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– like om hjørnet
2012 er nå snart historie 
og det nye året venter med 
mange nye oppgaver og ikke 
så få nye utfordringer både 
for våre medlemmer, oss 
som organisasjon og ikke 
minst for vårt samfunn som 
neste år skal velge hvilken 
vei samfunnet skal utvikle 
seg.

Mens arbeidssituasjonen 
og vår samfunnsøkonomi 
framover ser veldig positiv 
ut, behøver vi ikke reise 

langt for å registrere en helt annen 
virkelighet. Våre nordiske venner har 
betydelige utfordringer i sitt arbeids-
marked og med voksende forskjeller i 
samfunnet. 

Styrene i fagforeningen og i Distriktet 
besøkte på nyåret i år fagforeningska-
merater i våre søsterforbund i Elek-
trikerforbundet og SEKO i Sverige.   
Deres beretninger fra svensk arbeidsliv 
og utviklingen i velferdssamfunnet 
”folkhemmet” gjorde et sterkt inntrykk 
på oss. 
LO i Sverige har mistet 400 000 med-
lemmer etter at Fredrik Rensfeldt og 
moderaterna overtok regjeringsmak-
ten. Gjennom målrettede angrep på 
faglige rettigheter og økte kostnader på 
deres A-kasse (støttekassen), har regje-
ringen lykkes i å svekke fagbevegelsens 
samlede styrke.

LEDER

Valgåret 2013

MONTØRFORUM
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Fredrik Rensfeldt gikk til valg ved å for-
telle svenske velgere at de var forsvarere 
av det svenske velferdssamfunnet og at 
at alle som befant seg i ”utenforskapet” 
skulle ivaretas. 

Det har ikke blitt slik ! Resultatet er blitt 
svekkede velferdsordninger, svekket fag-
bevegelse, økende forskjeller og økende 
arbeidsledighet. Ca 80 000 svensker, 
svært mange av dem er unge, jobber i 
tillegg i Norge. 

Når Erna Solberg har vært i Sverige og 
hentet inspirasjon for å bekjempe vårt 
”utenforskap” er dette en bløff som vi i 
fagbevegelsen sterkt advarer mot.     

I Danmark har den rødgrønne regjering 
en tøff tid med å snu et samfunn etter 
mange år med borgerlig styre.  Utålmo-
digheten på bedre resultater er stor fra 
fagbevegelsen, men samfunnsøkono-
mien i Danmark er svekket grunnet bl.a 
stor nedgang i eksporten fra et betydelig 
jordbruksland.   Dette gir en økt utfor-
dring for regjeringen.

Reiser vi lenger ut i Europa møter vi 
en verden rundt oss som er en vegg av 
voksende arbeidsledighet og en offentlig 
armod som verden ikke har sett siden 
mellomkrigstiden. Kutt på kutt i velferd 
og offentlige oppgaver gir lite håp om 
snarlig bedring. Masseoppsigelser fører 
til tap av inntekt og vi ser at selv barne-
familier regelrett kastes på gaten. Selv-
mord øker etter fortvilte resignasjoner.  

Kraftige angrep på faglige rettigheter 
svekker fagbevegelsen mulighet til å for-
handle og kjempe fram andre løsninger 

– og da gjenstår det kun å ty til gatene 
for demonstrasjoner. Kunnskapsløse 
journalister spør demonstranter om 
det nytter å demonstrere – hva annet 
kan eller skal de gjøre?......sitte hjemme 
apatiske om de har et eget  hjem eller 
gjemme seg unna slik at elendigheten 
ikke synes? 

Elendigheten i verden rundt oss og 
mangel på framtidshåp, gjør at stadig 
flere søker arbeid i Norge. 
Mange arbeidsgivere utnytter dessverre 
denne situasjon til betydelig egen vin-
ning gjennom sosial dumping og dårlige 
arbeidsvilkår. Også en del tillitsvalgte 
misforstår konsekvensene av dette og 
aksepterer lavere betaling for deres 
arbeid.

Styret og tillitsvalgte i fagforeningen 
vår er veldig bevisst på å sikre ordnende 
lønns- og arbeidsvilkår for alle som 
jobber i vår bransje – enten de snak-
ker med bergensk aksent eller ikke.   Vi 
verken kan eller vil akseptere noe annet. 
Fra den rødgrønne regjering har vi fått 
mye godt verktøy til å bekjempe utnyt-
ting og sosial dumping. Da er det ekstra 
godt å se konkrete resultater av dette. 
Som våre polske venner som jobbet med 
de elektriske installasjoner i Jondalstun-
nelen opplevde, etter at fagforeningen 
vår tok tak i deres lønnsbetingelser.

Gjennom bruk av ILO konvensjon 94 
for offentlig innkjøp som den rødgrønne 
regjeringen har ratifisert, og bruk av 
våre politiske venner i regjeringen – har 
det blitt en tidlig julegratiale.
Fra kr 140,- pr t og til kr 180,28 + fagtil-
legg er et ikke ubetydelig sprang. For 

enkelte av våre polske venner betød dette 
kr 28 000,- i etterbetaling.

Vi hviskes i øret at innen skipsbygging 
har det vært akseptert av en del tillits-
valgte og deres  arbeidsgivere i Norsk 
Teknologi  nettopp kr 140,- som beta-
ling for arbeidskraft uten norsk aksent. 
Med bakgrunn i det vi har avdekket, er 
det grunn til å ta dette som en realitet.

Da har vi alle en viktig kamp å ta for 
oss!
    
Den kampen kan vi lykkes med om vi 
gir gjenvalg til dagens regjering. Med 
Erna og Siv ved roret blir dette langt 
tyngre. Slik våre svenske venner har 
erfart. 

Derfor blir 2013 et spennende valgår 
– vi vil sammen med våre tillitsvalgte 
anstrenge oss for å bidra til å få fram 
skillelinjene i den politiske virkelighet og 
for at det arbeidsliv med ordnede lønns- 
og arbeidsvilkår som er bygget opp 
gjennom generasjoner, ikke rives ned av 
blåblå voodoo- økonomi.

Avslutningsvis vil jeg takke for godt og 
lojalt samarbeid i 2012 og ønsker dere 
alle 
  
God Jul & Godt Nyttår

– like om hjørnet
Av Ove ToskaValgåret 2013
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KLUBBLEDERSPALTEN

Av Roger Nese
klubbleder 

M. Thunestvedt

Hei, mitt navn er Roger 
Nese og eg er klubble-
der hos M. Thunest-
vedt A/S. Vi holder til 
i Indre Arna og er 110 
ansatte. Vi er også mor-

selskap til Vangen Elektriske på Voss, 
Sæterdal Elektro i Vaksdal og den siste 
som i sommer er kommet inn i vår 
gruppe er Vestgar Elektro som holder 
til i Øygarden. Disse datterselskapene er 
egne AS og har egne klubber.
 Som klubbleder i morselskapet M. 
Thunestvedt, prøver jeg og ha et så godt 
som mulig samarbeid med de andre klub-
bene. Med snart ti års fartstid som klub-
bleder, har en vært med på både oppturer 
og nedturer i bedriften.
 Jeg har også vært styremedlem for fir-
maet i åtte år, og det er her en merker det 
mest at en sitter litt mellom barken og 
veden, med ledelsen på ene siden og de 
ansatte på den andre siden.
 Som ansattes representant i styret og 
klubbleder er en opptatt av de ansattes 
arbeidsforhold som lønn, trygghet og at 
alle føler at en har tilhørighet.
 På den andre siden skal en bidra til at 
bedriften er mest mulig lønnsom og kan gi 
utbytte til aksjonærene. Det kan til tider 
føles som om en sitter med to forskjellige 
hatter. Hvilken hatt tar jeg på meg i dag? 
Er det styremøte så tar en på seg eierhat-
ten, og er det møte med ledelsen så tar 
eg på meg tillitsmanns- hatten.  Nei, en 
holder ikke ut lenge som tillitsmann hvis 

en skal gå med to forskjellige hatter.
 Tillitsvalgte er bindeleddet mellom 
eiere/ledelse og produksjon/arbeidstakere 
og har en viktig rolle i å skape et godt 
arbeidsmiljø og samarbeid i bedriften.
 I en stor bedrift med flere eiere og 
mange ansatte, blir alle aldri heilt for-
nøyd. Det er alltid noen som er uenig med 
deg som tillitsvalgt og mener at vi må ha 
større fokus på noen saker de synes er vik-
tigere en andre saker som flertallet vil vi 
skal jobbe med.
 Det kan til tider også være tøffe møter 
med ledelse, der det er et høyt lydnivå og 
vi kan bli litt irritert på hverandre.
Da er det godt vi er voksne mennesker, 
og ingen av oss er langsint eller sur. Når 
møtet er ferdig og vi ikke klarer å komme 
til enighet, da skriver vi heller en uenig-
hetsprotokoll og sender den til våre for-
bund, så får de krangle videre, og vi på 
bedriften er ferdige og har fortsatt et godt 
arbeidsmiljø. 
 I M. Thunestvedt har vi et godt arbeids-
miljø og lite gjennomtrekk av arbeids-
takere. Dette mener både ledelse og 
tillitsvalgte er på grunn av at nesten 100 

% av arbeidstakerne er organisert. 
Jeg vil tro at en klubbleder som står 
mellom ledelse og produksjon har det 
mye bedre, og det er lettere å få gjen-
nomslag for en sak når alle er organi-
serte.
 I alle bedrifter vil klubblede-
ren stå litt mellom barken og veden. 
Da må vi huske på at vi har et godt 
nettverk rundt oss, som klubbstyre, 

EL&IT Forbundet og kontakter som 
klubbene i mellom har opparbeidet seg i 
løpet av mange år.
 Det er ingen klubbleder i EL&IT For-
bundet som skal føle at en står aleine. 
Bruk det nettverket vi har. Vi drar alle i 
samme retning.

