.

d

REISEBREV

en politiske situasjonen og ei en politiske situasjonen og ei 
svak lovgjeving gjer at mange svak lovgjeving gjer at mange 

historiske og arkeologiske minne i historiske og arkeologiske minne i 
området er i dårleg stand.  Noko skul-området er i dårleg stand.  Noko skul-
dast palestinarar – attraksjonane blir 
dels neglisjert og eksempelvis brukt 
som bossfyllingar, og dels plyndra 
for antikvitetar som turistane kjøper.  
I andre tilfelle står Israel bak – ved 
rasering av byar, eksempel Nablus, og 
bygging av bypassvegar for settlerar 
gjennom kulturlandskap.  Muren 
Israel bygger, gjer dessutan at mange 
potensielle turistmål blir liggande på 
den israelske sida.
PACE er ein ikkje-statleg organisa-
sjon som arbeider for å styrke den 
palestinske kulturen.  Det er viktig å 
gjere innbyggarane merksame på den 
rike kulturarven dei sit på.  PACE har 
sett i gang dugnadsarbeid for å rydde 

og setje i stand ruinar etter historiske 
bygningar, tårn, brønnar m.m.  Gjen-
nom det frivillige arbeidet blir folk 
opptatt av å ta vare på minnesmerka.  
Mange kulturminne blir også tatt i 
bruk til ymse formål for allmenta.  
Ved å arrangere turar til slike stader, 
ønskjer PACE både å vise fram attrak-
sjonane til folk utanfrå, og å vise for 
lokalbefolkninga at dette har interesse 
langt utanfor landsbyen eller bydelen.  
PACE arbeider også med å dokumen-
tere historie som tidlegare berre er 
overført muntleg, bringe vidare tradi-
sjonelle kunst- og handverksteknikkar 
som står i fare for å gå tapt, og skape 
marknad for varer frå slik produksjon.  
PACE driv informasjonsarbeid og gjev 
ut publikasjonar om ulike tema.
Adel Yahya viste oss den 5000 år 
gamle handelsvegen mellom Egypt og 

Møtet med PACE dagen før heimreisa vart eitt av fleire høgde-
punkt under oppholdet på Vestbreidden, takka vere den enga-
sjerte og kunnskapsrike PACE-representanten Dr. Adel Yahya, 
som tok oss rundt i områda nordvest for Ramallah.  

Vi kjøper handarbeid i Qalandia flyktningeleir FOTO JON KRISTIAN VIKEN

To kameratar i eit trangt Balata-smug. FOTO JON KRISTIAN VIKEN

Gjester og vertar i Rantis. FOTO JON KRISTIAN VIKEN
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Syria, og sementblokkene som sett-
lerar har blokkert denne med nord for 
Ramallah.  I Jomfru-Maria-kyrkja frå 
det fjerde århundret i Abud gav den 
dyktige pedagogen ei utførleg oriente-
ring om byggeteknikk og -stil, stadier 
i bygningen si historie osb.  Etterpå 
introduserte han oss for kvinnekollek-
tivet i Rantis, der Palestinakomiteen 
støttar rehabiliteringa av eit lekkasje-
skadd hus, og der kvinnene førebudde 
ein solid lunsj for oss.  Kollektivet 
driv mellom anna med opplæring for 
jenter/kvinner, og produksjon og sal 
av handarbeid.  Landsbyen Rantis, 
med hovudsakleg muslimsk befolk-
ning, ligg nær den grøne linja mot 
Israel.  Innbyggarane er hardt pressa av 
israelske settlerar som ønskjer å overta 
området.  Frå ei høgde i landsbyen 
kunne vi sjå mot Tel Aviv og Mid-
delhavet, og fekk eit godt inntrykk av 
dei korte avstandane her.  Vidare gjekk 
turen til Natufdalen, kjend for sivilisa-
sjon så langt tilbake som 35-70000 år, 
med Shuqbagrottene der det er gjort 

rike arkeologiske funn.  I dag tømmer 
både palestinarar og settlerar bosset 
sitt nær grottene, men mest skjem-
mande er den store fjellskjeringa som 
gjev plass til ein ny bypassveg.  
Turen opp att mot Ramallah som ligg 
nær 900 moh, gjekk gjennom kupert 
terreng med åsar og dalsøkk.  Spreidd 
vegetasjon blir avløyst av landsbyar og 
olivenmarker.  Det vakre landskapet 
er innimellom stykka opp av parallelle 
vegar og fysiske skilje for å skjerme 
dei israelske settlerane mot palestinsk 
trafikk og buområde.  Dei israelske 
busetjingane – eller koloniane – ligg 
mange stader som reine militærfest-
ningar på toppen av høgdedraga.  Ved 
ei av dei vi passerte, vart ein 14 år 
gammal gut nyleg drepen.  Han leika 
utanfor eit ikkje-forserbart elektrisk 
gjerde, men settleren syntest likevel 
dette vart for trugande – og skaut.  
Palestinsk politi kan lite gjere då dei 
ikkje har lov til å arrestere israelske 
gjerningsmenn – okkupasjonslovene 
står over dei palestinske.  Når sett-

lerane hevdar å ha handla i sjølvfor-
svar, blir dei sjelden straffa.  Det er 
underleg at nokon kan leve uforstyrra 
vidare med slike handlingar på sam-
vitet.  Korleis kan respekten for liv bli 
så liten?  
Turen med PACE viste oss ei anna 
side av kampen mot okkupasjonen – 
det kulturelle arbeidet og innsatsen 
for å bygge palestinsk identitet og 
sjølvrespekt.  Samtidig underbygde 
den mykje av det vi har sett og høyrt 
i løpet av dagane på Vestbreidden.  
Folket her er velsigna med ein god 
porsjon galgenhumor og klarer å leve 
med situasjonen.  Men ein stabil fred 
er neppe mogleg så lenge Israel ulovleg 
konfiskerer landområde og vassres-
sursar, og behandlar palestinarane som 
annanrangs menneske.  Korleis kan vi 
og resten av verdssamfunnet la dette 
skje?

Utsikt frå Rantis mot den grøne linja og Tel 
Aviv FOTO JON KRISTIAN VIKEN

Bypassveg i verneverdig Natuf-landskap FOTO JON 
KRISTIAN VIKEN
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Fyrste mai Bergen 

AKTUELT

Bergen
Over 20 personar deltok bak fagforeininga si fane i Bergen på 
fyrste mai 2009. Veirgudane spelte på lag, så det var opphalds-
vær heile dagen. Dagen starta med frukost i huset i Kalfaret. 
Der var også is å få. Hovudtalar for dagen på Torgalmenningen 
var LO leiar Roar Flåthen. Etter at toget hadde teke turen om 
Dreggen og Strandkaia var det appellar frå Ørjan Myrmel som 
er LO leiar i Bergen, så Liv Signe Navarsete frå SP, Audun Lys-
bakken frå SV og Per Rune Henriksen frå AP. Alle fem håpte 
sjølvsagt på ein ny regjeringsperiode etter valet til hausten. 
Noko vi i Montørforum er einige om. Inn i mellom appellane 
spelte Bergensbandet Fenrik Lane. 

Lone Jørgensen frå Raudt heldt internasjonal appell under fru-
kosten på Stord Hotell. Demonstrasjonstoget gjekk frå hotellet 
til Leirvik sentrum.
Omkring 150 personar deltok i toget der ”Arbeid til alle” var 
hovudparole. Forbundsleiar Erna Hagensen i Norsk Arbeids-
mandsforbund var hovudtalar ved rådhuset etter toget. Det er 
100 år sidan den første fagforeininga i Arbeidsmandsforbundet 
vart skipa på Stord og det vart arrangert jubileumsfest i Sam-
funnshuset på Litlabø om kvelden. Inge Øpstad og Kristian 
Pedersen var gjester frå Elektroarbeidernes Fagforening.

Fyrste mai Stord

Ytre Arna
Den gamle industriplassen Ytre Arna har lange tradisjoner 
når det gjelder 1. mai feiring. I nydelig vær hadde ca 300 
mennesker møtt frem for å feire 1. mai. Under parolene 
Arbeid til alle, Ytre Arna trenger parkering, Straffegebyr 
tog = nei, Stopp privatisering av offentlige tjenester og 
Enhetstakst for tog = ja marsjerte prosesjonen langs Alf 
Bonesvei og ned mot sentrum.  Etterpå var det Forsvar-
sminister Anne-Grete Strøm-Erichsen som holdt tale for 
dagen. Statsråden kom innpå finanskrisen som truer mange 
arbeidsplasser rundt om i landet. Finansakrobater i New 
York har skyld i at Fundo ansatte i Høyanger ikke har noe 
å gjøre. Når mange mister jobben på Rolls Royce Marine 
på Hordvik er det en direkte konsekvens av finanskrisen. 
Hun trakk også frem at Frp trakk seg fra byrådssamarbeidet 
i Bergen, grunnet bergensprogrammet og bompenge fin-
ansieringen av dette. Etterpå var det Trond Eikeland som 
skulle holde ungdomsappellen, han er politisk nestleder i 
AUF i Hordaland. Det var først og fremst Frp han gikk 
til angrep på, grunnet mindre statskroner på uhjelp. Han 
kritiserte også Frp for at de ønsker å gi skattelette til de som 
har mest fra før her i landet, og vil finansiere dette ved å gi 
mindre til de som allerede har minst her i verden. Hvordan 
kan nesten hver tredje person her i landet sympatisere med 
et parti som mener arbeidsmiljøloven er en begrensning for 
arbeidslivet? La de få prøve seg, sier mange. Nei, det er for 
farlig. For mye kan ødelegges på fire år til at Frp bør for 
prøve seg, sa Eikeland. Ellers var det underholdning, leker 
for barn og fiskedam. 
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Opning - konstituering
Leiar i distriktet Svein Eivind Solheim opna møtet. Sol-
heim informerte om at han var gått av som klubbleiar 
og kom til å gå av som leiar i distriktet på årsmøtet. Det 
var 31 representantar tilstades på møtet. Til å leia møtet 
vart Tore Haugland og Atle Rasmussen vald til dirigen-
tar. Sekretær Arne Nesheim vart vald til å skriva protokoll 
mens Astrid Skare og Morten Bildøy vart vald til å skriva 
under protokollen.

Den fagleg politiske situasjonen
Forbundsleiar Hans Felix innleia om den fagleg politiske 
situasjonen. Våre medlemmer skal gi si røyst ved stortings-
valet. Det er ikkje vår oppgåve å sei kva medlemmene skal 
røysta. Me skal gi mest mulig informasjon om dei ulike 
politiske partia sine syn på dei sakene som opptek våre 
medlemmer. Det er viktig at me vel ei regjering som er 
med oss og ikkje mot oss, sa forbundsleiaren.

Finanskrisa
- Finanskrisa som verden er inne i no skuldast dels at 
bankar og finansinstitusjonar har bygga opp ei myte om 
at det flaumar over med pengar. Det har resultert i at det 
er teke opp lån som ikkje kan betalast attende. Ein har no 
ei aukande global arbeidsløyse. Noreg vil i aukande grad 
oppleva krisa. Me har ei regjering som viser at dei ynskjer 
å bidra i forhold til krisa og dempa skadeverknadene av 
den. Me har ei regjering som er med oss og ikkje mot 
oss. Det er foreløpig få oppseiingar og permitteringar for 
EL&IT medlemmer men dei kjem i aukande grad.  Inn-
føring av rullerande permitteringar vil minske fylgjene for 
den enkelte, sa Felix.   
- Energisektoren bør unngå oppseiingar og må nytta 
høvet til å tilsetja fleire folk og ta inn fleire lærlingar. For-
bundet vil samarbeide med arbeidsgjevarane for å auke 
lærlinginntaket, sa forbundsleiaren.

Sosial dumping
Forbundet opplever at arbeidsgjevarane saboterer vårt 
arbeid i forhold til sosial dumping, sa Felix og refererte 
mellom anna til krav om allmenngjering av Landsoverens-
komsten.
Kravet om dokumentasjon er skjerpa og det vorte veldig 
vanskeleg å få allmenngjort tariffavtalar. Innføring av soli-
daransvar kan avhjelpa situasjonen noko om det vert inn-
ført. Saka ligg i departementet for utredning, sa Felix.

Forbundsleiaren stadfesta at forbundets krav om veto til tene-
stedirektivet står ved lag. LO sekretariatet har handsama saka 
og krev garantiar for at solidaransvar, allmenngjering, nasjo-
nal styringsrett, nasjonal arbeidsrett og treparts samarbeidet 
kan vidareførast dersom ein tek tenestedirektivet inn i norsk 
lov. Felix vedgjekk at løpet var kjørt politisk og meinte LO 
burde bruka vedtaket i sekretariatet til å retta inn kritikk mot 
storting og regjering.   