Mellom barken og 

VEDEN 
”Det er ingen klubbleder i 

EL&IT Forbundet som skal 
føle at en står aleine. Bruk 

det nettverket vi har. Vi drar 
alle i samme retning. “ 



5MONTØRFORUM 2 - 2012

Den nye NHO direktøren gikk på 
denne måten rett i strupen på 
norsk fagbevegelse. Noe av det 
siste Bondevikregjeringen gjorde 

før den ble kastet var å lage en ny arbeids-
miljølov, som var ment og tre i kraft i 
2006. Loven raserte viktige rettigheter 
som grensen for overtid og stillingsvernet. 
Bondevikregjerningen ville ha individuelle 
avtaler på bedriftsplan i stedet for kollek-
tive og frata retten fagforeningene har til å 
avtale innarbeidingsordninger.
   Før valget i 2005 lovte den rødgrønne 
siden at dersom de ble valgt så skulle Bon-
devik sin nye arbeidsmiljølov stoppes. Den 
rødgrønne regjeringen fikk laget en ny 
arbeidsmiljølov som vi på mange måter er 
fornøyd med. 
 For oss som er tillitsvalgte så er 
Arbeidsmiljøloven sammen med Hoved-
avtalen de viktigste verktøyene vi har i 
norsk arbeidsliv. Gjennom Hovedavtalen 
har vi retten til forhandlinger og gjennom 
Arbeidsmiljøloven har vi innflytelse over 
viktige arbeidslivsspørsmål. 
 Hva er det så den nye NHO direktø-
ren ønsker seg? Det er et sterkt press på at 

eventuell blå/blå regjerning skal grave frem 
den arbeidsmiljøloven som de Rødgrønne 
kastet i bosset. Det betyr overtid uten over-
tidsbetaling, lette å ansette i midlertidige 
stillinger, lettere å si opp dem som allerede 
er ansatt, avtaler om arbeidstidsordninger 
gjøres på den enkelte arbeidsplass, ja kan-
skje av den enkelte ansatte.  Det som høy-

residen kaller en modernisering det kaller 
vi et tilbakeskritt til hvordan det var før 
Arbeidsmiljøloven kom i 1977.
Dersom det er dette NHO ønsker, skal vi 
få det tøft fremover.

Av Åge Blummenfelt

Ny NHO direktør
– kaldere klima 

POLITISK KOMMENTAR

Kristin Skogen Lund

Den 1. november fikk vi ny NHO direktør, Kristin Skogen Lund. Før hun begynte 
i NHO var hun direktør i Telenor. Allerede før hun tiltrådte fikk vi en forsmak 
på hvilken retning Kristin Skogen Lund ønsker at NHO skal utvikle seg videre 
i. I september holdt hun foredrag på Norges Handelshøyskole og pekte ut 2 av 
retningene. 
 
	 •	Landet	trenger	en	ny	arbeidsmiljølov	for	den	vi	har	er	så	lite	fleksibel.
	 •	Fagforeningene	hindrer	omstilling	i	offentlig	sektor.
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V år leder Ove Toska åpnet i god 
gammel stil møtet og satte som 
vanlig fokus på et bredt spek-
ter av dagsaktuelle temaer. 
Blant disse var LO-kongressen 

og de tillitsvalgtes arbeidsforhold. I en 
undersøkelse utført av Arbeidsforsknings-
instituttet på oppdrag fra YS, oppga 47 % 
av de spurte at de kom i en tidsklemme 
som viktigste årsak til at de ikke ønsket 
å være tillitsvalgt. Videre svarte seks av ti 
tillitsvalgte at de ikke hadde frikjøpsord-
ning som tillitsvalgt. Fagforeningen har 
laget et forslag til LO- kongressen der nye 
regler for tillitsmannstid blir satt på dag-
orden. Forbundet har nylig hatt en aksjon 
for faste ansettelser der 20 av våre klub-
ber svarte. Resultatet vil vi komme tilbake 
på under en klubblederkonferanse på et 
senere tidspunkt, fortalte Ove.

God økonomi

Vår kasserer Remi Unnvik ble dessverre 
forhindret fra å delta på halvårsmøtet i 
år. Derfor orienterte Ove Toska om øko-
nomisk status. Han kunne vise til fortsatt 
god økonomi. Det kom ingen spørsmål fra 
representantskapet.

Europasamarbeidet
Roar Eilertsen fra De Facto og Jan Olav 
Andersen fra forhandlingsavdelingen i EL 
& IT Forbundet innledet. Roar innledet 
først. Temaet på hans innledning var «Fra 
vondt til verre. Om innstrammingsterroren 
i EU». Han begynte med å gi halvårsmøtet 
en inngående forståelse for hvordan situa-
sjonen i EU har utviklet seg fra finansbo-
ble, til finanskrise, til statsgjeldskrise og 
til totalkrise. Arbeidsløsheten er et viktig 
poeng som viser at EUs krisepolitikk har 
slått feil. I dag er arbeidsløsheten den høy-
este siden etableringen av EU. 11-12 % i 
gjennomsnitt og 23 % i snitt for ungdom. 

Både i Hellas og Spania er arbeidsløsheten 
på ca. 25 % totalt og ca. 50 % for ung-
dommen. Krisa har ført til at Europa i 
dag har omtrent 25 millioner arbeidsløse. 
Videre ble representantskapet vist den 
stadig større fattigdommen i EU. EU sin 
grense for fattigdom er 60 % av gjennom-
snittslønna. Det betyr at det i dag er 115 
millioner mennesker som er på eller under 
fattigdomsgrensa. Av de som fortsatt har 
arbeid tjener 8 % mindre en 60 % av gjen-
nomsnittslønna. 

Måler verdiskapningen
Alle land har sentrale statistiske byråer 
som måler verdiskapningen i eget land 
fra et år til et annet. Når verdiskapnin-
gen fra et år til et annet øker kaller vi det 
«økonomisk vekst».  Ingen vekst kalles 
stagnasjon. Tilbakegang i to eller flere år 
er resesjon og resesjon over lengre tid år 
kalles depresjon. Han viser til at det er 

Halvårsmøte i representantskapet samlet i år 90 deltagere og gjester. Europasamarbeidet 
var i fokus med innledere som Roar Eilertsen fra De Facto og Jan Olav Andersen, leder av 
forhandlingsavdelingen i EL & IT Forbundet. LO-kongressen 2013, endring i medisinkassen 
og trekking av vervepremier var også en del av dagsorden. 

HALVÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET 19. OKTOBER 2012

Med Europasamarbeidet 
på dagsorden

Godt oppmøte på halvårsmøtet. FOTO ARNE NESHEIM
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ventet mer «negativ» økonomisk vekst i 
hele eurosonen fordi EU-landene konse-
kvent strammer til ved kutt i velferd, løn-
ninger og pensjoner. Forøvrig et resultat av 
en politikk fra arbeidsgiverne og finanseli-
ten som kjemper for å beholde sin del av 
den økonomiske veksten. Dette fører til 
at folk flest får mindre penger og krisen 
forverres ytterliggere. Man får derfor en 
nedadgående spiral som ikke bidrar til ny 
økonomisk vekst. 

Eksempelet Hellas
I Hellas er det i dag totalkrise. Som vi 
vet foregår det massive kutt i velferd og 
arbeidsvilkår, med påfølgende oppsigel-
ser og kutt i pensjoner. Finansielt må det 
kuttes 2000 millioner euro innen helsesek-
toren de neste 4 årene og nærmere 2000 
skoler skal legges ned. Samtidig skjer det 
en massiv privatisering og salg av banker, 
havner, teleselskap, vannforsyning, kraft-
selskap, med mere. EU krever ovenfor 
Hellas 89 ulike innstrammingstiltak gjen-
nomført i 2013-budsjettet for at de skal 
betale nytt «støttelån» i november 2012. 
Roar forstår ikke hvorfor EU fikk årets 
fredspris. EU handler i dag om byggingen 
av en overnasjonal makt.

Stadig større inngripen

EU griper stadig sterkere inn i arbeidsmar-
kedet og lønnsdannelsen til medlemslan-
dene. Kommisjonen mener at det bare er 
lavere lønninger og kutt i offentlige utgif-
ter som kan rette opp ubalansen i krise-
landenes økonomi. Fagbevegelsens makt 
skal reduseres der de mener at mer flek-
sibilitet og større forskjeller er nødvendig. 
EU anbefaler at nasjonale tariffavtaler 
avvikles og erstattes av lokal lønnsfast-
setting. Lavere konkurransekraft, lavere 
lønn. Videre anbefaler EU innføring av 
lovbestemt minimumslønn i stedet for 
nasjonale tariffavtaler. Samtidig kreves 
det at oppsigelsesvern svekkes fordi de 
mener det fører til mer bruk av midler-
tidig arbeid og et mer fleksibelt arbeids-
marked. Roar forklarte også virkningen av 
EU-domstolens «4 dommer» for represen-
tantskapet. 

Fortsatt et lønnsnivå til å leve av?
Har vi råd til å ha dagens lønnsnivå i 
Norge når alle andre rundt oss har det så 
dårlig? Ja. Verdiskapningen i Norge er så 
høy at vi kan det, sier Roar.

Et skudd i vannet fra Ap
Jan Olav Andersen åpner med å formidle 
at Arbeiderpartiets Raymond Johansen 
nylig gikk til angrep på partiet Rødt. Sen-

trale EØS-tilhengere mener det finnes per-
soner på venstresida som forteller hva folk 
i fagbevegelsen skal mene. Virkeligheten 
er at flere og flere i fagbevegelsen blir opp-
tatt av EØS- spørsmålet fordi det begyn-
ner å berøre dem. Jan Olav har full tillit 
til at folk selv vet hva de mener og står for.

Et handlingsrom, hvilket?
Jan Olav sier at Norge ikke har benyttet 
handlingsrommet før Postdirektivet ble 
avvist. Nylig var det to svært omstridte 
direktiver som er vedtatt at skal tas inn 
i Norsk lov. Datalagringsdirektivet og 
Vikarbyrådirektivet. Datalagrings-direkti-
vet er ennå ikke innført. Dette er nettopp 
fordi Island stilte spørsmål om direktivet 
var EØS-relevant. 
 Hvorfor skal vi ikke diskutere EØS før 
et valg, spør Jan Olav. Er det slik at vi ikke 
skal diskutere skatt eller boligpolitikk 
før et valg fordi det er vanskelige tema? 
Jan Olav mener det er en del skremsels-
propaganda ute og går. Det er noen som 
mener at det er umulig å oppnå handel 
uten EØS- avtalen. Vil bare minne om at 
Norge handler med hele verden. EU hand-
ler også med hele verden. Et langt forhold 
mellom Norge og USA skulle kanskje tilsi 
at vi har handelsavtaler med dem. Vi har 
ingen handelsavtaler med USA. Vi bruker 

Av Rolf Å. Skår

Jan Olav Andersen under temadebatten. FOTO ROLF SKÅR Kjell Sverre Aasheim legger frem forslag til nye vedtekter for 
medisinkassen. FOTO ROLF SKÅR
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kun WTO sine etablerte regler for handel 
i vårt forhold til USA, fortalte Jan Olav.
Begge innlederne høstet stormende 
applaus fra representantskapet før Ove 
Toska tok ordet og la frem to forslag til utta-
lelser. «Finanskrisen- rettferdig fordeling» 
og «Norges forhold til EØS». Åge Blum-
menfelt, Rolf Å. Skår, Gunnar 
R ø s s l a n d , 

og Roger Treen hadde ordet i debatten før 
Roar og Jan Olav oppsummerte.

LO kongressen 2013
Etter temadebatten informerte Ove 
Toska om fagforeningens arbeid frem 
mot LO-kongressen. Det er slik at på LO-
kongressen skal det lages et nytt hand-
lingsprogram. Arbeidet vårt var blant 
annet knyttet opp mot handlingsprogram-
met. Et arbeid som også klubbene kunne 
delta i. Ove gikk gjennom noen av de for-
slagene vi har laget. 
 Tillitsvalgtes arbeidsforhold, mini-
mums modell. Stadt tunellen, Høyhastig-
hetsbane på Vestlandet og permittering er 
bare noe av det han fortalte om.

Medisinkassen
I tråd med representantskapets ønske fra 
årsmøtet 23. mars 2012 la Kjell Sverre Aas-
heim frem styrets forslag om endringer i 
vedtektene til medisinkassen. Endringene 
er kommet etter ønske fra pensjonist-
gruppen om å tilpasse medisinkassen det 
elektroniske reseptsystemet. I realiteten er 
det minimale endringer som ble foreslått.  

E n d r i n g e n e 

ble enstemmig vedtatt av halvårsmøtet.

Vervekampanje og premier
Atle Rasmussen innledet om vervekam-
panjen. Han viste til en betydelig medlem-
søkning. Vi har fortsatt et stort potensiale. 
Det innebærer at vi klarer å effektivisere 
mottiltak for å begrense medlemsfrafallet. 
Dette kan gjøres ved at man gir beskjed 
ved endringer som for eksempel permi-
sjon og militærtjeneste. Det er også viktig 
å verve lærlingene. I høst har vi vervet 81 
av 200 nye lærlinger i våre bedrifter. Atle 
minnet om at det er vedtatt å ha en ny 
vervekampanje som går ut i 2013. Etterpå 
informerte han om at EL & IT Forbundets 
vervekampanje fortsetter en stund til. Før 
trekningen av vinnerne i vervekampanjen 
startet, presiserte Atle at det også er viktig 
å organisere innleide fra bemannings-
byråer. Slik får vi mulighet til å opprette 
tariffavtale også i slike selskaper. Vin-
nerne av årets vervepremier på kr 8 000 ble 
Øyvind Landsvik, Anders Domben, og 
Morten Lieske. Vi gratulerer.
Til slutt gjenstod det bare for Ove Toska 
og avslutte halvårsmøtet.

Roar Eilertsen informerer om finansterroren 
i Europa. FOTO ROLF SKÅR

HALVÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET 19. OKTOBER 2012

UTTALELSE 

Finanskrisen – rettferdig fordeling 

Det har gått 4 år siden vi fikk det verdensomspennende sammenbruddet i finanssektoren. Det 

som tilsynelatende startet som mangel på tillit mellom store banker har utviklet seg til å bli den 

største økonomiske nedgangen siden krakket i 1929. Flere av EU landene er blant dem som er 

hardest rammet.  Det er massearbeidsløshet i Spania, gjeldskrise i Hellas, industridød i 

Frankrike.  

Som en konsekvens av problemene er det stor sosial uro i flere av EU landene. Spania har hatt 

en stabil politisk styring etter at tyrannen gjennom 40 år Franco døde, nå er det igjen gatekamper 

i Madrid. Hellas har utviklet et stabilt demokrati etter at militærjuntaen ble kastet. Nå ser vi at 

fascistiske grupper igjen går i gatene. I alle land som har blitt rammet av finanskrisen har det vært 

arbeidsfolk som har måttet betale. Det har skjedd masseoppsigelser, lønns- og 

pensjonsreduksjoner, og pensjonsalder hevet.  Folk har mistet huset og blitt satt på gaten og 

velferdsordninger dramatisk redusert. 

Etter krakket i 1929 ble det viktig for arbeiderbevegelsen å begrense ”markedets” innflytelse. 

Gjennom lovregulering, skattesystem og finanspolitikk ble verdiene som vi skapte fordelt mellom 

alle. 

Avstanden mellom dem som tjente mest og dem som tjente minst ble i hele perioden frem mot 

1970 årene stadig mindre. På 1980 tallet ble troen på at ”markedet” kunne løse alle problemer 

igjen styrket. Reagan i USA og Thatcher i England gikk i spissen og andre fulgte etter. Vi fikk en 

dramatisk deregulering av finanssektoren over hele verden.  Lovreguleringer og skattesystem ble 

endret. Forskjellene mellom folk økte igjen, ofte dramatisk. Avstanden mellom dem som tjener 

minst og dem som tjener mest har økt også i Norge.  

Finanssektoren gikk fra å være olje i samfunnsmaskineriet til å bli en egen sektor i seg selv. Når 

realinntekten til folk flest falt, har dette i stor grad har blitt kompensert gjennom låneopptak. Det 

aller største fallet i realinntekten har skjedd i USA, der også lånefinansieringen er størst.  

Alle lån skal betales tilbake før eller senere. Da lånene ikke kunne betales fikk vi bank kollapsen 

som førte til finanskrisen. Nå er det arbeidsfolk som skal gjøre opp regningen til finanskapitalen 

gjennom nedgang i lønn, dårligere pensjonsvilkår og massearbeidsløshet. 

Også i Norge har veksten i låneopptak vært urovekkende stor. Boligprisene er viktigste grunnen 

til store låneopptak, det kan kun løses gjennom utstrakt boligbygging. 

Elektroarbeidernes Fagforening krever  
 at de RødGrønne setter boligpolitikk på dagsorden frem mot valget i 2013. 

  at regjeringen igjen må regulere finanssektoren slik finanskommisjonen foreslår.  

 at Regjeringen må innføre skatt på finanstransaksjoner (Tobinskatt). 

 At det innføres en stabiliseringsavgift for bank og finansselskap   

UTTALELSE 

Elektroarbeidernes Fagforening, Hordaland, Sogn og Fjordane. 