Elektrofaga
Forskrifter om kvalifikasjonar for elektrofagfolk, FKE. For-
bundet er særs aktivt i saka med høyring til nye forskrifter. 
Forskriftene skal samordnast med andre forskrifter og det 
nye namnet vert Forskrifter for elektroforetak, FOE. Det skal 
verta ei god og unik regulering for kvalifikasjonar innanfor 
faget, gjeldane frå 2010.  Forbundet er representert med to 
representantar i referansegruppa til direk-
toratet DSB. Det er veldig viktig 
for EL&IT forbundet å vidare-
føra i forskrifta at montøren 
skal vere fast tilsett i same 
bedrift som installatøren. 
Dette konsentrerer me oss 
om no, sa Felix.
I regjeringserklæringa frå 
Soria Moria vart det slått 
fast at ein skulle arbeide 
for rett til etter og vidare-
utdanning EVU og støtte 
til livsopphald. For-
bundsleiaren såg for 
seg ein reform på 
dette i neste 
stortings-
periode.

ÅRSMØTE I EL&IT DISTRIKT HORDALAND, SOGN OG FJORDANE 29. APRIL 2009

Forbundsleiar Hans Felix innleia om den fagleg politiske situasjonen på distriktets årsmøte. Han la vekt på kor viktig det 
var for landet å få ei regjering som ikkje er mot oss etter valet til hausten. Det var 31 representantar på årsmøtet og fleire av 
dei deltok i organisasjonsdebatten det vart lagt opp til. Det var størst usemje kring om det skulle vere heil eller halv stilling 
som distriktssekretær. Styret hadde lagt opp til at det skulle vere halv stilling og styrets forslag fekk fleirtal under voteringa. 
Leiar Svein Eivind Solheim gav stafettpinnen til Ove Toska for å leia distriktet dei neste to åra.

Toska ny leiar i distriktet

Av Kristian Pedersen
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Av Kristian Pedersen

Først ut i debatten var Ove Toska som 
klargjorde av FKE saka var umåteleg 
viktig. Ein er no i ein ny fase i saka 
og det viktig med ekstra fokus. Det 
er rett at forbundsleiar tek eit ekstra 
politisk ansvar i saka no, sa Toska.  
Svein Davidsen var ikkje einig med 
regjeringa i alt og meinte det var viktig 
å stille krav til regjeringa. Spesielle 
tiltak for å ta inn fleire lærlingar vert 
viktig, sa Davidsen. Åge Blummenfelt 
gav skryt til forbundsleiinga for at 
forbundet var synleg i samfunnsdebat-
ten. Dette vert viktig også omkring 
FKE-saka, sa Blummenfelt.
Svein Eivind Solheim meinte det 
burde vere ei statleg oppgåve med 
utbygging av breiband. Slik det fun-
gerer i dag legg ulike aktørar parallelle 
breibandssystem i tettbygde strok 
mens ingenting vert lagd i grisgrente 
strok. Dette er tull, meinte Solheim. 
Nyvald leiar i Energiforeininga Sogn 
og Fjordane, Heidi Bøyum, meinte 
det burde vervast fleire merkantile 
tilsette som medlemmer til forbundet. 
Karsten Eriksen ville kutte i kontin-
genten og fjerne kontingenten på 
bonus og feriepengar. Eriksen meinte 
vidare at fagforeiningskontingent 
var utgift til inntekts ervervelse og 
meinte alt burde kunna trekkast av 
på skatten. Forbundsleiar Hans Felix 
oppsummerte debatten. Han var glad 
for rosen som vart gjeven. Me er ikkje 
einige i alt men me går heller ikkje i 
utakt der me er ueinige, sa Felix.

Forbundsleiaren syntest det var bra at 
nokon reiste debatten kring kon-
tingent. Fagforeiningsfrådraget på 
skatten er i dag 3800 kr. pr. år. LO og 
EL&IT forbundet har som mål å auka 
frådraget, sa Felix. Forbundsleiaren 
minna om at Framstegspartiet FRP 
ville fjerna heile frådraget. 

Årsmeldingar og økonomi
Styrets årsmelding vart framlagt av 
Arne Nesheim. Under presentasjonen 
la han vekt på medlemsutviklinga. 
Av interne saker trekte han fram at 
distriktssekretær Jan Henrik Larsen 
hadde slutta og byrja i arbeid som 
forbundssekretær.
Arthur Sjursen la fram årsmelding frå 
studie og HMS utvalet, samt årsmeld-
ing frå arbeidet som distriktssekretær. 
Kasserar Reidar Sekkingstad la fram 
rekneskapen for 2008 som synte ein 
sunn og god økonomi. Åge Blum-
menfelt kommenterte at det mangla 
oversyn over kontingentpengane til 
direktemedlemmer og oversikt over 
flyten av desse pengane. Dette tok 
også Tore Haugland til orde for under 
budsjettdebatten. Kasseraren lova å 
ta saka opp med hovudkasseraren 
i forbundet. Arild Horsevik ville at 
styret i neste periode skulle ta ein total 
gjennomgang av distriktets utgifter. 
Ove Toska påpeika at elektrikarane i 
dag betalte meir enn to tredeler av dis-
triktets utgifter og ville om naudsynt 
ta ein gjennomgang av desse utgiftene. 

Årsmeldinga, rekneskapen og budsjet-
tet vart samrøystes vedteke.

Organisering og bemanning av 
distriktet
Styret hadde to saker til behandling 
vedrørande organisering og beman-
ning av distriktet. Det eine forslaget 
gjekk ut på å oppretta arbeidsutval 
(AU) i distriktet. Det andre forslaget 
gjekk på total stillingsprosent for 
distriktssekretær. Etter at Jan Henrik 
Larsen slutta har styret sett ned ei 
arbeidsgruppe for å sjå på beman-
ninga. Arbeidsgruppa og styret 
innstilte overfor årsmøtet at distriktet 
skal ha ei femti prosent stilling. Det 
inneber at den ledige halve stillinga 
etter Jan Henrik ikkje vert erstatta. 
Det var ingen frå styret som la fram 
saka og årsmøtet måtte ta saksfram-
legget skriftleg. Det vart difor opna 
for debatt med ein gang. Først ut i 
debatten var Ove Toska som tok ei 
historisk oppsummering i forbind-
else med tilsette i distriktet. Toska 
presiserte at situasjonen for Arthur 
Sjursen vert uendra som følgje av 
forslaget. Tore Haugland og Fagforen-
ing Tele og Data meinte det framleis 
er behov 100% stilling. Haugland la 
fram forslag om 100% stilling og satt 
det opp mot forslaget frå styret. Svein 
Eivind Solheim, Arild Horsevik og 
Astrid Skare støtta forslaget frå Tele 
og Data.  Atle Rasmussen og Svein 
Davidsen støtta opp om styrets forslag 
under debatten. Etter voteringa vart 
det vedteke samrøystes å oppretta  AU 
i distriktet. Det vart vidare vedteke 
mot 9 stemmer at det skulle vere 50% 
stilling som distriktssekretær. 

Val og avslutning
Jon Kristian Viken la fram valnemda 
sitt forslag. Det var innstilt på Ove 
Toska som ny leiar og Heidi Bøyum 
som styremedlem som erstatning for 
Arild Horsevik. Alle vala vart gjen-
nomført samrøystes. Under avs-
lutninga takka nyvald leiar Ove Toska 
for tilliten og takka av dei som gjekk 
ut av styret. Det vart gjennomført 
nøkkeloverlevering frå Svein Eivind 
Solheim til Ove Toska etter mønster 
frå regjeringskvartalet. 

Debatten
ÅRSMØTE I EL&IT DISTRIKT HORDALAND, SOGN OG FJORDANE 29. APRIL 2009

Avtroppende leiar Svein Eivind Solheim over-
let nykkjelen til distriktet til Ove Toska. FOTO 
KRISTIAN PEDERSEN

Tore Haugland argumenterte for heil stilling. 
FOTO KRISTIAN PEDERSEN
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TARIFF 2010

Organisasjonssekretær Kjell Sverre 
Aasheim åpnet konferansen. Møtele-
delse ble valgt og så var man i gang. 
Jan Olav Andersen som er forhand-
lingsleder i forbundet innledet kort til 
temaet det gode arbeidsliv. LO gjen-
nomfører en medlemsdebatt.
Noe tilsvarende var det også i 2005. 
Det var en av grunnene til at vi fikk en 
rødgrønn regjering. Andersen la til at 
vi er godt fornøyd med det regjeringen 
har gjennomført, men samtidig er vi 
utålmodig etter å få til mer. Det er 
forskjell. Bondevikregjeringen mente 
det ikke var behov for tiltak mot sosial 
dumping. Den rødgrønne regjeringen 
har lagt frem to tiltakspakker mot 
sosial dumping. - Men vi må få lettere 
tilgang til allmenngjøring av tariffavta-
ler, la han til.
Regjeringen har levert når det gjelder 
hjemfall og offentlig eierskap. EVU 
kan de også hjelpe til å få i havn. - Vi 
går inn i en periode med økende 
arbeidsledighet. Da er permitterings-
regler viktig. Regjeringen har kommet 
med tiltakspakker som passer oss godt. 
Og så må vi få til gode rotasjonsord-

ninger. Vi skulle så få innledninger 
fra tre partier. Se egen sak. Etter 
innledninger og debatt fikk deltakerne 
gruppearbeid med å svare på LOs 
medlemsdebatt.

Faget
Resten av første dag gikk med til FKE, 
EVU og fagstolthet.
Forbundssekretær Dag Langer Ander-
sen innledet og stilte spørsmål om 
hvordan vi kunne få FKE og fagstolt-
het sterkere inn i organisasjonens 
lokale ledd. Han fortalte videre at ny 
FKE snart kommer på høring. I den 
anledning er det spesielt to ting som 
ikke er tilstrekkelig avklart: Godkjen-
ning av utenlandsk arbeidskraft, og 
ansettelse i samme bedrift som instal-
latøren. – Dette må politiseres sterkere 
blant annet ved at de lokale ledd tar 
sterkere grep, sa han. Han ønsket også 
at vi skulle få mer fart på etterutdan-
ning ved større aktivitet i klubber og 
fagforeninger.

Så var det gruppearbeid: Hvordan 
få OU til å virke og hvordan sikre at 

FKE og yrkesstolthet får en behørig 
behandling i lokale organisasjonsledd?
Og svarene gikk på å sette FKE på 
dagsorden, samt å bli flinkere til å 
fokusere på yrkesstolthet og aktivitet i 
opplæringsutvalgene. Vi kan også lære 
av hverandre. Og klubbene må settes 
i stand til å drive arbeid i opplærings-
utvalgene.

Så var det diskusjon og Ove Toska sa 
det slik: - Vi må gå i oss sjøl vedrø-
rende yrkesstolthet. Ta fatt i det på 
klubbene, sett det på dagsorden der. 
Skolering er naturlig for å utvikle 
fagstoltheten. Er bekymret for FKE-
saken. Forbundsledelsen bør ta tak 
i denne saken. Vi må trykke på de 
politiske knappene vi har og vi må 
forankre det nedover. I sin oppsum-
mering nevnte Dag Langer Andersen 
at man har bestilt en gapanalyse med 
kurstilbud for å fylle opp mellom 
gammelt og nytt fagbrev som elek-
triker. Det er bestilt hos Elvebakken 
videregående skole i Oslo, blir trolig 
klart til høsten og vil ha et omfang på 
ca tre ukers utdanning.