Vedtatt på halvårsmøtet i representantskapet 19. oktober 2012

UTTALELSE 

Norges forhold til EØS 

Norge har hatt 2 opprivende diskusjoner om EU tilknytning som begge endte i folkeavstemninger. Resultatet i begge avstemningene ble nei til EU medlemskap.  Som et alternativ ble EØS avtalen forhandlet frem. Avtalen ble vedtatt i Stortinget 1992. Avtalen var et nasjonalt kompromiss der vi ble forsikret om at vi kunne reservere oss mot deler av avtalen som stred i mot norske regler og interesser.   
Årsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening mener at slik omfanget av EØS avtalen har utviklet, seg har den blitt noe helt annet enn det som var forutsetningen da avtalen ble inngått.  
Motstanden mot direktiv som kommer fra EU har vokst i fagbevegelsen de siste årene. Særlig gjennom direktiv som berører arbeidslivsdelen.  
Det begynte med Tjenestedirektivet, et direktiv som grep rett inn i våre kvalifikasjoner gjennom endringer i FKE. Vi har nettopp hatt en voldsom debatt om Vikarbyrådirektivet der et samlet LO anbefalte regjeringen å si nei direktivet, et direktiv som vi tror vil gripe rett inn i arbeidsmiljøloven.  

I tillegg til direktivene har fire dommer i EU-domstolen (Laval, Viking, Ruffert, Luxemburg saken) siden 2008 snudd store deler av den europeiske arbeidsretten opp-ned. Grunnleggende faglige rettigheter skal heretter underordnes markedsfrihetene i EU. Faglige rettigheter som er kjempet igjennom over lang tid ser vi at nå berøres. 

Vi ser nå et EU der flere av de store landene er i krise. Det er massearbeidsløshet i Spania, gjeldskrise i Hellas, industridød i Frankrike. Som en konsekvens av problemene er det stor sosial uro i flere av EU landene. Det er gjennomgående i alle EU/EØS land at faglige rettigheter og velferdsordninger angripes.  

EL&IT forbundet krever at vi tar arbeidslivsdelen ut av EØS avtalen.  
Elektroarbeidernes Fagforening støtter at det kravet blir et viktig tema på LO kongressen i 2013.  

UTTALELSE 

Elektroarbeidernes Fagforening, Hordaland, Sogn og Fjordane. 
Vedtatt på halvårsmøtet i representantskapet 19. oktober 2012
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AKTUELT

«Aksjonsgruppen 
for faste ansettelser»
Som et resultat av vedtak på Landstariffkon-
feransen i Trondheim i oktober 2011 ble det 
vedtatt å nedsette en gruppe som skulle jobbe 
for faste ansettelser. Fra Elektroarbeidernes 
Fagforening deltok Atle Rasmussen og Arne 
Nesheim.

Det er nå kommet en sluttrapport om gruppens 

arbeid. I denne rapporten står det blant annet at de 

har tatt initiativ til to aksjoner i løpet av 2012. Den 

første var en «Leserinnleggsaksjon» der tillitsvalgte 

i klubber, fagforeninger og distrikter ble oppfordret 

til å sende korte leserinnlegg til lokalaviser i sitt område. Erfarin-

gene som sittes igjen med var at veldig få i organisasjonen deltok.

 Den andre aksjonen skulle omhandle «faste ansettel-

ser framfor innleie» og ble gjennomført i uke 37 og 38. 

Målsettingen var at klubben skulle bruke Hovedavta-

lens bestemmelser i § 9 og gjennom dette møte sette 

søkelys på ansettelsespolitikken til bedriften, og samti-

dig fikk de noen punkter de skulle ta opp med bedrif-

ten. Det skulle føres protokoll fra møte.

I sin oppsummering peker gruppen på følgende punkt:

•  En strammere oppfølging fra gruppen har gitt en 

bedre deltagelse i ytre organisasjonen. 

• Det har vært noe ulik aktivitet og oppfølging av 

aksjonsuken i distrikter og fagforeninger. 

• De fleste distrikter og fagforeninger har deltatt i 

aksjonen. 

• Tilbakemelding om stor frustrasjon ang. innlei-

eproblematikk.

• Tillitsvalgte bruker ikke lov og avtaleverket godt 

nok.

Få skriver møtereferat eller protokoller ang innleie. 

Videre i oppsummeringen er gruppen bekymret 

over at tillitsvalgte ikke kan eller vil skrive pro-

tokoller som regulerer dette forholdet i virksom-

heten. Gruppen tror videre at når man ikke har 

møter eller skriver møtereferat og protokoller om 

dette, så står det også dårlig til på andre områder 

i virksomheten.

Skal vi bli bedre som organisasjon så må arbeid rundt det helt 

grunnleggende tillitsvalgtarbeid som protokollskriving – avholde 

møter osv. bli styrket. Dette må bli en prioritert oppgave for alle 

distrikter og fagforeninger.

 Av 75 klubber fra Elektroarbeidernes fagforening – Horda-

land Sogn og Fjordane, hadde 17 klubber meldt tilbake om at de 

hadde hatt møte med ledelsen på bedriften i anledning aksjons-

uken når denne artikkelen ble skrevet. Disse klubbene var føl-

gende:

APPLY TB Sunnhordland, Aibel, BIS PP Svelgen, G4S, Hans 

Pedersen, Håkon Olsen A/S, M. Prestegård A/S, Kværner Stord, 

LOS Elektro, Otera Elektro, Profitek A/S, Sønnico Florø, Vangen 

Elektriske, YIT Bergen, YIT Førde, YIT Nordfjordeid, YIT 

Mongstad.

Aksjonen ble dekket med flere artikler i fagbladet 
Nettverk.

Av Nils Gunnar Knutsen
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Uravstemning
TARIFF 2012

Kampen for uravstemningsreglene er 
blant de viktigste i fagbevegelsens historie. 
Onsdag den 20. juni 2012 er arbeidsutvalget i fagforeningen samlet til opptelling av stemmene 
fra uravstemningen. Bekymringen for om vi ville få god nok oppslutning i årets uravstemning 
var tydelig tilstede. Mange klubber hadde ikke levert inn stemmesedlene innenfor opprinnelig 
frist.

Historisk
LO Aktuelt nr. 2012/7, 
datert 17. april 2012 har en 
god artikkel om kampen om 
uravstemningsreglene. Som-
meren 1934 samlet 50 000 

personer seg utenfor Stortinget. Det som 
samlet så mange var lovene for uravstem-
ninger. Den 8. juni 1934 holdt Martin 
Tranmæl, i mange år Arbeiderpartiets 
mektigste mann, en av sine berømte taler. 
«Borgerskapet er redd arbeiderklassens 
frammarsj. Derfor gjelder det å stanse 
den ved disse unntagelseslover [...] Veien 
frem går over de borgerlige partiers lik», 
tordnet han. Han sto i spissen for kampen 
mot sin egen LO-leder. Den gang var LO-
leder Halvard Olsen med i foreningslovs-
kommisjonen som foreslo at det blant 
annet ikke var tilstrekkelig med et simpelt 
nei-flertall ved uravstemningen for at det 
skulle bli streik. Bondepartiregjeringen 
grep forslaget og fremmet saken for Stor-
tinget. Da Olsen og Bondepartiregjeringa 
hadde gjort seg ferdig, var det tid for LO-
kongress. Lovene, inkluder avstemningsre-
glene, var vedtatt av Stortinget 18. juni. I 
november skulle LO avholde sin kongress. 
Dagen før LO-kongressen i 1934 hadde 
en LO-delegasjon vært og diskutert med 
regjeringen. Riktig nok gikk regjerin-
gen med på å fjerne loven mot at LO og 
arbeidsgiverne ble enige om avstemnings-
regler. Kongressen ble gjennomført uten 
at de fleste av delegatene visste om denne 
enigheten. Mistilliten mot LO-leder Halv-
ard Olsen var så stor at han ble kastet. 
Man forhandler ikke bort uravstemnings-
reglene. Tranmæl ble stående igjen som 
vinner og fikk sin mann, Olav Hindal, 

som ny LO-leder. I dag har valgdeltagel-
sen sunket.

Deltagelse i 2010 og 2012
Resultatet i fagforeningen etter årets urav-
stemning ble ja. Deltagelsen var på ca. 66 
prosent som tilsvarte 1493 stemmer. 79,84 
% (1192 stemmer) av de som stemte, svarte 
ja. 15,5 % (231 stemmer) stemte nei. Det 
er innenfor LOs krav. Allikevel hadde vi en 
tilbakegang fra 2010, den gang en delta-
gelse på 71 %.
 I 2012 var deltagelsen i overkant av 60 
prosent på hele LOK området, omtrent 
det samme som i 2010. EL & IT Forbun-
det utalte at det er beklagelig at vi også 
denne gang ikke nådde en deltagelse på 
2/3 av de stemmeberettigede.

Undersøkelse
LO Aktuelt forteller at Fafo-forsker 
Åsmund Arup Seip har fått i oppdrag av 
LO Stat å gjennomføre en undersøkelse 
om bruk av uravstemninger. Det er den 
lave valgdeltakelsen som bekymrer LO 
Stat.      – Det finnes ikke noen raske tiltak 
for å få opp valgdeltakelsen ved uravstem-
ning. Og det er verdt å merke seg at dette 
er en generell tendens i samfunnet.

Bjørnen sover
Det daglige styres av mange krefter som 
ønsker mest mulig innflytelse over ditt 
liv. Arbeidsgiverne har styringsretten, 
arbeidsgiverorganisasjonene ønsker oss 
tilbake til 1920-tallet, med adel, over-
klasse og hoffnarrer. De borgerlige parti-

ene planlegger et politisk «scoop» ved og 
«retorisk» bevege seg mot sentrum i poli-
tikken. Alt dette påvirker din hverdag og 
vil i verste fall forverre din fremtid. 
 Hva er det som gjør at vi heller går 
med skylapper for øynene enn å yte et 
bidrag for at samfunnet vårt skal ta i den 
retningen vi selv mener den skal ta? Vi er 
alle en del av politikken, flere enn på lenge 
er en del av arbeidslivet. Tror vi at dersom 
bonden ikke steller egen mark vil marka 
gro og blomstre i all evighet? Alt det vi i 
fagbevegelsen har oppnådd de siste 100 
årene. Har det kommet av seg selv?
Kun ved bruk av egen stemme kan man 
sette dagsorden. Kun ved egen stemme 
kan du føre tariffavtalen inn i den frem-
tiden du ønsker. Nei eller Ja, bli med og 
stem oss inn i fremtiden. Håper bjørnen 
våkner før det er for sent. 

Av Rolf Å. Skår

Remi Unnvik og Åge Blummenfelt teller 
stemmer i årets tariffoppgjør. FOTO ARNE 
NESHEIM
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Av Nils Gunnar Knutsen

Ved årets tariffoppgjør fikk 
vi gjennomslag for 14-28 ord-
ning offshore. Det skal imple-
menteres i bedriftene i løpet 
av 2012. 

iårets lønnsoppgjør fikk vi gjennom-

slag for 14-28 offshore. I offshore-

avtalen pkt. 3.2.4 står det følgende. 

Dersom spesielle forhold ikke tilsier 

at annet må avtales, skal rotasjons-

ordningen være 14-28. Andre rotasjons-

ordninger medfører ikke noe ekstra 

kompensasjon utover det som fremgår av 

pkt. 3.9.

Følgende detaljer ligger inne i den 

nye ordningen:

•		En	lønnsreduksjon	på	7,71	prosent,	

•	En	reduksjon	 i	 timeantallet	på	122	off-

shoretimer, omregnet til 136 landtimer.

•		Ferie	brukes	fullt	ut	i	rotasjonen

•	 Årsverket	 reduseres	 fra	 1582	 til	 1460	

timer

•		Mertid	mellom	1460	og	1582	timer	

 utløser ikke overtidsbetaling.

Implementering:

14-28 ordning skal være gjennomført 

innen 31.12.2012. På 14 dagers utlønning 

kan 14-28 innføres når som helst. Reduk-

sjon i lønn vil komme automatisk som 

følge av færre turer i løpet av året. Feri-

eforbruk kan omregnes til 2,88 dager pr 

tur, og går til reduksjon på feriesaldoen.

På månedsutbetaling er det to hovedmo-

deller. Trekk i månedslønn grunnlag, eller 

trekk pr time arbeidet off-

shore. Det må være enighet på bedriften 

om trekkmodellen før innføring av 14-28. 

Ferieforbruk kan omregnes til 2,88 dager 

pr tur, og går til reduksjon på feriesal-

doen.

Kapasitetsbehov kontraktsforpliktelser:

Bemanningsbehovet vil øke med ca. 8,3 

prosent.

Oseberg B

 
– hva nå?

TARIFF  2012 

14-28
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Medlemsutviklingen har vært positiv over flere år.

Elektroarbeidernes Fagforening 
har passert 2 800 medlemmer

2012 var besluttet å være det store verveåret i Landsmøteperioden. Styret i Fagforeningen 

utarbeidet en handlingsplan for verveåret, som inneholdt oppgaver for tillitsvalgte i den 

enkelte klubb, styret og administrasjonen. Målsetningen i planen var å bli 2 850 medlemmer 

ved årets slutt, gjennom å verve 380 nye medlemmer og redusere frafallet til under 200.

Dette er vi i ferd med å oppnå, og i begynnelsen av oktober passerte vi 2 800 medlemmer, noe 

som er en økning på over 120 medlemmer siden årets begynnelse. Det er gjort en god jobb fra 

mange tillitsvalgte og medlemmer i Fagforeningen.

H
andlingsplanen har vært styrende for mye av aktivi-
teten i Fagforeningen gjennom året, og verving har 
vært et tema på alle konferanser og møter. Fremdeles 
gjenstår det en del aktiviteter som ikke fult ut er opp-
nådd og utført, slik at disse aktivitetene kommer til 

å fortsette inn i det nye året. I tillegg ser vi at potensiale er stort i 
mange bedrifter, for eksempel er under halvparten av lærlingene 
som ble ansatt i bransjen i sommer organisert.
 Et av hovedfokusområdene i høst fra Fagforeningens side, 
har vært å redusere frafallet av medlemmer. Grunnlaget for dette 
ble lagt i vår med opplæring av tillitsvalgte i medlemsrutiner, og 

viktigheten av dette. Vi ser at det er mange som går ut som med-
lemmer som vil ha all fordel av å fortsette som medlem. Dette 
gjelder i all hovedsak medlemmer som går i militæret, tar utdan-
ning eller skifter jobb. Når en går i militæret har en fritak for 
kontingent og forsikring, men beholder forsikringene. Tar en 
utdanning betaler en for forsikringene, men har fritak for kontin-
gent. Mange av de som tar utdanning vil også kunne ha rettighe-
ter til stipend, bl.a. i LOs Utdanningsfond. Jeg vil oppfordre alle 
til å ta kontakt med fagforeningen eller tillitsvalgt om en har end-
ring i sin status, enten ved jobbskifte, avtjening av militær tjenes-
ten, permisjon fra bedriften, tar videre utdanning etc. Dette for 

å gjøre oss i stand til å ivareta dine rettigheter 
som medlem. Dette har og resultert i endrete 
rutiner. I tillegg til å få brev blir medlemmene 
nå også oppringt før en eventuelt blir strøket.
 Det er også blitt organisert medlemmer i tid-
ligere uorganiserte bedrifter, og det er krevd 
tariffavtale med 3 nye bedrifter, Meland Elek-
tro, Håvardstun Elektriske og Bergen Elektro 
Automasjon.
 Styret i Fagforeningen har også en langsiktig 
målsetning om å bli 3 000 medlemmer i 2014. 
Dette er en målsetning som er høyst oppnåelig 
og som vi sammen skal klare. Styret har også 
vedtatt å videreføre vervekonkurransen i Fag-
foreningen. En får et lodd i trekningen om 3 
reisegavekort à 8000,- kroner for hvert medlem 
en verver.

Det er vervet mange nye medlemmer gjennom verveåret, men potensialet er fortsatt stort. 
Det er også viktig at vi passer på de medlemmene vi har.

VERVEÅRET 2012 

Av Atle Rasmussen

VERVEÅRET 2012VERVEÅRET 2012
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© EL & IT forbundet, tirsdag, 13. november 2012
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Av Tore Sunde.

AKTUELT

Norsk sokkel under 
press eller i utvikling?

LOs olje- og gassutvalgs årskonferanse ble avholdt i Tromsø 10. og 11. 
oktober 2012. Konferansen omhandler olje- og gassvirksomheten på 
norsk sokkel der nordområdene er hovedtema.

Konferansen ble åpnet av Frode Alfheim som er leder for LOs 
olje- og gassutvalg. Han orienterte om innholdet for konferansen 
og de forskjellige aktører som skulle innlede. Deretter ble det en 
presentasjon av møteleder Einar Knutsen.
 Samfunnsutvikler Johan Petter Barlindhaug innledet om 
hvorfor og hvordan verdiskapingen av olje og gassvirksomheten 
kan komme hele landet til gode. Det kom frem innhold 
om det Norsk/Russiske samarbeidet i nordområdene der 
grenseoverskridende felt må forventes. Svalbardsonen har pr i dag 
ingen venner, kun interesser. Han orienterte videre om fremtidig 
infrastruktur. Hvilken vei er riktig og hvorfor? Lønnsomhet er og 
et tema spesielt når man registrerer at Norsk territorium er en 
viktig arena for samarbeid. Et annet interessant tema var bruk av 
Bjørnøya som helikopter- og beredskapsøy. Spørsmålet er jo der 
som i så mange andre sammenhenger om miljøhensynet er langt 
nok fremme i rekkene? Det er helt klart at med slike formidable 
avstander som er i Barentshavet så er beredskapsspørsmålet 
alltid et tema, og det skal det være. Samtidig må vi ha i tankene 
at fugl- og fiskebestanden også må ha livets rett i disse meget 
sårbare polarområdene. I forhold til infrastruktur registrerer vi 
at der er planer for gigantiske kraftlinjer nordover i Norge. Kan 
det tenkes at disse kraftlinjene på sikt er tenkt til elektrifisering 
av Norsk sokkel i Barentshavet og nærliggende områder i 
polarområdene?  NRK sitt brennaktuelle program Brennpunkt 
hadde dette på dagsorden for en tid tilbake der det kom tydelig 
frem at elektrifisering av norsk sokkel var lite aktuelt for de store 
oljeselskapene, men hvorfor slike gigantiske kraftlinjer mot nord 
da? Og er dette god miljøpolitikk?