EL&IT forbundet har en grun-
dig tariffprosess foran hvert 
EL&IT forbundet har en grun-
dig tariffprosess foran hvert 
EL&IT forbundet har en grun-

tariffoppgjør. Det starter med 
dig tariffprosess foran hvert 
tariffoppgjør. Det starter med 
dig tariffprosess foran hvert 

distriktstariffkonferanser. Dis-
tariffoppgjør. Det starter med 
distriktstariffkonferanser. Dis-
tariffoppgjør. Det starter med 

triktstariffkonferansen for vest-
landsfylkene ble avholdt 24.- 26. 
mars 2009 på First Hotell Marin 
landsfylkene ble avholdt 24.- 26. 
mars 2009 på First Hotell Marin 
landsfylkene ble avholdt 24.- 26. 

i Bergen. Fagforeningen deltok 
mars 2009 på First Hotell Marin 
i Bergen. Fagforeningen deltok 
mars 2009 på First Hotell Marin 

med 22 representanter.
i Bergen. Fagforeningen deltok 
med 22 representanter.
i Bergen. Fagforeningen deltok 

Tariffoppgjøret 
2010 er startet

Kjell Sverre Aasheim åpnet konferansen. 
FOTO ARNE NESHEIM

Dag Langer Andersen etterlyser større 
engasjement i FKE saken. FOTO ØYVIND 
LANDSVIK

Fagforeningen var godt representert på dis-
triktstariffkonferansen. FOTO ARNE NESHEIM
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Av Arne Nesheim

Utfordringer?
Dag to startet med innledning fra 
forbundssekretær Jan Henrik Larsen 
under temaet tariffpolitiske og 
organisatoriske utfordringer i dagens 
situasjon.
Vi har hatt en høykonjunktur med 
mye arbeidsinnvandring, bra lønnsut-
vikling, mye sosial dumping, useriøse 
bemanningsbyråer etc. Nå blir det 
nedgang i aktiviteten. Finanskrisa 
virker inn på realøkonomien. Det 
kommer krisepakker og det blir mer 
usikkerhet hvordan hverdagen blir for 
våre medlemmer. Vi får arbeidsledig-
het. Våre medlemmer vil bli rammet. 
Det gir en ekstra utfordring foran 
tariffoppgjøret 2010. Kunnskap om 
avtaleverket er en viktig faktor. Derfor 
må opplæring av tillitsvalgte og med-
lemmer fokuseres.
Etter innledingen var det gruppear-
beider. 

Trond Løvstakken gikk gjennom 
aktuelt avtaleverk for rotasjonsordnin-

ger offshore og på land, samt inn- og 
utleie. Han berørte også konsekven-
sene av dommen i Arbeidsretten mot 
Fellesforbundet i anledning rota-
sjonsordninger. Og han kommenterte 
statusen i tre tvistesaker om innleie fra 
vikarbyrå.

Også etter denne innledningen var det 
gruppearbeid: 

I besvarelsene ble det lagt vekt på at 
fritid ved rotasjonsordninger er viktig 
og at bestemmelsene om innleie fra 
vikarbyrå bør fjernes fra avtaleverket. 
Jon Kristian Viken sa det slik: - Prakti-
seringen av avtaleverket er den største 
utfordringen. Vi har mange gode 
bestemmelser. Så kommenterte han 
konkret tvistesakene om innleie fra 
vikarbyrå. Han benyttet også anled-
ningen til å repetere forslaget om å få 
innført lønnsansiennitet ved svanger-
skapspermisjon.
Rolf Skår etterlyste praktisering av 
bestemmelsen i FSE om ”ansvarlig 

for arbeidet”. Arbeidsgiverne overlater 
mer ansvar til montørene uten at det 
kompenseres med verken opplæring 
eller økt lønn. Kanskje det burde 
tariffestes?

Lønnssystemer
Forbundssekretær Jan Aasarmoen inn-
ledet til punktet ”Bruken og utvikling 
av våre lønnsystemer”. Han startet 
med litt historisk utvikling av avtale-
verket og konstaterte at Landsoverens-
komsten for elektrofagene er en godt 
fungerende avtale. Men differansen 
mellom bunn og topp på servicelønna 
har økt mer enn ønskelig. Akkordta-
riffen ble grundig revidert og forenklet 
i 2006. I den senere tid er arbeidsgi-
verne blitt mer positiv til akkordar-
beid. Når det gjelder onshoreavtalen 
så sliter man med å få Telfo med på 
tidsstudier som man tidligere er enige 
om skal gjennomføres. Produktivitets-
avtalen for skip er veldig lite i bruk. 
4B er nok vanskelig å få vekk, men det 
er veldig få som bruker den slik det 

TARIFF 2010

Rolf Skår FOTO ØYVIND LANDSVIK Trond Løvstakken. FOTO ØYVIND LANDSVIK Jan Aasarmoen. FOTO ØYVIND LANDSVIK
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AP
Dag Olav Teigen fra Arbeiderpartiet 
var første politiker ut: - Regjeringen 
gjør det de kan for å holde arbeids-
ledigheten nede. Forrige gang var 
midlertidig ansettelse noe som bredde 
om seg. I et samfunnsperspektiv må vi 
hindre at arbeidslivet settes tilbake. Vi 
ønsker det gode arbeidslivet. Det lages 
handlingsplaner mot sosial dumping 
og AP ønsker å lage en stortingsmel-
ding om arbeidsmiljøsituasjonen i 
2010. Han la også til at EVU har et 
eget kapittel i arbeiderpartiets parti-
program. Han avsluttet med å si at 
LOs medlemsdebatt er viktig både for 
LO og for AP.

SV
Audun Lysbakken fra Sosialistisk 
Venstreparti var neste politiker ut. 
Han er nestleder i SV og fra høsten 
Stortingsrepresentant fra Hordaland. 
- Arbeidsledigheten vil stige, sa han. 
Kampen mot arbeidsledighet blir 
dermed viktig. Vi må styrke arbeids-
folks interesser.  Det er noen viktige 
forskjeller: Fremtiden for Arbeidsmil-

AKTUELT

Politikerbesøk p åPolitikerbesøk p å Distriktstariffkonferansen

er beskrevet i avtaleverket. Hvordan 
ønsker vi så at lønnssystemer skal være 
i fremtiden? Hva bør vi særlig legge 
vekt på når vi tenker på utviklingen av 
våre lønnsystemer i fremtiden? Hvilke 
utfordringer ser dere som tillitsvalgte 
i å kunne ivareta tariffavtalene? 
Hvordan bør vi utvikle de tillitsvalgtes 
kompetanse? Det ble det gruppearbeid 
på. Og som vanlig kom det mange 
gode svar. Øyvind Landsvik mente 
at individuelle avtaler kunne være 
ødeleggende for fellesskapet. Tjeneste-
direktivet, Høyre, Frp og KRF kunne 
også være ødeleggende for fellesskapet. 
Jan Aasarmoen oppsummerte med 
at vi nå har startet en debatt som 
skal vare til i høst når vi samles til 
Landstariffkonferanse i Stavanger. 
Etter at konferansen på dag tre hadde 
diskutert finanskrisa, (se egen sak) og 
vi hadde fått orientering om status i 
utfordringene rundt arbeidstidsord-
ninger, så var distriktstariffkonfe-
ransen over, og forberedelsene foran 
høstens Landstariffkonferanse kunne 
starte for fullt.

Øyvind Landsvik. FOTO ARNE NESHEIM

For første gang i ver-
denshistorien hadde 

man satt av nesten 
en hel dag til poli-

tiske innledninger og 
debatt på distrikts-
tariffkonferansen. 
Det ble en positiv 

erfaring. Deltakerne 
involverte seg aktivt.

Dag Olav Teigen. FOTO ØYVIND LANDSVIK
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Så var det debatt, med mange gode 
innlegg. Vi gjengir kun noen. Ove 
Toska mente EØS avtalen burde 
utredes, han ønsket å få på plass hel-
dagsskolen, la til at bemanningsbyrå 
undergraver faste ansettelser, og ny 
FKE må ikke få åpne opp for kontrak-
tørvirksomhet.
Åge Blummenfelt hadde synspunkter 
om vikarbyråer: - Politikerne må ta 
innover seg hverdagen om hvordan 
vikarbyråene oppfører deg. Vikarbyrå-
ene snur seg nå mot offentlig sektor, 
nå vil de bemanne barnehagene, 
sjukehusene etc. Flere vikarbyråer går 
nå konkurs. Byråene har skummet 
fløten, rømmer og overlater regnin-
gen til lønnsgarantifondet. Dette er 
samfunnskadelig virksomhet og må 
stoppes. Loven må taes tilbake til der 
den var. Ett medlem, jobbet i fire 
vikarbyråer og alle fire har lurt han. 
Han er polsk. - Jeg blir flau over å 
være norsk i slike situasjoner. Han 
fikk ikke lønnslipper. I går fikk han 
selvangivelsen. Bedriften har ikke 
betalt inn skatt. Avspasering sa neste, 
fikk ikke lønn. 

 Arbeidsgiverne sier vi har avtale om 
rotasjonsordning med arbeidstilsynet. 
Men det hadde de jo ikke, 
og det tok to måneder å få vite det fra 
Arbeidstilsynet.
Er det mulig å få stoppet den virksom-
heten vikarbyråene driver? Vi tar saker 
opp, men ingenting skjer. - Slikt kan 
vi ikke bruke som verktøy. Bedriftene 
bruker jo arbeidstilsynet aktivt til å 
finne ut hvordan de kan unngå loven. 
Ole Erik Thingnes brukte anlednin-
gen til å påpeke at Førdefjorden står i 
fare for å ofres for 170 arbeidsplasser. 
Karsten Eriksen beklaget seg over høye 
fraktsatser i distriktene.
Kristian Pedersen sa at det var bra at 
det var gitt mer midler til arbeidstil-
synet, men i Sunnhordland var det 
blitt dårligere, der var hele kontorer 
nedlagt. 
De tre politikerne hadde så ordet til 
oppsummering, og fikk med seg et 
eksemplar av Rogaland Elektromon-
tørforening sin historiebok, som takk 
for besøket.

Politikerbesøk p å Distriktstariffkonferansen

Av Arne Nesheim

jøloven. Kampen mot sosial dumping. 
Sykelønnsordningen. Allmenngjø-
ringsloven.  EVU. Høyresiden vil ikke 
hjelpe arbeidsfolk med disse temaene.
Det er på tide å få til forbedringer, 
foreksempel i arbeidsmiljøloven. Og 
regler for innleie av arbeidskraft må 
strammes opp. Dette kan den sittende 
regjeringen bidra med.

Rødt
Torstein Dahle fra Rødt var tredje 
mann ut: Det er nå god mulighet til å 
sette i gang med oppgaver som ellers 
ikke ville ha blitt gjort, mente han, og 
la til at finanskrisa burde ha blitt opp-
daget mye tidligere. Og arbeidsledige 
bør ha full lønn. Og det burde være 
mulig å få bedre fordeling av permit-
teringer.
Det er bra at Norge har en stor offent-
lig sektor for den påvirkes ikke i stor 
grad av finanskrisen. Dahle var ellers 
enig med fagbevegelsen i det meste, 
men partiet rødt er dessverre ikke på 
stortinget.

Debatten

Audun Lysbakken. FOTO ØYVIND LANDSVIK Torstein Dahle. FOTO ØYVIND LANDSVIK Kristian Pedersen. FOTO ØYVIND LANDSVIK
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Derivater er finansielle masseøde-
leggelsesvåpen.
Første innleder var Per Rune Henrik-
sen, stortingsrepresentant fra Horda-
land for Arbeiderpartiet. 
Han mente at den største årsaken bak 
finanskrisen var troen på at markedet 
kan regulere seg selv. Markedet må 
tøyles. I Norge er viktige samfunnsin-
teresser skjermet fra markedet. - Det 
er innslag av private ja, men det er 
regulert.  Arbeid reguleres også. En 
sterk fagbevegelse er en av pilarene 
i dette. De nordiske samfunnene er 
de mest konkurransekraftige i verden 
grunnet høyt obligatorisk utdan-
ningsnivå. Derfor er det lettere å ta i 
bruk ny teknologi og det er lettere å 
omstille bedrifter. Vi har velferdsord-
ninger og et sikkerhetsnett som tar 
vare på de som blir arbeidsledige.
Vi har bedriftsdemokrati og kultur i 
arbeidslivet som gjør at vanlige folks 
kompetanse bidrar til forbedring. I 
andre land er det en helt annen hold-
ning till å ta initiativ og være underda-
nig i forhold til en formann, sjøl om 
det går till helvete. 
I USA er hele pensjonsordningen 
knyttet opp mot firmaet. 
- Det var en betimelig påminning. Da 
vi stod i pensjonsdebatten og Høyre 
ville ha mer pensjon over i det private 
markedet. De i Enron mistet jobben 
og samtidig pensjonen. 
En bilarbeider i USA må og kanskje 
ta ungene ut av skolen for man er ikke 
med i skoleordningen på jobben eller 
på helseforsikringen. Når Fundo-
arbeiderne kommer hjem slipper de 
å fortelle ungene at de må slutte på 
skolen eller at man ikke kan bli syk og 
få hjelp. En dårlig regulert banknæring 
sporet av i USA. Det startet finanskri-
sen. Derivater er finansielle masseøde-
leggelsesvåpen. Produktene ble solgt 

over hele verden og når ballongen 
sprakk var det krise over hele verden. 
Regjeringen har kommet med flere 
pakker i krisen. - Ikke for å redde 
banker, de er solide nok, men for å 
få fart på bedriftene. For å avhjelpe 
situasjonen med økende arbeidsledig-
het og permitteringer søker regjerin-
gen å finne ordninger slik at byrden 
ved permittering kan fordeles på flere. 
Verden har ikke noen globale hjelpe-
midler mot krisen. Det nærmeste man 
kommer er G20. Og G20 må forankre 
sine vedtak i FN systemet. Finanskri-
sen er en akutt krise. Glem ikke 
klimakrisen som og må løses. Veien 
er ut av krisen er det samme som på 
30 tallet. - Ikke ved å stramme inn på 
velferd, men ved å skape mer velferd. 
Man bør gjøre mer av det som er gjort 
i Norge på globalt nivå.
Til høsten er det stortingsvalg. Forrige 
gang vant venstresiden med solid 
støtte fra fagbevegelsen. Det kan vi 
klare igjen. Det er folk som skal styre, 
ikke markedet.