Hvor går vi?
Statssekretær Per Rune Henriksen i Olje- og energidepartementet 
innledet om forvaltningsplanen og Petroleumsmeldingen: Hvor 
står vi- hvor går vi. Der var sterkt og tydelig fokus på at å få 
mer ut av feltene var viktig, få satt i produksjon de feltene 
som ennå ikke er det, og ha sterkt fokus på å lete etter nye 
drivverdige områder. I tillegg åpne for mer gassutvinning. Det 
som er et faktum er at oljefunn på norsk sokkel i 1975 er først 
nå satt i produksjon, ifølge statssekretæren. Det registreres lite 
miljøfokus fra Olje- og energidepartementet. Det ble ofte brukt 

ordet KUNNSKAPSINNHENTING. Det kunne faktisk tenkes 
at ordet fikk en annen betydning dersom man supplerte med 
Miljø, og skrev MILJØKUNNSKAPSINNHENTING… 

Kanskje er dette noe å ta tak i for arktisk råd?
Erik Haugane, adm. Dir. i Det norske oljeselskap ASA innledet 
om: Hvordan og hvorfor skal nordnorske operatører og 
leverandører inn i prosjektene? Han orienterte og om DNO sitt 
etablissement i Nord-Norge med avdelingskontor i Harstad. 
Han kom og med noen interessante tall i forhold til at når vi 
hentet opp 2 millioner fat olje fra 11 felt i 1991, så hentet vi opp 
2 millioner fat olje fra 50 felt i 2012.
 Marius Holm, leder i Zero innledet om: Leting og 
produksjon i nordområdene. Europa trenger mer gass. Verden 
trenger olje. Hva gjør vi? Marius Holm gjorde det tidlig og helt 
klart at samarbeid med fagforeningene var et høyaktuelt tema 
og meget viktig for kompaniet Zero. Han understreket at sosial 
rettferdighet var viktig å kjempe for og opprettholde. Han 
orienterte og om konsekvenser av klimaendringer der tema er 
skepsis? Eller fornekting? Der var og fokus på om olje er u-hjelp 
og at Europa trenger gass, men betaler de?
Frode Alfheim, nestleder Industri Energi innledet om: Har vi på 
plass riggene, HMS regelverket og kvalifisert personell? Alfheim 
understreket meget klart at vi har en formidabel utfordring 
vedrørende kvalifisert personell til offshorevirksomhetens mål 
for nordområdene de kommende årene. En økning fra 30 til 50 
installasjoner betyr i størrelsesorden opp mot 4000 kvalifiserte 
personer for å håndtere denne situasjonen. Det understrekes at 
Alfheim holdt et meget godt innlegg.
 Jan Skogseth, konsernsjef i Aibel, holdt innlegg om: 
Sysselsetting og verdiskaping på hele sokkelen. Og må 
kontraktene ut av landet for å få økonomi i dem? Aibel har 
lokasjon i Stavanger og Haugesund. De er og utenlands med 
lokaliteter i Thailand. Aibel har vind som satsningsområde der 
vindplattformer er i fokus. Aibel har i følge konsernsjefen høy 
fokus på opplæring for å ha tilstrekkelig kvalifisert personell. 
Aibel gir og utrykk for at tett samarbeid med fagforeningene er 
veldig viktig
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Utgått på dato?

S
turla Henriksen fra Norsk 
Rederiforbund hadde og 
fokus på viktigheten av 
trepartssamarbeidet. Han 
understreket viktigheten av 

HMS- GODT TRYGT ARBEIDSLIV – 
SOLIDARITETSANSVAR. Henriksen 
var klar på at vi er fortsatt en stormakt 
på havet, og ikke bare på havet men også i 
havet og under havet.

Dag to
LO-leder Roar Flåthen innledet.
Flåthen hadde fokus på ny teknologi og 
leverandørindustrien i tillegg til HMS. 
Flåthen og LO er ofte i tett dialog med 
våre store oljeselskap for til enhver tid å 
bli orientert om nye olje- og gassfunn på 
norsk sokkel. LO-lederen var meget impo-
nert over den nye teknologien som er tatt 

i bruk offshore. Det var en lydhør konfe-
ranse som lyttet til Flåthens orientering 
om rikets tilstand. Flåthen orienterte og 
om trepartssamarbeidet og utfordringer 
av de tre parters holdninger og stand-
punkt, men var helt klar på viktigheten av 
samarbeidet. Lofoten og Vesterålen var og 
tema under innledningen og LO er ifølge 
Flåthen helt klar på at disse områdene 
skal konsekvensutredes. LO lederen fikk 
kraftig applaus etter sitt innlegg.
 Konsernsjef i Statoil, Helge Lund, 
holdt sitt innlegg rett etter Roar Flåthen. 
Han startet med å understreke at han slut-
tet seg til mye av det LO-lederen hadde i 
sitt innlegg. Lund tok også etter Martin 
Kolbergs ordspråk fagbevegelsen, fagbe-
vegelsen, fagbevegelsen, og det må sies 
at det var meget spesielt og høre dette fra 
den kanten. Lund orienterte om Statoil og 

deres fremtidsvisjoner. Lund var klar på 
at Statoil måtte sammenligne seg med de 
beste hver eneste dag. Olje og gass er en 
global næring og langsiktige rammevilkår 
er økonomisk viktig. Norsk sokkel er en 
ryggrad for Statoil, sa Lund. Statoils prio-
ritetsområder er sikker og effektiv drift, 
feltutbygginger, og leting i nordområdene. 
Statoil flytter gradvis sin aktivitet nord-
over og er veldig avhengig av kvalifisert 
personell til å drifte sine installasjoner. 
Lund var og klar på HMS og betegnet 
dette som ferskvare som det var viktig å 
holde fokus på. Men det kom lite frem om 
miljøsatsingen til selskapet. Statoil inves-
terer 18 mrd. kr. i året i letevirksomhet og 
nordområdene er det nye satsingsområdet 
for Statoil, avsluttet Helge Lund. Det ble 
en god debatt til slutt etter disse to høye 
herrer hadde sagt sitt. Roar Flåthen og 

AKTUELT

TREPARTSSAMARBEIDET: Utgått på dato eller verktøy også for fremtiden. Hva er 
partenes forventninger, er der ulike mål for arbeidsgivere og arbeidstakere? Fra arbeidstak-
erne innledet Jørn Eggum fra Fellesforbundet. Fra arbeidsgiverne innledet Gro Brekken, 
adm. dir. Norsk olje og gass og Sturla Henriksen fra Norges Rederiforbund. Det som var 
beroligende å registrere er at alle parter var enig om at trepartssamarbeidet er viktig. Men 
det registreres at der er noen uenighetspunkter. Gro Brekken signaliserte at tariffavtalene 
ikke måtte bli en bremsekloss for videre utvikling, og at uenigheter ikke må være ødel-
eggende for et godt trepartssamarbeid. Brekken var og klar på at der var felles interesser 
som må frontes, og at dette er skapte arenaer for meningsutveksling og diskusjoner. Dette 
er arenaer der det skal være rom for uenigheter, og at vi har et felles ansvar for å løfte nivået 
i olje- og gassindustrien. Jørn Eggum fra Fellesforbundet holdt et meget godt innlegg om 
fokus på arbeidsforhold, og viktigheten av tariffavtaler og lovverk

Trepartssamarbeidet:

Både Helge Lund og Roar Flåthen innledet på konferansen. FOTO ROLF SKÅR



15MONTØRFORUM 2 - 2012

Hvert år i starten av november, samles elektrolærlingene i Sogn 
og Fjordane i Førde for å få en orientering av Opplærings-
nemnda, EL&IT-forbundet, og Norsk Teknologi. Dette er en 
viktig sammenkomst for at våre nye lærlinger skal få en oversikt 
over det å tilslutte seg vårt arbeidsliv. Elektroarbeidernes Fagfo-
rening Hordaland, Sogn og Fjordane er representert med orga-
nisasjonssekretær Atle Rasmussen og styremedlem Tore Sunde.  
 Lærlingene får presentasjon av organisasjonen EL&IT For-
bundet der de fleste av norske elektrikere og elektrolærlinger 
er organisert. Der blir grundig gjennomgått betydningen av 
Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og tariffavtalen.
 Likedan presenterer Norsk Teknologi/Nelfo arbeidsgiver-
nes organisasjon som er motpart i forhandlinger på forbunds-
nivå. Lærlingene får så utdelt informasjon om sine rettigheter 
og får dermed innblikk i viktigheten av å være fagorganisert. Og 
når sant skal sies viser det seg ofte at lærlingene får en AHA-
opplevelse når de blir orientert om sine rettigheter i bedriftene 
og hvilket støtteapparat som er klar den dagen noe begynner å 
butte i mot. EL&IT har som mål at alle lærlinger skal være orga-
nisert og de aller, aller fleste blir med på fellesskapslasset når de 
skjønner at det er i fellesskapet vi er sterke for å fremme våre 
krav i en tøff bransje. Det var ellers hyggelig å se at der var jenter 
på lærlingesamlingen i Førde. Det har vært vanskelig å få jenter 
til å kikke innom elektrofaget og det var derfor veldig kjekt å se 
at dette nå forhåpentligvis er i ferd med å snu trenden i Sogn og 
Fjordane.
 EL&IT håper jo selvsagt at årets lærlingekull gjør som 
mange, mange før dem har gjort, nemlig organiserer seg i 
EL&IT Forbundet.