Han så det komme og skrev brev.
Torstein Dahle fra partiet Rødt var 
neste innleder. Han startet med å 
fortelle at aksjemarkedet har hatt et 
fall på 60%. Den største nedgangen 
siden 1935. - Mye av dette er også 
reelt tap. Mange ordre i skipsvertene 
vil trolig bli kansellert. Konkurser er 
så vidt begynt. Arbeidsledigheten har 
slått hardt inn i mange land. Norge 
kommer til å bli hardere rammet, for 
vi er eksportrettet og eksporten går 
ned. - Regjeringen kan ikke fikse en 
stor internasjonal krise. Det skal ingen 
forlange heller. Men, man kan hindre 
skadevirkningene. Så fortalte han at 
han skrev brev til finansministeren 
for ett år siden og foreslo å selge alle 
oljefondets akser. Han fikk svar tilbake 

AKTUELT Av Arne Nesheim

Fagforeningene 
ser på 
finanskrisen  

om at en satte pris på at han engasjerte 
seg i forvaltningen, men at det ville 
være uklokt å selge nå for det ville gi 
tap. - Ville ha spart 5-600 MRD, sa 
Dahle. Aksjekursene har vokst i over 
hundre år. Menneskeheten tåler ikke 
det fortseter. Problemet er kapitalis-
mens tvangsmessige ekspansjonsbehov. 
Det blir krav om økt profittmasse 
når mer og mer kapital akkumule-
res.  Man lager bobler som så klapper 
sammen. Det er verdenshistoriens 
største ran. De som må betale er 
verdens arbeidsfolk. Jordkloden tåler 
heller ikke en slik utvikling i hundre 
år til. 
Det er viktig at Norge har en stor 
offentlig sektor. Norge vil komme 
bedre utav finanskrisen av den grunn. 
Ikke desto mindre holdes offentlig 
sektor i stramme tøyler.
Det kuttes i budsjettene i fylker og 
kommuner. Det er feil medisin.
Finansministeren sier folk må bruke 
penger. Folk flest bør være forsiktig 
med penger. Men staten bør bruke 
mer penger. Kommunene burde få 
mer penger.      
Hva bør svaret være? Hele folket i 
arbeid!       

Som distriktets eget tema hadde distriktstariffkonferansen 
i Bergen den 26. april satt finanskrisen på dagsorden. Tre 
betydelige størrelser innledet. Og det ble en god debatt.

Per Rune Henriksen. FOTO ØYVIND 
LANDSVIK
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Man burde se på full lønn 
under arbeidsledighet, slik man 
har når man er syk. Det ville 
bidratt til å holde kjøpekraften 
oppe. Å gå ned i lønn er helt 
feil. Det er sjelden det er lønna 
som gjør at bedrifter går kon-
kurs. Noen kapitalister brukes 
krisa som påskudd for å legge 
ned eller flytte.  Vi bør begynne 
å snakke om det etter-kapitalis-
tiske samfunn. 

NHO sier ja til kunnskap og verdi-
skaping.
Siste innleder var Tom Knudsen, 
NHOs regionsdirektør i Hordaland.
-NHO er opptatt av verdiskaping. 
Noen må skape verdiene som skal 
brukes. Norge er en global vinner: Vi 
kjøper billig og selger dyrt. NHO har 
spurt bedriftene hva som skal til for 
å hevde seg i konkurransen. De har 
svart: Internasjonal tilpasning, IKT, 
infrastruktur, transport, økonomisk 
stabilitet, utdanning og kompetanse, 
arbeidsmarked og lønn, forskning og 
innovasjon.  NHO var tidlig ute og 
etterlyste krisepakker for å avdempe 
følgende av krisen.  NHO er dog 
enig i de fleste av tiltakene. Krisa er 
i privat sektor. Det er ingen krise i 
offentlig sektor. Offentlig sektor kan 
sette i gang aktiviteter som kan hjelpe 
privat sektor. For eksempel gjøre 
Vestlandet fergefritt, legge gassrør til 
Grenland, og så videre. Han mente 
også at bedriftene burde satse mer på 
bedriftsintern opplæring og avsluttet 
slik: Kunnskap, kunnskap, kunnskap. 
Innovasjon er målet. Verdiskaping er 
resultatet.

Tillitsvalgte debatterer finanskrisa.
Etter innledningene ble det åpnet 
for debatt.  Vi tar her med noen av 
kommentarene. Kai Christoffersen 
fra Rogaland mente at kanskje USAs 
krigføring er en del av grunnen til 
finanskrisa, og at man må drive med 
kompetanseutvikling både i gode 
og dårlige tider. Jan Olav Andersen 

minnet om fellesskriv om å opprett-
holde lærlingeinntaket og å ta initiativ 
overfor kommuner vedrørende enøk-
tiltak. Og så lurte han på hvorfor 
NHO er allergisk mot en stor offentlig 
sektor. Vi må komme ut et annet sted 
enn vi gikk inn i krisa. Gjerne med 
en blankpolert offentlig sektor. Ove 
Toska brukte sitt innlegg til å snakke 
for en finanskommisjon, og for utre-
ding av EØS avtalen. – De-regulering 
har gjort det mulig å la aktørene 
jobbe fritt og vi ser konsekvensene. 
Markedet finner ikke løsninger. Vi må 
tilbake til staten og fellesskapet for å 
finne løsningene. Og så berørte han 
bemanningsbyråene.  - Vi ønsket ikke 
å de-regulere arbeidsformidlingen. Vi 
ser at faste ansettelser blir undergravd 
av bemanningsbyråer. Det er sam-
funnskadelig virksomhet med sosial 
dumping, svart økonomi og annen 
kriminalitet. De seriøse rammes av 
de useriøse vikarbyråene.  Roger Nese 
sa det slik: - Eg er glad vi har en kar 
som Torstein Dahle som setter det på 
spissen. AP er blitt for høyrevridd. Få 
vekk vikarbyrå. Få folk ansatt. Det er 
mange midlertidig ansatt på univer-
sitetene og ellers i det offentlige. Ikke 
lett for de å få lån. Det offentlige bør 
rydde opp. Og i kommunene der er 
masse små stillinger. Rydd opp! Vi er 
et rikt land men kommunene er fat-
tige. Vi må satse på kompetanse, men 
vi sliter med å få etterutdanning hos 
bedriftene, for det koster penger. 
Øivind Wallentinsen fra Rogaland 
stilte spørsmål ved korfor AP åpna for 
større privat del i pensjonsreformen 
og han ville ha forbedringer i arbeids-
miljøloven for eksempel ved kollektiv 
søksmålsrett om midlertidige anset-
telser. Og permitteringsregimet må 
forbedres. Åge Blummenfelt mente 
at regjeringen hadde muligheter til 
å sette varige spor ved å sette i gang 
bygging av høyhastighetsbaner. - For 
100 år siden var det en genistrek å 
bygge Bergensbanen. Gjør det samme 
i dag, sa Blummenfelt.  Så syns han 
det var bra at NHO er positiv til 
etterutdanning. - Det er nye toner sa 

Full lønn under ledighet under ledighet
han, og mimret om konflikten i 96, 
da NHO iverksatte lockout fordi noen 
elektrikere ville ha etterutdanning. 
Innlederne hadde så ordet til oppsum-
mering. 

Per Rune Henriksen viste til at 
arbeidsledigheten kom på toppen av 
fundamentale problemer i forbindelse 
med omstilling i NAV. -NAV refor-
men er en kjempereform, men må 
få litt andre måter å jobbe på, la han 
til. Torstein Dahle var helt enig med 
Blummenfelt om at man burde bygge 
høyhastighetsbaner. Og Tom Knudsen 
fra NHO konstaterte at vi stort sett 
var enig i det meste, men han ville 
nå satse mer på bedre kyststamvei før 
høyhastighetstog.

AKTUELT Av Arne Nesheim

 Tom Knudsen. FOTO ØYVIND LANDSVIK

Roger Nese hadde klar beskjed til politikerne. Roger Nese hadde klar beskjed til politikerne. 
FOTO ARNE NESHEIM

MF-1-2009.indd   31MF-1-2009.indd   31MF-1-2009.indd   31MF-1-2009.indd   31MF-1-2009.indd   31MF-1-2009.indd   31MF-1-2009.indd   31MF-1-2009.indd   31 27-05-09   20:13:0327-05-09   20:13:0327-05-09   20:13:0327-05-09   20:13:0327-05-09   20:13:0327-05-09   20:13:0327-05-09   20:13:0327-05-09   20:13:0327-05-09   20:13:03



32 G O D T  VA LG Montørforum nr 1 2009

-Vi er kommet halvveis i 
landsmøteperioden, og det 
er ti år siden EL&IT forbun-
det ble stiftet, sa Hans Felix 
da han åpnet landsstyremø-

tet litt over klokka 10 den 
10. desember 2008. -Vi har 
slagkraft som er større enn 

de to tidligere forbunda 
hadde, fortsatte han.

Landsstyremøte desember 2008 
LANDSSTYREMØTE

uttalt seg om dette. Vi har ingen 
krise, mener han. Men de som hyller 
markedskreftene er de første til å rope 
på hjelp fra myndighetene.
Arbeidsledighet må unngås for enhver 
pris.  Klimakrise er mer berettiget å 
bruke ordet Krise på. Vi er i tolvte 
time for å redde verden fra global 
oppvarming og stigende hav med 
påfølgende flyktninger og mangel på 
ferskvann. Det gir mulighet til mange 
grønne jobber.

Innkalling, dagsorden og forretnings-
orden ble godkjent. Per Gunnar 
Salomonsen og Kjetil Thorbjørnsen 
ble valgt til dirigenter. Anette Eriksen 
og Roger Hansen ble valgt til sekre-
tærer. Det ble også valgt en redak-
sjonskomité bestående av Jan Olav 
Andersen, Rolf Bersås, Nina Farnes 
Hansen, Hilde Nyutstumoen, Svein 
Eivind Solheim og Jan Henrik Larsen. 
Så kunne selve møtet starte, det var 68 
representanter med stemmerett.

Nå har vi også en sunn og god 
økonomi, kunne han konstatere. 
Han berørte lett saker som var blitt 
behandlet i perioden. Så minnet han 
om stortingsvalget høsten 2009 og at 
fagbevegelsen også denne gangen må 
bidra slik at vi fortsatt kan ha en rød-
grønn regjering. Den sittende regje-
ring har levert på mange område som 
eierskap, vannkraft og så videre. Men 
vi er særs misfornøyd med regjeringen 
når det gjelder Tjenestedirektivet, la 
han til.

EL&IT forbundet har stått i front for 
å hindre at det blir innført, ja det er 
Landsmøtevedtak på det. Derfor er 
det skuffende at regjeringen nå sier 
ja til å implementere direktivet. Men 
samtidig anbefalte ikke Hans Felix 
noen streik for å markere. Toget er 
kjørt, mente han.
Deretter berørte han finanskrisen. 
I Norge stiger renta, boligprisene 
synker, arbeidsledigheten stiger, men 
har vi krise?? Halvard Bakke hadde 

Av Arne Nesheim

Budsjett
Hovedkasserer Terje Olsson innle-
det. Først om forbundets budsjett 
for 2009. Man venter en utflating i 
aktiviteten og derfor settes inntektene 
likt med prognose for 2008. Det er en 
ekstraordinær inntekt på 5,5 mill etter 
et forsikringsfond som blir avviklet 
siden grunnforsikringen ble obligato-
risk i LO Favør. Samtidig er annonse-
inntekter tatt vekk fra forbundet sine 
inntekter. Totalt ser man for seg et 
resultat på 10 mill inklusiv forsikrings-
inntekten
Det ble åpnet for debatt. Flere ville 
bruke mer penger: Rolf Bersås ville 
øke summen til toppskolering med 
250 000, samt øke tilskudd til Lands-
tariffkonferansen med totalt 600 000. 
Nina Farnes Hansen ville fordele 
2 millioner ekstra til distriktene 
øremerket kursvirksomhet. Øivind 
Wallentinsen etterlyste midler til 
FKE kampen og foreslo 300 000 til 
det. Dette ble senere etter oppklaring 
endret til 100 000 i tillegg. Ove Toska 
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Landsstyremøte desember 2008 

Så hadde forbundet vedtatt sitt hoved-
budsjett for 2009. Budsjettene for 
1/8-delsfondet, OU fondet KS, samt 
ELBUS ble senere vedtatt uten debatt. 