Helge Lund håndtrykket til applaus fra 
konferansen.
 Ingvill Hagesæther, tilsynsdirektør 
i Petroleumstilsynet, innledet om: Høy 
aktivitet på norsk sokkel, press i forhold 
til shutling, nattarbeid, lugardeling osv. 
Spørsmålet der er vel egentlig om pro-
duksjon går foran hensynet til HMS og 
arbeidsforholdene på norsk sokkel?
Runar Rugtvedt, leder av bransjeforenin-
gen Norsk olje og gass i Norsk Industri, 
hadde innledning i forhold til nok perso-
nell, nok kompetanse, og kulturutfordring 
og språk utfordring. Rugtvedt var og klar 
på at vekst i bemanningsbyråene ikke er 
ønsket i Norsk industri.

 Etter alle innlegg var det gode debat-
ter og mange innfallsvinkler på de pro-
blemer og ikke minst utfordringer vi har 
i forhold til å opprettholde et høyt kvali-
fikasjonsnivå på de av våre EL&IT- med-
lemmer som skal jobbe på norsk sokkel 
med tilhørende landanlegg.

Lærlingesamling i Førde

Frode Alfheim er leder av LOs olje- og gass-
utvalg. FOTO ROLF SKÅR

Av Tore Sunde

AKTUELT

Det var 45 lærlinger med på samlingen. FOTO TORE SUNDE

Atle Rasmussen presenterte EL&IT Forbundet. FOTO TORE SUNDE

Av Tore Sunde
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GRUNDIG TARIFFPROSESS
I evalueringen av tariffoppgjøret gikk for-
bundsleder Hans Olav Felix gjennom hele 
tariffprosessen. Den startet på grunnpla-
net med innspill fra klubbene, gjennom 
distriktstariffkonferanser, og videre til 
landstariffkonferanse der tre hovedkrav 
ble vedtatt i prioritert rekkefølge. Det 
første var 14-28 rotasjon offshore som 
normal rotasjon, og ukentlig hjemreise for 
folk på reiseoppdrag.  Felix fortalte videre 
at det hadde vært harde tak i meklingen, 
og motparten ville ikke diskutere den 
uken. Men vi nådde gjennom med 14-28 
og et generelt tillegg på kr 1,25. I debatten 
etter var det flere som gikk på talerstolen 
og skrøt av den jobben forhandlingsutval-
get hadde gjort. 

RESULTATET SKAL 
IMPLEMENTERES
Klubbleder i Aibel, Karsten Bøe, fortalte 
om implementering av 14-28 offshore 
og hvordan innføre dette, og at det skal 
implementeres innen 31.12.2012. Arbeids-

plan 14-28 er beregnet å være 7,71 % redu-
sert i snitt enn arbeidsplan 14-21 – 14-28. 
Dette tilsvarer 122 offshore timer og 136 
land timer. Kurs i avspaseringsperioden 
blir betalt som helligdagsgodtgjørelse, 
og daglig overtid utover 12 timer utløser 
overtidstillegg. Forlenget tur utløser over-
tidsbetaling. 
 Leif-Egil Thorsen, klubbleder i LO-
klubben Aker Solution MMO, gikk i sin 
innledning gjennom muligheter og utfor-
dringer i forbindelse med innarbeidings-/
rotasjonsordninger på land. I rammeav-
tale for innarbeidingsordninger er det lagt 
inn elementer som gjør det mulig å sikre 
berørte arbeidstakere mest mulig sam-
menhengende fritidsløsninger. Det kan 
benyttes 12,5 timers arbeidsdag. Det gis 
en særskilt kompensasjon på 15 minutter 
per arbeidsdag. Høytid og helligdager og 
kursing og opplæring som faller i friperio-
den kan brukes for avregning for evt. skyl-
dig tid.

LUGARDELING
Trond Løvstakken, forbundssekretær, 
holdt tariffpolitisk beretning for konfe-
ransen. Høy aktivitet rundt vedtakene 
som ble fattet på Landstariffkonferansen 
i Trondheim har vært medvirkende til at 
det er 2 år siden forrige konferanse. Det 
har blitt inngått en protokoll om kompen-
sasjon på kroner 750,- per døgn mellom 
LO og Norsk olje og gass (OLF). Norsk 
olje og gass har forpliktet landsforenin-
gene Norsk Industri og Norsk Teknologi 
til å følge denne avtalen. Kompensasjon 
for lugardeling skal komme i tillegg til 
eventuell kompensasjon for «Hot Bed-
ding». Kompensasjonen for «Hot Bedding 
er på kroner 565,-. Alle oljeselskaper kom-
penserer for dette. Dersom selskapene 
ikke betaler ut «stjeler» de penger fra de 
ansatte.

KAI FOR YNGVE
Yngve Hågensen hadde meldt forfall, men 
Kai Christoffersen som jobber som LO-
koordinerende offshore tok utfordringen 

God stemning i Sandnes. FOTO KNUT WIGGEN

Historisk oppgjør – 14-28
EL&IT Forbundets olje- og anleggskonferanse ble gjennomført i slutten av september i 
Sandnes. Denne gangen vanket det skryt til forhandlingsutvalget etter årets tariffoppgjør.

OLJE- OG ANLEGGSKONFERANSEN
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på strak arm og hoppet inn i stedet for 
Hågensen. Han fortalte om ordningen, 
som blir fornyet for to år om gangen, og 
blir betalt av Statoil. En av oppgavene er 
å reise rundt til alle Statoil-plattformene 
i Nordsjøen for å pleie medlemsmassen i 
LO, og selvfølgelig verve flere medlemmer. 
Etter vi fikk gjennom 14-21 er det behage-
lig å være LO-koordinerende i Nordsjøen, 
kunne han fortelle.

REKORDAKTIVITET
Øystein Michelsen, konserndirektør 
Utvikling og Produksjon Norge (UPN) 
i Statoil informerte om aktivitetsnivået 
fremover – Hvordan å håndtere nye utbyg-
ginger og samtidig vedlikeholde eksiste-
rende installasjoner/felt?
Det er rekordaktivitet på sokkelen og det 
er viktig. Vi må ikke lage denne aktiviteten 
til noe problem, det tjener norsk økonomi 
og norsk industri i form av økt aktivitet.  
Norske leverandørbedrifter gjør det veldig 
godt. Ambisjonene for Statoil er fortsatt å 
ha et høyt aktivitetsnivå. Han nevnte også 
store utbygginger som Skrugard og Sver-
drup. 
 Det er gjort 70 funn og 20 av dem 
er gjort til konkrete utbyggingsprosjek-
ter. Dette skaper langsiktighet, slik at 

ungdom har lyst å satse på dette yrket. 
Mange plattformer skulle vært nedstengt 
for lenge siden men drives fremdeles, noe 
som gjør at det blir store utfordringer med 
vedlikehold.
 I debatten som fulgte ble det stilt 
spørsmål om aktiviteten i Nordsjøen må 
gå så fort, om ikke den kan tas over et 
lengre perspektiv.

ER VI FOR RIK
Konferansen hadde også besøk av Ivar 
Førnes, professor i sosiologi ved Universi-
tet i Oslo. Han fortale om sitt arbeid «Rik-
dommens utfordringer: Livstil, livsløp og 
livsløgn i oljelandet.» En meget interes-
sant og til tider morsom presentasjon som 
vi ble bedt om og ikke gjengi med tanke 
på at hans fakultet kunne miste poeng om 
så skjedde.

KLUBBARBEID VIKTIG
Forbundssekretær Jan Henrik Larsen tok 
opp problematikken rundt den tillitsvalgte 
håndtering av markedsituasjonen – Press 
på tariffavtaler, -inn og utleie, utsetting av 
arbeid, lokalt kontra tilreisende personell, 
-språkutfordringer osv.
 - I 1987 gikk jeg mye arbeidsledig, 
det lærte jeg mye av det, men det var ikke 

greit. Nå har det forandret seg, vi har en 
høy aktivitet på sokkelen som også skaper 
utfordringer og nye situasjoner. Hvordan 
påvirker det våre tillitsvalgte? 

PROBLEMSTILLINGER: 
Problemer å få tak i folk, får for lite med 
sine egne. Da blir løsningen ofte beman-
ningsbedrifter, og det blir press på de til-
litsvalgte for å godta de løsningene som 
bedriften kommer med. Vi får av og til 
noen telefoner fra utenlandske bedrifter 
som ønsker å opprette tariffavtale, før de 
ansetter folk, for å kunne leie seg inn til 
norske bedrifter. Dette sier vi selvfølgelig 
nei til. Bemanningsfirmaer øker kraftig, 
men forsvinner fort når det ikke er mer 
arbeid.  Det finnes eksempler på at ansatte 
får oppsigelser per SMS. Når man prøver 
å få tak i eieren så har han gjerne flyttet 
til Thailand. Vi ser også at bedriftene flyt-
ter etter der hvor jobbene er, for å slippe 
å betale reiseutgifter til de ansatte. Vi må 
også som organisasjon bli bedre til få opp-
lært tillitsvalgte fra bemanningsbyråer. 
-Jeg stiller spørsmål om kanskje ikke for-
bundet må utvikle egne kurs. Vi bør over-
sette tariffavtalen til flere språk, avslutter 
Jan Henrik Larsen.