Valg til LO kongressen
Hans Felix innledet og la frem forslag 
på kandidater.
Det ble åpnet for debatt, og flere 
kommenterte at alle medlemmer i 
forbundet måtte være valgbare til LO 
kongressen. Det kom da også mot-
forslag til den fremlagte listen. Terje 
Skog foreslo Venche Heimdal opp 
mot Hide Nyutstumoen. Rolf Bersås 
foreslo Øivind Wallentinsen opp mot 
Terje Åberg. Etter litt uklarhet om det 
var satt strek eller ikke, ble det foretatt 
votering. Heimdal fikk 30 stemmer. 
Wallentinsen fikk 22 stemmer. Deret-
ter ble forbundsstyrets innstilling til 
delegater enstemmig vedtatt. Blant 
dem var også Ove Toska. Heldigvis, 
siden vi allerede hadde forskuttert det 
i Montørforum 2-2008.

Til venstre: 
Kristian Pedersen, Ole Erik Thingnes, 
Karsten Bøe og Arne Nesheim

Midten:
Ove Toska på Landsstyremøte i 
dember. FOTO ARNE NESHEIM.

Høyre:
Åge Aleksandersen. 
FOTO WEB - LEVALIVET NO

Forbundets kursvirksomhet
Forbundssekretær Monica Derbakk 
innledet og fortalte om hvilke kursak-
tiviteter forbundet hadde gjennomført 
den senere tid. Deltakerantall viste 
nedgang de senere år. Temaet var satt 
på dagsorden på bakgrunn av vedtak i 
Forbundsstyret i fjor om hvilken form 
og innhold kursene skulle ha. Det var 
også kommet signaler om at det står 
dårlig til med kursing ute hos mange 
tillitsvalgte. Forbundsstyret hadde 
laget en innstilling på saken som var 
slik:

1. Forbundet utvikler basiskurs 
med utgangspunktet i MoTo - 
modulen ”Møtet er satt” med 
forbundets tilpasninger.

2. Basiskurs og forbundsskolen skal 
prioriteres i distriktene fremmover.

3. Kursene skal markedsføres på 
tvers av distriktsgrensene. Dette 
vil gjøre at den enkelte får tilbudet 
raskere. 
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var mer beskjeden i sitt forslag da 
han foreslo å bevilge kr 20 000 til et 
kunnskapssenter på venstresiden som 
motvekt til høyresidens Cevita. Svein 
Eivind Solheim foreslo at det skulle 
opprettes et fond for overskudd på 
administrasjonsgebyret for forsikrings-
ordningen. Tor Inge Lie forslo 200 
000 til kampen for FKE. Brit Fredrik-
sen ville sende de 5,5 mill fra forsi-
kringsfondet rett i kampfondet.
Hans Felix kommenterte at vi visst 
ikke var rammet av finanskrise siden 
det nå var kommet forslag om påplus-
singer på 20% Tove Johansen viste til 
at utdanningskonferanse i budsjett var 
ment å være en FKE konferanse. Et 
formelt vedtak om det ble senere fattet 
etter forslag fra Wallentinsen.
Avstemmingen ellers avviste de fleste 
påplusningsforslag. Men forslaget fra 
Wallentinsen om å øke kampen for 
FKE med 100 000 ble vedtatt med 
45 stemmer, og forslaget fra Toska om 
20 000 til tenketanke ble vedtatt med 
klart flertall. 



34 G O D T  VA LG Montørforum nr 1 2009

4. Mer målrettede påbyggingskurs 
for tillitsvalgte ved å bruke det som 
finnes i de 29 MoTo – modulene. 
Innmeldt behov utover dette utvi-
kles i samarbeid med AOF. 

5. Kurs for mer erfarne tillitsvalgte 
ved å tilby toppskolering og LO-
skolen.

6. Satser mer på ideologi og 
historie knyttet opp til basiskurs/
grunnkurs bl.a ved å utarbeide 
en introduksjon om forbundets 
ideologi og politikk som skal 
brukes som presentasjon i kurs for 
medlemmer og tillitsvalgte.

7. Veiledere som har lang erfaring 
som veileder men som ikke har 
gjennomgått forbundets grunnleg-
gende veilederopplæring, godkjen-
nes etter søknad til forbundet. 
Søknadsfristen settes til 1. februar 
2009. Det forutsettes at de deltar 
på forbundets veiledersamlinger. 
Utover dette vil tidligere vedtak 
være gjeldene for alle andre som 
skal være veiledere for forbundets 
aktiviteter tilknyttet OU-midlene. 
Veiledere må jevnlig ha ideologisk 
og politisk påfyll.

8. Studievirksomheten behandles 
i Landsstyret minst en gang hvert 
andre år. Her evalueres og eventu-
elt korrigeres valg av strategi samt 
tillitsvalgtopplæringen som gis 
lokalt og sentralt.

Etter en debatt der 15 deltakere hadde 
ordet, ble forslaget enstemmig vedtatt.

Festen
I anledning forbundets 10 års 
jubileum ble det avholdt en marke-
ring i storsalen i folkets hus i Oslo 
sentrum. Deltakerne ble busset inn 
fra Sørmarka. Der var også de ansatte 
i organisasjonen invitert. Det ble en 
gjennomgang av den økonomiske 
situasjonen med sjefen for SSB Ådne 
Cappelen. Alt går ikke helt til adun-
das, mente nå han.

Etter en strekk på beina var det 
konsert med Åge Aleksandersen med 
musikere, deretter middag der LO 
leder Flåthen holdt en tale og blant 
annet sa at resultatet av hjemfallsaken 

LANDSSTYREMØTE

var en bragd og at EVU ville bli en sak 
i valgkampen 2009. Returbussen gikk 
23.00.
Dagen derpå var folkene tidlig på 
beina og møtet ble satt 08.50.
Det ble foretatt suppleringsvalg til 
ungdomsutvalget i tråd med innstillin-
gen fra forbundsstyret og uten debatt.

Ministerbesøk
Så litt forsinket kom Kultur- og kirke-
minister Trond Giske og holdt innled-
ning om den politiske situasjonen.
En forkjølet Trond Giske 
med litt rusten røst takket 
for invitasjonen. Den 
politiske situasjonen er 
ikke så hyggelig. Mange 
frykter for jobb, hus og 
familieøkonomi. Arbeid 
til alle er det overordna 
målet.
Korfor er vi bedre rusta 
til å møte krisa enn andre 
land. Er det fordi vi har 
valgt en annen modell 
enn andre steder og ikke 
har fulgt FRP med flere 
sine råd om privatisering? 
Om ikke EL&IT hadde 
stått på og krevd offent-
lig eierskap for eksempel 
i oljenæring. Om helse 
omsorg og skole skulle 
vært levert av bedrifter 
som var på børsen. Vi 
tåler at Notar går kon-
kurs. Men hva om helse, 
skole etc. gikk konkurs? 
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Finansøkonomi ble overordnet realøkonomien i 
USA. Markedsliberalistene har sagt mye det samme 
som her i landet. Statsråden harselerte så litt med 
fallskjermer. ”Uten disse pakkene hadde eg ikke gjort 
så god jobb” Itsj skru til den skruen for eg har så 
dårlig lønn, gjør elektrikeren det. Nei, men mange 
toppledere sier at de må ha opsjonsavtaler og topp-
lønn for å gjøre en god jobb.
EL&IT skal ha en solid porsjon av æren for at man 
ikke er mer nedsolgt i statlige virksomheter.
Trondheim Kommune må spare inn to mill for man 
har mistet det som skulle finansiere det. Høyre i 
Trondheim mener de rødgrønne har vanskjøtta kom-
munen. Men FRP og Høyre solgte Trondheim Elverk 
til private. Det er et ran. Heldigvis kjøpte Statkraft, 
men kommunen tapte. Pengene ble satt i aksjer som 
man nå har tapt på.
Store skatteletter er ikke veien å gå for å få fart på 
økonomien.
Vi må bruke penger til å få i gang prosjekter.
Oppmyking av arbeidstidreglene brukes når de vil 
lage et hardere arbeidsliv
Vi må forklare medlemmer at FRP sin politikk ikke 
er en for folk flest, men heller en finger i øyet
Ka trenger samfunnet mer av? Mer privat forbruk 
eller er det gode velferdsordninger, sykehus, skoler, 
lærere etc.
Krisetid er en mulighet til å bygge og pusse opp 
skoler og bygging av landet.
Når alt dette en dag er på plass da kan man diskutere 
skattelette og ikke en dag før.
Og når alle eldre kan gå aldersdommen trygt i møte 
da kan vi gjøre det
Kan vi gi regjeringsmakt til et parti som fornekter 
miljøkrisen?
Kjernen i den skandinaviske modellen, ka e det, er 
det en stor offentlig sektor, rødgrønt styre. Det som 
er kjernen er kollektive avtaler og en sterk fagbeve-
gelse. Det er alt det andre bygger på. Derfor er det 
viktig å støtte fagbevegelen i andre land.
Bra at en støtter Palestina.

Jul snart, Betlehem ligger inn bak piggtråd og en 
liten familie kunne reise inn der i dag som for 2000 
år siden. Barn dør ved israelske vaktposter for forel-
drene har ikke papirene i orden 
Det ble åpnet for debatt og taletiden ble straks satt 
ned til 5 og 2 minutter.
Av momenter som kom frem i debatten kan nevnes: 
Regnskapsregler, Eiermakt, Tjenestedirektivet er et 
svik mot arbeidsfolk, EVU, jernbane, mer offentlige 
eierskap, nordisk eller amerikansk modell, bolig-
markedet, instruktørutdanning delfinanisert av det 
offentlige, avskrivningsregler for bygg, permitterings-
regimet med mer.
 Trond Giske fikk ordet til oppsummering og sa takk 
for god debatt. …er jo her for å få beskjed, direktiv, 
nei ikke tjenestedirektiv. Er her for å lytt og lær. 
Mange gode innlegg, modellen er solid den er bygd 
for uvær og det å bruke tiden til å snakke om ideo-
logi det er en bra øvelse. Man skal alltid være kritisk 
til eget system.
Når folk er bekymra for arbeidsplassen så er det vår 
bekymring
Vi må fortelle konsekvensene av FRP sin politikk. 
Det er å ta de på alvor. Er livredd for hva som skjer 
om FRPs politikk blir satt i verk. For eksempel om 
hver enkelt må forhandle sin egen lønn eller at folke-
trygden skal bli en rein innskuddsbasert pensjonsord-
ning og der pengene settes på børs.
Det er blitt en komikveld med bestiller-leverandør-
roller. I Trondheim gjeninnførte man vaktmester på 
skolen igjen fort. 
Permitteringsregler, kompetanse forsvinner ved per-
mittering fordi miljøene forsvinner. 
Viktig å ta hele landet i bruk. Markedskreftene er 
alltid sentralistisk. 
Teknologien vil utvikle seg og effektiviteten vil øke. 
Hvordan ta ut produktivitetsveksten. I økt forbruk 
eller lengre ferie, permisjon ved fødsel, pensjonsalder, 
EVU etc? En bedrift ser kanskje ikke hensikten i 
opplæring, men for samfunnet er det i alle fall bra.

LANDSSTYREMØTE Av Arne Nesheim

MOTKONJUNKTURPOLITIKK
- type god gammeldags
Vi skal ”før” en god gammel dags motkonjunkturpolitikk. Kan gjøre mange fornuftige 
ting. Det er sløsing å ha folk ledige, ikke fordi vi bruker penger, men at vi ikke bruker 
arbeidskraften til folk. Det er det som skaper verdier.
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Vedtatt av landsstyret 11. desember 2008 

Finanskrisa 

Den internasjonale økonomiske krisen har forsterket seg. EL & IT Forbundet krever 

at regjeringen raskt setter inn nødvendige tiltak for å hindre ledighet, samt at der blir 

sterkere styring og regulering av finansmarkedet. 

Økt bruk av statlige midler for å styrke investeringene i viktige sektorer som 

samferdsel, utdanning, forskning og omsorg, er nødvendig for å føre en aktiv 

motkonjunkturpolitikk. 

Norges åpne økonomi med stor internasjonal handel, påvirkes raskt av økonomiske 

svingninger i andre land. De første utslagene er allerede tydelige med nedgang i 

sysselsetting i flere bransjer. 

Arbeidsledighet er den verste sløsingen med et lands ressurser. Norge har 

økonomisk handlefrihet til å hindre ledighet og til å iverksette økt offentlig innsats på 

viktige samfunnsområder. Vi må være villig til å bruke nødvendige midler til 

investering i utdanning og infrastruktur, i stedet for passive tiltak og ledighetstrygd. 

De gode tidene har vist at vi har manglet kapasitet og kompetanse innen flere 

områder og bransjer. Vi må benytte nedgangstiden som kommer til å drive 

omfattende etter- og videreutdanning og kompetanseutvikling, slik at vi som samfunn 

står bedre rustet når nye oppgangstider kommer. 

Ved å gi voksne arbeidstakere og fagarbeidere tilbud om etter- og videreutdanning, 

vil det gi plass for flere lære- og praksisplasser for unge. Vi må unngå at ungdom 

som nettopp er ferdig med sin utdanning, må melde seg arbeidsledig på grunn av 

manglende lære- og praksisplasser i virksomhetene. 

Vi krever at det rettes et fokus på velferdstilbudet slik at folk som havner i uheldige 

situasjoner, kan opprettholde levestandarden. Karensdagene må ned til maks tre 

dager inklusiv lørdag og søndag. Nivået på arbeidsledighetstrygden må økes og 

feriepengesatsen må settes til 12 prosent. Samtidig må sosialhjelpen heves til SIFOS 

(Statens institutt for forbruksforskning) satser. 

I nedgangstider dukker raskt rasismespøkelset opp. Arbeidskamerater fra andre land 

skal ikke gjøres til syndebukker for krisen, men forsvares mot all mobbing og 

trakassering. 

Finanskrisen har vist hvor samfunnsskadelig markedsliberalismen er. Det er ikke et 

mål å gjenopprette situasjonen slik den var før krisen, men heller sikre en utvikling 

mot demokratisk styring av økonomien, kollektive løsninger og internasjonal 

solidaritet, blant annet gjennom økt statlig eierskap i finanssektoren og selskaper 

som Statoil/Hydro, Hydro, Telenor etc. 

Det er derfor både en kortsiktig og langsiktig målsetting at offentlig sektor styrkes. 
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Fortsett med lærlinger.
Norsk Teknologi og EL&IT er enige om at 
lærlingeinntaket må fortsette på et høyt nivå, 
selv om arbeidsmarkedet er blitt dårligere.

Vervekampanje - vinn en reise. 
Det pågår for tiden en vervekampanje i fag-
foreningen i tilleg til den som forbundet har 
gjennomført i vår. Fagforeningen gir deg ett 
lodd for hvert medlem du har vervet.
Kampanjeperioden er fra 1. mars og til 1. 
oktober 2009. Trekning skjer på halvårsmøtet 
i oktober. Da trekkes det ut tre vinnere som 
får hvert sitt reisegavekort på kr 8000.-

Bra mellomoppgjør.
Grunnlønna for en elektriker steg med kroner 
8,58 fra 1. mai 2009. 1 krone av dette skal 
etterbetales fra 1. april.

Atle Rasmussen blir ny organisasjonssekre-
tær
For å styrke administrasjonen blant annet 
med fokus på oppsøkende virksomhet og mer 
etterutdanning, bestemte årsmøtet 2009 å 
utvide stillingen som organisasjonssekretær 
etter Jan Henrik Larsen fra en halv til en hel 
stilling. Atle Rasmussen er ansatt fra 1. august 
2009.

Vindmøller i havet.
StatoilHydro er snart klar til å teste verdens 
første fullskala flytende vindmølle. Vindmøl-
len ble onsdag 22. april 2009 slept ut til 
Åmøyfjorden utenfor Stavanger hvor den skal 
monteres ferdig i løpet av sommeren før den 
slepes videre for forankring ti kilometer vest 

av Karmøy. 
Billigere sjøkabler
Prisen på kraftkabler til bruk i sjøen går stadig 
nedover, og blir snart et reelt alternativ til 
tradisjonelle kraftlinjer på Vestlandet.

Politikerbesøk i fagforeningen
Den 10. mars 2009 hadde fagforeningen fint 
besøk i huset i Kalfarvei 71 i Bergen.
Audun Lysbakken som er nestleder i SV 
tok turen for å prate, bygge nettverk, og få 
innspill til politikken som skal føres etter 
valget så sant den rødgrønne regjeringen får 
fortsette. I tillegg til fem representanter fra 
Elektroarbeidernes Fagforening var Rørleg-
gersvennesene forening, Postkom og Energi-
foreningen Vestlandet representert. Lysbakken 
hadde tidligere på dagen vært på besøk hos 
Posten. Der sloss de mot et EU direktiv som 
kan rasere posten. Det ble et totimer møte der 
mange tema ble berørt. Slike tema som fag-
foreningen og medlemmene er opptatt av. Et 
trygt og godt arbeidsliv. Bedre arbeidsmiljø-
lov, Sosial dumping. Energi- og Miljøpolitikk 
osv. Karsten Eriksen tok opp en konkret sak 
som er aktuell for hans bedrift. Lettere tilgang 
til det såkalte NOX-fondet slik at man i større 
grad kan bruke elektriske fremdrift når båten 
ligger i ro i stedet for å bruke diesel så ville det 
spare energi samtidig som det kunne gi mer 
arbeid til hans bedrift og hans arbeidskamera-
ter. Audun Lysbakken lovet å følge saken opp.
Remi Unnvik tok opp at man nå måtte få på 
plass ordninger for støtte til livsopphold ved 
etterutdanning. Han mente også at en varm 
skolelunsj ville gjøre skoleelevene bedre.

Remi Unnvik etterlyser 
varm lunsj på skolene.

Atle Rasmussen

Audun Lysbakken besøkte fagfore-
ningen den 10. mars 2009.
ALLE FOTO ARNE NESHEIM
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TJENESTEDIREKTIVET
Tjenestedirektivet. Uenighet om det. Men dommene er kommet før tjenestedirektivet er iverksatt. 
De dommene går på EØS avtalen de. Konstaterer at FAFO sier at solidaransvar allmenngjøring etc. 
kan fortsette. Stortingsgruppa sa ja mot fire stemmer. Stemte selv mot EU medlemskap i 94 og var i 
mot i 72 (var fire år) fordi ønsker å ha egen valuta og pengepolitikk. Uten EU-medlemskap har man 
også egen stemme i FN.

I 2009 gir Norge en prosent av BNP i 
bistand til utviklingsland.
Ikke i mål, mye igjen. Vil stille opp 
sammen med fagbevegelsen. Vi skal 
lære arbeidsgiverne i Norge at gode 
bedriftsledere skjønner at gode fagfo-
reninger er en ressurs for bedrifter og 
ikke et problem. 
Forbundsleder har innflytelse inn mot 
beslutninger. Dere har alle muligheter 
til å være med å forme samfunnet 
fremover. I 2005 var det nære på at 
den offentlig styrte felleskapskolen ble 
avviklet. Det kunne blitt nesten bare 
privatskoler. Kordan ville det ha gått. 
Hadde vi tapt valget i 2005 kunne 
videregående skole vært avviklet nå.
Viktig at rike og fattige går på samme 

fikk ordet for å takke ministeren og sa 
at vi skal skrive flere kapitler i boka og 
skape inspirasjon og gå ut i 2009 og 
vinne valget.
-Takk for besøket. Håper du kommer 
igjen etter valget også som statsråd.

Uttalelser.
Dagsordenpunktet Den politiske 
situasjonen fortsatte ved at Hans 
Felix innledet og la frem forslag til to 
uttalelser: 
 - Uttalelse om finanskrisen og 
-  Vi trenger ikke Tjenestedirektivet.
Han orienterte om at uttalelsen om 
tjenestedirektivet hadde vært behand-
let i Forbundsstyret og at det der var 
dissens, ved at et mindretall ønsket 

at det skulle være et avsnitt om 
politisk streik mot direktivet.

for debatt. Det var mange som gikk 
på talerstolen og snakket for politisk 
streik, og det ble levert inn konkrete 
forslag til endringer på begge uttalel-
sene som gikk til redaksjonskomiteen. 
Men først ble det votert over om man 
skulle ha politisk streik. Det ble 37 
stemmer mot politisk streik og 30 
stemmer for politisk streik. Blant de 
som argumenterte mot politisk streik 
var Ove Toska som mente at vi ville 
bli aleine om en slik steik og at vi kan-
skje trenger å streike for FKE om ikke 
så lenge. Det ble også lagt frem forslag 
til en uttalelse om forsvar av uførepen-
sjon. Den ble oversendt til forbunds-
styret. Da forslag til uttalelser kom til 
bake fra redaksjonskomiteen på slut-
ten av møtet ble det også litt drama-
tikk. Hans Felix mente at setningen: 
”LO ledelsens knefall for Arbeiderpar-
tiets avgjørelse er skuffende og må få 
konsekvenser på LO kongressen i mai 
2009” var en direkte mistillit til LOs 
ledelse og ønsket ikke å ha den med. 
Men Felix sitt syn på dette fikk bare 
ti stemmer, og uttalelsen ble vedtatt 
med den sterke kritikken til LO s 
ledelse. Uttalelsen om finanskrisen ble 
enstemmig vedtatt.

Mens redaksjonskomiteen meislet på 
uttalelsene ble det foretatt trekning av 
vervepremie.
Forbundets nestleder, Vidar Hennum 
orienterte først om den positive 
utviklingen. Medlemsøkningen 
hadde vært på over 1100 i perioden 
og Hordaland Sogn og Fjordane var 
det distriktet som hadde økt mest. 
Vervepremien for høstkampanjen 
gikk til en sørlending

Hans Felix fikk ordet til avslutning. 
Han skrøt av kvaliteten på debat-
ten. Så takket han for god gjen-
nomføring og minnet om at neste 
møte blir 25. og 26. juni samme 
sted og at stortingsvalget helt sik-
kert blir tema da også. 

LANDSSTYREMØTE Av Arne Nesheim
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Viktig at rike og fattige går på samme 
skole slik AP sa allerede på slutten 
av 1800 tallet.
Hans Felix 

at det skulle være et avsnitt om 
politisk streik mot direktivet.
Så ble det åpnet 
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Den internasjonale økonomiske krisen har forsterket seg. EL & IT Forbundet krever 

at regjeringen raskt setter inn nødvendige tiltak for å hindre ledighet, samt at der blir 

sterkere styring og regulering av finansmarkedet. 

Økt bruk av statlige midler for å styrke investeringene i viktige sektorer som 

samferdsel, utdanning, forskning og omsorg, er nødvendig for å føre en aktiv 

motkonjunkturpolitikk. 

Norges åpne økonomi med stor internasjonal handel, påvirkes raskt av økonomiske 

svingninger i andre land. De første utslagene er allerede tydelige med nedgang i 

sysselsetting i flere bransjer. 

Arbeidsledighet er den verste sløsingen med et lands ressurser. Norge har 

økonomisk handlefrihet til å hindre ledighet og til å iverksette økt offentlig innsats på 

viktige samfunnsområder. Vi må være villig til å bruke nødvendige midler til 

investering i utdanning og infrastruktur, i stedet for passive tiltak og ledighetstrygd. 

De gode tidene har vist at vi har manglet kapasitet og kompetanse innen flere 

områder og bransjer. Vi må benytte nedgangstiden som kommer til å drive 

omfattende etter- og videreutdanning og kompetanseutvikling, slik at vi som samfunn 

står bedre rustet når nye oppgangstider kommer. 

Ved å gi voksne arbeidstakere og fagarbeidere tilbud om etter- og videreutdanning, 

vil det gi plass for flere lære- og praksisplasser for unge. Vi må unngå at ungdom 

som nettopp er ferdig med sin utdanning, må melde seg arbeidsledig på grunn av 

manglende lære- og praksisplasser i virksomhetene. 

Vi krever at det rettes et fokus på velferdstilbudet slik at folk som havner i uheldige 

situasjoner, kan opprettholde levestandarden. Karensdagene må ned til maks tre 

dager inklusiv lørdag og søndag. Nivået på arbeidsledighetstrygden må økes og 

feriepengesatsen må settes til 12 prosent. Samtidig må sosialhjelpen heves til SIFOS 

(Statens institutt for forbruksforskning) satser. 

I nedgangstider dukker raskt rasismespøkelset opp. Arbeidskamerater fra andre land 

skal ikke gjøres til syndebukker for krisen, men forsvares mot all mobbing og 

trakassering. 

Finanskrisen har vist hvor samfunnsskadelig markedsliberalismen er. Det er ikke et 

mål å gjenopprette situasjonen slik den var før krisen, men heller sikre en utvikling 

mot demokratisk styring av økonomien, kollektive løsninger og internasjonal 

solidaritet, blant annet gjennom økt statlig eierskap i finanssektoren og selskaper 

som Statoil/Hydro, Hydro, Telenor etc. 

Det er derfor både en kortsiktig og langsiktig målsetting at offentlig sektor styrkes. 

G O D T  VA LGG O D T  VA LG

”LO ledelsens knefall for Arbeiderpar-
tiets avgjørelse er skuffende og må få 
konsekvenser på LO kongressen i mai 
2009” var en direkte mistillit til LOs 
ledelse og ønsket ikke å ha den med. 
Men Felix sitt syn på dette fikk bare 
ti stemmer, og uttalelsen ble vedtatt 
med den sterke kritikken til LO s 
ledelse. Uttalelsen om finanskrisen ble 
enstemmig vedtatt.

Mens redaksjonskomiteen meislet på 
uttalelsene ble det foretatt trekning av 
vervepremie.
Forbundets nestleder, Vidar Hennum 
orienterte først om den positive 
utviklingen. Medlemsøkningen 
hadde vært på over 1100 i perioden 
og Hordaland Sogn og Fjordane var 
det distriktet som hadde økt mest. 
Vervepremien for høstkampanjen 
gikk til en sørlending

Hans Felix fikk ordet til avslutning. 
Han skrøt av kvaliteten på debat-
ten. Så takket han for god gjen-
nomføring og minnet om at neste 
møte blir 25. og 26. juni samme 
sted og at stortingsvalget helt sik-
kert blir tema da også. 

G O D T  VA LGG O D T  VA LG

Hans Felix Så ble det åpnet 

Kontoradresse: 
Telefon: 

Bankgiro: 
E – post: 

Internett: 

EL & IT Forbundet 
23 06 34 00 

9001.07.20965 
firmapost@elogit.no 

http://www.elogit.no 

Youngsgt. 11c 
Telefaks: 

Organisasjonsnr.: 
E – post til saksbehandler: 

Tlf. saksbehandler: 

0181 Oslo 

23 06 34 01 
880 522 892 MVA 

bente.jeppsson@elogit.no 

23 06 34 31 

Vedtatt av landsstyret 11. desember 2008 

Den internasjonale økonomiske krisen har forsterket seg. EL & IT Forbundet krever 

at regjeringen raskt setter inn nødvendige tiltak for å hindre ledighet, samt at der blir 

sterkere styring og regulering av finansmarkedet. 

Økt bruk av statlige midler for å styrke investeringene i viktige sektorer som 

samferdsel, utdanning, forskning og omsorg, er nødvendig for å føre en aktiv 

Norges åpne økonomi med stor internasjonal handel, påvirkes raskt av økonomiske 

svingninger i andre land. De første utslagene er allerede tydelige med nedgang i 

sysselsetting i flere bransjer. 

Arbeidsledighet er den verste sløsingen med et lands ressurser. Norge har 

økonomisk handlefrihet til å hindre ledighet og til å iverksette økt offentlig innsats på 

viktige samfunnsområder. Vi må være villig til å bruke nødvendige midler til 

investering i utdanning og infrastruktur, i stedet for passive tiltak og ledighetstrygd. 

De gode tidene har vist at vi har manglet kapasitet og kompetanse innen flere 

områder og bransjer. Vi må benytte nedgangstiden som kommer til å drive 

omfattende etter- og videreutdanning og kompetanseutvikling, slik at vi som samfunn 

står bedre rustet når nye oppgangstider kommer. 

Ved å gi voksne arbeidstakere og fagarbeidere tilbud om etter- og videreutdanning, 

vil det gi plass for flere lære- og praksisplasser for unge. Vi må unngå at ungdom 

som nettopp er ferdig med sin utdanning, må melde seg arbeidsledig på grunn av 

manglende lære- og praksisplasser i virksomhetene. 

Vi krever at det rettes et fokus på velferdstilbudet slik at folk som havner i uheldige 

situasjoner, kan opprettholde levestandarden. Karensdagene må ned til maks tre 

dager inklusiv lørdag og søndag. Nivået på arbeidsledighetstrygden må økes og 

feriepengesatsen må settes til 12 prosent. Samtidig må sosialhjelpen heves til SIFOS 

(Statens institutt for forbruksforskning) satser. 

I nedgangstider dukker raskt rasismespøkelset opp. Arbeidskamerater fra andre land 

skal ikke gjøres til syndebukker for krisen, men forsvares mot all mobbing og 

trakassering. 

Finanskrisen har vist hvor samfunnsskadelig markedsliberalismen er. Det er ikke et 

mål å gjenopprette situasjonen slik den var før krisen, men heller sikre en utvikling 

mot demokratisk styring av økonomien, kollektive løsninger og internasjonal 

solidaritet, blant annet gjennom økt statlig eierskap i finanssektoren og selskaper 

som Statoil/Hydro, Hydro, Telenor etc. 

Det er derfor både en kortsiktig og langsiktig målsetting at offentlig sektor styrkes. 

Uttalelse 

Kontoradresse: Telefon: Bankgiro: E – post: 
Internett: 

EL & IT Forbundet 23 06 34 00 9001.07.20965 firmapost@elogit.no 
http://www.elogit.no 

 
 

 
 

Youngsgt. 11c Telefaks: Organisasjonsnr.: E – post til saksbehandler: Tlf. saksbehandler: 

0181 Oslo 23 06 34 01 880 522 892 MVA bente.jeppsson@elogit.no 23 06 34 31 

Vedtatt av landsstyret 11. desember 2008 

Vi trenger ikke tjenestedirektivet 

Når regjeringens flertall, med støtte fra høyresida i Stortinget, sørger for å 

implementere EUs tjenestedirektiv, er dette på tross av råd fra fagbevegelsen og et 

svik mot kampen mot sosial dumping. 

En bred grasrotbevegelse, med utgangspunkt i fagbevegelsen, har bedt regjeringen 

bruke reservasjonsretten mot direktivet. Et mindretall i regjeringen støtter dette 

kravet. På tross av denne motstanden velger Arbeiderpartiet å gjennomføre en 

implementering. 

Vi betrakter innføringen av tjenestedirektivet som en fiendtlig handling mot 

arbeidsfolk, både de som kommer hit til landet og de som bor i landet vårt, og det kan 

føre til at kampen mot sosial dumping blir svært vanskelig.  Det er grunntanken bak 

opprettelsen av fagbevegelsen som er truet - lik lønn for likt arbeid gjennom 

tariffavtaler skulle sikre arbeidsfolk mot å bli utnyttet av arbeidsgiverne.  Med 

innføring av tjenestedirektivet kan vi oppleve at hele tariffsystemet blir undergravd, 

og fagbevegelsen settes mange tiår tilbake.  Det vil også true lovverk, forskrifter, 

elsikkerheten og hele velferdssamfunnet. 

Tjenestedirektivet er en del av en strategi for å fjerne hindringer for fri flyt av 

tjenester. Fri flyt av tjenester har ført til økt sosial dumping og grov utnyttelse av 

migrerende arbeidstakere over hele Europa. Uverdige lønns og arbeidsvilkår, en 

kraftig økning i enkeltmannsforetak og angrep på fagbevegelsens mulighet til å 

bekjempe sosial dumping kjennetegner denne utviklingen. Gjennom flere dommer 

har EU-domstolen fått rollen som gjennomfører av disse angrepene. 

I denne situasjonen er det av stor betydning å opprettholde et nasjonalt handlingsrom 

for effektive tiltak for et anstendig arbeidsliv. Implementering av tjenestedirektivet 

bidrar ikke til å styrke dette handlingsrommet, tvert imot. 

LO har i sitt høringsvar vedtatt: "Reservasjonsretten er et reelt alternativ. Flere av 

LOs medlemsforbund har gjort vedtak om at regjeringen må benytte 

reservasjonsretten, basert på usikkerhet om virkningen av å innføre 

tjenestedirektivet. Så lenge det eksisterer usikkerhet om disse punktene deler LO 

dette synet". 

Denne usikkerheten er ikke ryddet av veien. 

Den norske regjeringen har ingen mulighet til å utstede garantier for at nasjonale 

tiltak kan gjennomføres. Slike garantier har kun gyldighet til EU-domstolen kommer til 

en annen konklusjon. LO-ledelsens knefall for Arbeiderpartiets avgjørelse er svært 

skuffende, og må få konsekvenser på LO-kongressen i mai 2009. 

Når regjeringens flertall likevel utsteder slike garantier. krever vi at alle nødvendige 

tiltak mot sosial dumping gjennomføres og at eventuelle innvendinger fra EU, ESA og 

domstolen trosses av regjeringen. 
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FastlønnstatistikkFastlønnstatistikk

LAVESTE HØYESTE GJ.SNITT HELLIGDG UTSIKTERLAVESTE HØYESTE GJ.SNITT HELLIGDG UTSIKTERLAVESTE HØYESTE GJ.SNITT HELLIGDG UTSIKTERLAVESTE HØYESTE GJ.SNITT HELLIGDG UTSIKTERLAVESTE HØYESTE GJ.SNITT HELLIGDG UTSIKTER
KLUBB FASTLØNN FASTLØNN FASTLØNN GODTGJ FOR 2009FASTLØNN FASTLØNN FASTLØNN GODTGJ FOR 2009FASTLØNN FASTLØNN FASTLØNN GODTGJ FOR 2009FASTLØNN FASTLØNN FASTLØNN GODTGJ FOR 2009FASTLØNN FASTLØNN FASTLØNN GODTGJ FOR 2009

Aibel 180,56 198,56 185,00 217,64180,56 198,56 185,00 217,64180,56 198,56 185,00 217,64180,56 198,56 185,00 217,64 God

Aker Elektro Bergen 190,50 205,50 199,64 226,91 Middels190,50 205,50 199,64 226,91 Middels190,50 205,50 199,64 226,91 Middels190,50 205,50 199,64 226,91 Middels190,50 205,50 199,64 226,91 Middels

Aker Elektro Stord 190,50 207,50 203,12 226,91 Middels190,50 207,50 203,12 226,91 Middels190,50 207,50 203,12 226,91 Middels190,50 207,50 203,12 226,91 Middels190,50 207,50 203,12 226,91 Middels

Asator A/S Stord 177,56 197,56 186,56 202,47 Middels177,56 197,56 186,56 202,47 Middels177,56 197,56 186,56 202,47 Middels177,56 197,56 186,56 202,47 Middels177,56 197,56 186,56 202,47 Middels

B. Mikkelsen A/S Odda

Bergen Installasjon A/S

Bergen Elteknikk 186,64 186,64 186,64 186,64 Middels186,64 186,64 186,64 186,64 Middels186,64 186,64 186,64 186,64 Middels186,64 186,64 186,64 186,64 Middels186,64 186,64 186,64 186,64 Middels

Bergen Og Omegn Installasjon 139,00 194,00 182,81 Fastlønn MiddelsBergen Og Omegn Installasjon 139,00 194,00 182,81 Fastlønn MiddelsBergen Og Omegn Installasjon 139,00 194,00 182,81 Fastlønn MiddelsBergen Og Omegn Installasjon 139,00 194,00 182,81 Fastlønn MiddelsBergen Og Omegn Installasjon 139,00 194,00 182,81 Fastlønn MiddelsBergen Og Omegn Installasjon 139,00 194,00 182,81 Fastlønn Middels

Bravida

EAL Elektro 187,50 197,50 192,50 Fastlønn M gode187,50 197,50 192,50 Fastlønn M gode187,50 197,50 192,50 Fastlønn M gode187,50 197,50 192,50 Fastlønn M gode187,50 197,50 192,50 Fastlønn M gode

E. Eismann Eftf. AS 185,06 194,06 190,39 Fastlønn Middels185,06 194,06 190,39 Fastlønn Middels185,06 194,06 190,39 Fastlønn Middels185,06 194,06 190,39 Fastlønn Middels185,06 194,06 190,39 Fastlønn Middels

Elecon A/S Stord 181,06 186,06 183,56 186,06 Meget gode181,06 186,06 183,56 186,06 Meget gode181,06 186,06 183,56 186,06 Meget gode181,06 186,06 183,56 186,06 Meget gode181,06 186,06 183,56 186,06 Meget gode

Elektroen AS

Elektroinstallasjon A/S 185,65 210,80 204,65185,65 210,80 204,65185,65 210,80 204,65

Frøland og Noss AS 192,00 213,00 195,53 Fastlønn Middels192,00 213,00 195,53 Fastlønn Middels192,00 213,00 195,53 Fastlønn Middels192,00 213,00 195,53 Fastlønn Middels192,00 213,00 195,53 Fastlønn Middels

Folgefonn Elektro

G4S

Grov elektro/ELIT 168,00 210,00 183,13 183,13 God168,00 210,00 183,13 183,13 God168,00 210,00 183,13 183,13 God168,00 210,00 183,13 183,13 God168,00 210,00 183,13 183,13 God

Hans Pedersen

Havyard Elektro AS 165,26 181,26 171,39 Fastlønn God165,26 181,26 171,39 Fastlønn God165,26 181,26 171,39 Fastlønn God165,26 181,26 171,39 Fastlønn God165,26 181,26 171,39 Fastlønn God

Henden Elektro 171,00 175,00 173,00 175,00 Meget gode171,00 175,00 173,00 175,00 Meget gode171,00 175,00 173,00 175,00 Meget gode171,00 175,00 173,00 175,00 Meget gode171,00 175,00 173,00 175,00 Meget gode

Helland Elektro AS 192,00 206,97 199,48 199,48 M gode192,00 206,97 199,48 199,48 M gode192,00 206,97 199,48 199,48 M gode192,00 206,97 199,48 199,48 M gode192,00 206,97 199,48 199,48 M gode

Holen Installasjon Sogn&Fj 186,49 186,49 186,49 Fastlønn M gode186,49 186,49 186,49 Fastlønn M gode186,49 186,49 186,49 Fastlønn M gode186,49 186,49 186,49 Fastlønn M gode186,49 186,49 186,49 Fastlønn M gode

Høva Elektro 199,00 199,00 199,00 199,00 God199,00 199,00 199,00 199,00 God199,00 199,00 199,00 199,00 God199,00 199,00 199,00 199,00 God199,00 199,00 199,00 199,00 God

INC Vedlikehold Svelgen 180,06 194,81 188,12 Fastlønn God180,06 194,81 188,12 Fastlønn God180,06 194,81 188,12 Fastlønn God180,06 194,81 188,12 Fastlønn God180,06 194,81 188,12 Fastlønn God

Ing. A. Sletten A/S

Inst. Håkon Olsen A/S 209,00 214,00 212,00 Fastlønn Middels209,00 214,00 212,00 Fastlønn Middels209,00 214,00 212,00 Fastlønn Middels209,00 214,00 212,00 Fastlønn Middels209,00 214,00 212,00 Fastlønn Middels

ISS Industri AS avd Odda 176,56 189,06 184,31 Fastlønn Middels176,56 189,06 184,31 Fastlønn Middels176,56 189,06 184,31 Fastlønn Middels176,56 189,06 184,31 Fastlønn Middels176,56 189,06 184,31 Fastlønn Middels

Iss Industri Høyanger 176,56 188,56 182,06 Fastlønn Middels176,56 188,56 182,06 Fastlønn Middels176,56 188,56 182,06 Fastlønn Middels176,56 188,56 182,06 Fastlønn Middels176,56 188,56 182,06 Fastlønn Middels

Elproffen Josvanger AS

Kjell Hansen Elektro AS 192,00 196,00 194,00 Fastlønn Middels192,00 196,00 194,00 Fastlønn Middels192,00 196,00 194,00 Fastlønn Middels192,00 196,00 194,00 Fastlønn Middels192,00 196,00 194,00 Fastlønn Middels

Knut Knutsen A/S 209,00 209,00 209,00 Fastlønn God209,00 209,00 209,00 Fastlønn God209,00 209,00 209,00 Fastlønn God209,00 209,00 209,00 Fastlønn God209,00 209,00 209,00 Fastlønn God

Knut L. Rydland A/S

Korsvold Elektro Installasjon

Kvinnherad Elektro



39G O D T  VA LGMontørforum nr 1 2009 39G O D T  VA LGG O D T  VA LGMontørforum nr 1 2009

LAVESTE HØYESTE GJ.SNITT HELLIGDG UTSIKTERLAVESTE HØYESTE GJ.SNITT HELLIGDG UTSIKTERLAVESTE HØYESTE GJ.SNITT HELLIGDG UTSIKTERLAVESTE HØYESTE GJ.SNITT HELLIGDG UTSIKTER

KLUBB FASTLØNN FASTLØNN FASTLØNN GODTGJ FOR 2009FASTLØNN FASTLØNN FASTLØNN GODTGJ FOR 2009FASTLØNN FASTLØNN FASTLØNN GODTGJ FOR 2009FASTLØNN FASTLØNN FASTLØNN GODTGJ FOR 2009

Los Elektro

M. Prestegård A/S

Magnus Thunestvedt A/S 185,06 213,06 198,03 Fastlønn Middels185,06 213,06 198,03 Fastlønn Middels185,06 213,06 198,03 Fastlønn Middels185,06 213,06 198,03 Fastlønn Middels

Maritim Elektro 177,57 220,64 198,06 198,06 Meget gode177,57 220,64 198,06 198,06 Meget gode177,57 220,64 198,06 198,06 Meget gode177,57 220,64 198,06 198,06 Meget gode

Mongstad Elektro AS 205,00 213,00 210,20 Fastlønn God205,00 213,00 210,20 Fastlønn God205,00 213,00 210,20 Fastlønn God205,00 213,00 210,20 Fastlønn God

Mølster Installasjon 

NBN Elektro A/S Florø 179,00 186,00 182,00 Fastlønn God179,00 186,00 182,00 Fastlønn God179,00 186,00 182,00 Fastlønn God179,00 186,00 182,00 Fastlønn God

Nettpartner 177,56 189,10 185,00 Fastlønn Middels177,56 189,10 185,00 Fastlønn Middels177,56 189,10 185,00 Fastlønn Middels177,56 189,10 185,00 Fastlønn Middels

NSI. S. Hatvik AS 187,75 202,65 196,06 Fastlønn God187,75 202,65 196,06 Fastlønn God187,75 202,65 196,06 Fastlønn God187,75 202,65 196,06 Fastlønn God

O.K Henden

Otera Delta 192,00 192,00 192,00192,00 192,00 192,00192,00 192,00 192,00 200,69 Middels200,69 Middels

Petterson & Gjellesvik 186,00 202,00 193,74186,00 202,00 193,74186,00 202,00 193,74 198,64 God198,64 God

Profitek AS 177,50 212,00 182,50177,50 212,00 182,50177,50 212,00 182,50 Fastlønn GodFastlønn God

SEA 179,00 185,00 182,00179,00 185,00 182,00179,00 185,00 182,00 Middels

Siemens Bergen 188,06 200,06 191,66188,06 200,06 191,66188,06 200,06 191,66 192,93 God192,93 God

Siemens Sogn og Fjordane 167,56 187,56 177,74167,56 187,56 177,74167,56 187,56 177,74 170,42 God170,42 God

Solberg Thomsen Eftf. AS 205,00 209,00 206,00 Fastlønn God205,00 209,00 206,00 Fastlønn God205,00 209,00 206,00 Fastlønn God205,00 209,00 206,00 Fastlønn God

Stomas AS 175,56 189,56 183,96 Fastlønn God175,56 189,56 183,96 Fastlønn God175,56 189,56 183,96 Fastlønn God175,56 189,56 183,96 Fastlønn God

Sætren Installasjon A/S Måløy

Sæterdal Elektro 191,06 213,06 196,63191,06 213,06 196,63191,06 213,06 196,63 196,63 Middels196,63 Middels

Sønnico Bergen 174,06 204,56 189,36 3E+6% Middels174,06 204,56 189,36 3E+6% Middels174,06 204,56 189,36 3E+6% Middels174,06 204,56 189,36 3E+6% Middels

Sønnico Florø 174,56 191,09 182,68 Fastlønn Middels174,56 191,09 182,68 Fastlønn Middels174,56 191,09 182,68 Fastlønn Middels174,56 191,09 182,68 Fastlønn Middels

Torsvik Elektriske AS

Ulvesund Elektro Måløy 165,56 187,06 178,61 Fastlønn Middels165,56 187,06 178,61 Fastlønn Middels165,56 187,06 178,61 Fastlønn Middels165,56 187,06 178,61 Fastlønn Middels

Vangen Elektriske 181,56 191,56 201,56 Fastlønn God181,56 191,56 201,56 Fastlønn God181,56 191,56 201,56 Fastlønn God181,56 191,56 201,56 Fastlønn God

Vest Elektro 189,00 193,00 191,00 Fastlønn M gode189,00 193,00 191,00 Fastlønn M gode189,00 193,00 191,00 Fastlønn M gode189,00 193,00 191,00 Fastlønn M gode

Wartsila

YIT Building Systems Bergen 190,06 207,56 196,70YIT Building Systems Bergen 190,06 207,56 196,70YIT Building Systems Bergen 190,06 207,56 196,70YIT Building Systems Bergen 190,06 207,56 196,70 206,67 M gode206,67 M gode

YIT Building Systems Førde 175,56 206,56 183,56175,56 206,56 183,56175,56 206,56 183,56 194,14 Middels194,14 Middels

YIT Building Systems Nfj.eid 175,56 229,00 189,84175,56 229,00 189,84175,56 229,00 189,84 194,14 M gode194,14 M gode

YIT Building Systems Årdal

Øvreberg Elektro

Øygarden Elektriske 190,00 200,00 195,00 Fastlønn Middels190,00 200,00 195,00 Fastlønn Middels190,00 200,00 195,00 Fastlønn Middels190,00 200,00 195,00 Fastlønn Middels

GJENNOMSNITT SUM: 183,20 199,29 190,98183,20 199,29 190,98183,20 199,29 190,98
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UNGDOMSUTVAL
Leiar Jaakko Lintunen   YIT, Bergen
Medlem Guro Nilsen  Siemens, Bergen
     “ Kjetil Andre Vikanes  Aker Elektro, Stord
     “ Nils Jørgen Korseth   YIT, Bergen
     “ Helen M. Krakhellen  NBN, Florø
     “ Anders Kartveit  Apply, Stord  

STUDIEUTVAL
Leiar Kjell Sverre Aasheim Organisasjonssekretær
Medlem Åge Blummenfelt  Organisasjons  
    sekretær 
     “ Kjetil Andre Vikanes  Aker Elektro, Stord
     “ Kurt Nes    Apply, Stord
     “ Inge Øpstad  Aker Elektro, Stord  

FAGUTDANNINGSUTVAL,
Leiar Nils Gunnar Knutsen Aibel, Bg
Medlem Remi Unnvik  Remi Unnvik  Remi Unnvik Håkon Olsen, Askøy
     “ Frode Bekkenes  Apply, Stord
     “ Inge Øpstad  Aker Elektro, Stord
     “ Jon Kristian Viken  YIT, Bg
     “ Eilert Sundt  Knut Knutsen, Bg

SKIPS- OG OLJEUTVAL, 
Leiar Atle Rasmussen  Aker Elektro, Bg 
Medlem Karsten Bøe  Aibel, Bg
     “ Kurt Nes   Apply, Stord 
     “ Trond Karlsen  Aker Elektro, Bg
     “ Kjell Magnus Grip  Aker Elektro, Stord
     “ Karsten Eriksen  SEL, Austevoll
     “ Kristian Pedersen  Aker Elektro, Stord
     “ Jørgen Krabbedal  Sønnico, Bg
     “ Kristoffer Kvamsdal  Mongstad Elektro
     “ Helge Nilsen  Profitek, Bg

MEDIAUTVAL 
Leiar Åge Blummenfelt  Organisasjonssekretær
Medlem Arne Nesheim  YIT, Bg
     “ Kristian Pedersen  Aker Elektro, Stord
     “ Nils Gunnar Knutsen Aibel, Bg
     “ Ole Erik Thingnes  NBN, Florø
     “ Rolf Åsmund Skår  Apply Stord

TARIFFUTVALGET
Leiar    Ove Toska  Styret
Medlem Terje Brattland  Sønnico, Bg
  ” Tore Sunde  YIT, Eid
  ” Gunnar Røssland  Siemens, Bg
  ” Per Jarle Hauge  Maritim Elektro,   
    Kvam

REVISOR- OG KONTROLLKOMITE, 
Representant: Gunnar Røssland Siemens, Bg
Vararep. Kjell-Ove Ege  Bravida, Bg
Representant Helge Lægreid  YIT, Bg
Vararep. Roger Indrebø  YIT, Førde
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Aasheim
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Styremedlem/
Kasserer frå 1.7 
    Remi Unnvik

Håkon Olsen, 
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1. Varamedlem
Ole Erik

     Thingnes
NBN, Florø

Organisasjons- 
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frå 1. 8.2009
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Kjell Sverre Aasheim
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Organisasjons- 
     sekretær
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