Applaus for årets tariffoppgjør. FOTO KNUT WIGGEN

Historisk oppgjør – 14-28
Av Nils Gunnar Knutsen og Rolf Å. Skår
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E
lektroarbeidernes Fagforening har i samarbeid 
med Nelfo Bergen og Omegn startet en undersø-
kelse om hvorfor elektrikerne slutter i faget. Til å 
gjennomføre undersøkelsen har vi engasjert fors-
knings- assistent ved Sosiologisk Institutt, Isak 

Lekve.  
Undersøkelsen gjøres på tradisjonelt vis med masseutspørring og 
dybdeintervju. Svarene på undersøkelse skal legges frem i form 
av en rapport på en konferanse midt i januar. 
 Undersøkelsen gjennomføres fra 15. august 2012 til 15. 
januar 2013. For å gjennomføre undersøkelsen snakker Isak 
Lekve med tidligere ansatte elektrikere slik at han kan gjen-
nomføre kortere eller lengre intervju. Det sendes også ut spør-
reskjema til en del tidligere ansatte. Gjennom å finne ut hvorfor 
elektrikerne slutter, håper vi at denne undersøkelsen kan bidra 
til at elektrikerne blir i faget lengre enn i dag. Montørforum har 
intervjuet Isak Lekve.

Hva handler studien om?
Isak Lekve: Studien handler om hvorfor unge elektrikere slutter i 
jobben. Hvor går de? Hva får dem til å gå? Og hvordan kan vi få 
flere av dem til å bli?

Si litt om fremgangsmåten.
Isak Lekv: For å finne svar på dette, gjennomfører jeg 20 inter-
vjuer hvor jeg intervjuer 10 tidligere elektrikere og 10 nåværende 
elektrikere, samt en spørreundersøkelse som skal sendes ut til 
nåværende elektrikere. Her spør jeg om hva de likte, hva de mis-
likte, hvorfor de ble elektrikere i utgangspunktet, hvorfor de slut-
tet, og forsøker å få dem til å vurdere ulike faktorer som lønn, 

arbeidsbetingelser, arbeidsoppgaver osv.

Hva har du funnet så langt?
Isak Lekve: Her noen av funnene i korte trekk: 
- Lønn ser ikke ut til å være av betydning. Ingen vektlegger dette, 
hverken av seg selv, eller når jeg spør eksplisitt om det.
- Arbeidsbetingelser ser heller ikke ut til å være av særlig betyd-
ning. Noen vektlegger at de ikke føler at de har nok fleksibilitet 
i hverdagen, men de aller fleste er fornøyde med arbeidsbetingel-
sene som elektrikere.
- Få har tanker om mulige veier partene i arbeidslivet kan bidra 
for å gjøre det mer attraktivt for unge og nyutdannede til å bli i 
yrket.

Dersom lønn ikke er så viktig, hva er da viktig?
Isak Lekve: Det soleklart viktigste, og dette er kanskje ikke over-
raskende, er at arbeidsoppgavene ikke blir opplevd som varierte 

Hvorfor slutter så 
mange elektrikere 
i faget?

Innenfor elektrofaget har vi lav gjennomsnittsalder og stor turnover. Mer enn 10 prosent av 
våre aktive medlemmer slutter i løpet av året. Dette måtte undersøkes nærmere.

Isak Lekve er forskningsassistent ved Sosiologisk Institutt UIB
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Av Åge Blummenfelt

Deltakere fra Distriktet Hordaland,Sogn og Fjordane:  Bak: Ina Hess, Elisabeth Solvoll, 
Renate Eide Slettvåg, Line Notland, Heidi Lie, Jane Karin Vik. Foran: Stina Cristoffersen 
og Renate Langedal. FOTO CHRISTINE SKÅRBERG DAHL.

og utfordrende nok, og at det får mange 
til å bli lei etter en stund. Her vektleg-
ges at nye oppgaver er interessante og gir 
trivsel, men at oppgavene i lengden blir 
repetitive og derfor kjedelige.
- Dette problemet virker å være større i 
store bedrifter, fordi i en mindre bedrift 
med færre ansatte, blir det også automa-
tisk mer rullering på oppgaver og mindre 
spesialisering.

Har kommunikasjonsproblem
- Samtidig kommer det frem at et viktig 
problem for mange, er at de ikke føler seg 
hørt av ledelse, mellomledelse og inge-
niører. 
- Det vektlegges at deltakelse i både plan-
legging og den mer teoretiske delen av 
oppgaveløsningen ville ha gitt mer utfor-
dringer og dermed trivsel, men at her blir 
ikke elektrikerne tatt med på råd i det 
hele tatt eller veldig lite. 
- Selv om mange bedrifter snakker varmt 
om viktigheten av å heve kompetansen og 
benytte seg av denne, så er det i praksis 
lite som gjøres og veldig lite ansvar som 
legges på elektrikerne.
- Mange vektlegger dermed at de føler 
seg som «rene arbeidsmaur». Føler seg 
dermed hverken verdsatt eller får inter-
esse for arbeidet. Til tross for god lønn.
- Noen peker også på et generelt press i 
samfunnet for å ta høyere utdanning. 

Har du funnet forslag til tiltak?
Isak Lekve: - Angående konkrete tiltak, 
så ser det for meg ut som om det er få 
enkle grep som kan gjøres for å endre 
situasjonen. Hovedproblemet ser ut til 
å være selve arbeidsoppgavene (som det 
vel er begrenset hvor mye en kan få gjort 
med), og en mangel på ansvarliggjøring 
og deltakelse i arbeidsorganisering, plan-
legging og problemløsning for «de på 
gulvet». Her kan det nok gjøres endrin-
ger, men om ledelsen i bedrifter vil være 
imøtekommende, er vanskelig å si. Og 
her er det nok også allerede store forskjel-
ler fra bedrift til bedrift. 

Den 25. september satt 28 kvinnelige deltakere fra heile landet klare til å få høre mye 
nyttig og ikkje minst bygge nye nettverk med andre kvinner i forbundet vårt EL&IT. 
Vi ble ønskt velkommen av Monica Derbakk, leder for Utviklingsavdelingen. Ho ga 
ordet videre til første innleder, Synnøve Konglevoll, som tok for seg temaet LO og 
likestillingspolitikk.  Ho snakket om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, Kvinner og helse 
og LOs handlingsprogram – Likestillingskapittelet. Her kom Kvinnekonferansen med 
en egen utalelse som vi sender til LO-kongressen som avholdes i mai 2013. I grunn 
skremmende å sjå kor lite langt vi faktisk er komt i likestillingspolitikken her til lands, 
selv om vi ofte får høre hvor gode det norske samfunnet er på det.
Litt lunsj måtte vi ha før vi hadde gruppearbeid. Praten gikk lett og erfaringer blei 
utvekslet før neste innleder, Ingunn Yssen, slapp til.
Ingunn Yssen tok for seg temaet «Likestilling eller kvinnesak? Hva er forskjellen?» Ja 
det kan en spørre seg, men det er definitivt en forskjell.
Ho satte opp to grunner til å skille begrepene:

EL&IT Forbundet avholdt kvinnekonferanse på Olavsgård 
ved Lillestrøm i september slik at kvinner i vår bransje kan 
treffes, få utvekslet erfaringer og få ny innspirasjon til å stå 
på for kvinners rettigheter og rekrutering av flere kvinner til 
elektrofagene.

Kvinnekonferansen 
2012

Av Heidi Lie
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ORGANISASJONSSEKRETÆRENS SPALTE  

N
orsk Teknologi har 
i sine etiske ret-
ningslinjer at i deira 
medlemsbedrifter 
skal det vera ordna 

løns- og arbeidvilkår, og det er LOK 
som er gjeldande tariffavtale. Saka vart 
teken opp med Norsk Teknologi gjen-
nom EL&IT Forbundet sentralt, og ein 
fekk bekreftelse på at det var LOK som 
skulle vera gjeldande for deira medlems-
bedrifter. Ein skulle jo då tru at saka vart 
løyst, men den gong ei. Så langt ser det 
ut for at dei etiske retningslinjene ikkje 
er verd så veldig mykje. Fagforeininga 
greip fatt i problemstillinga, og kopla inn 
forbundet sentralt også. Det skulle visa 
seg at dette bemanningsbyrået leverer 
personell fleire stader, og til fleire bedrif-
ter som er medlem hos oss og der det er 
tariffavtale. I ein av desse bedriftene er det 

skrevet uenighetsprotokoll, som er sendt 
inn til dei sentrale partar. Med tanke på 
dei påståtte etiske retningslinjene til NT 
skulle ein tru det skulle vera ei enkel sak 
å verta enig om ein protokoll, men nei. 
Bedriften skriv i sitt syn at «det er avtalen 
i underentreprise firma som må legges til 
grunn. Dette firma har ikke tariffavtale 
med EL&IT Forbundet og kan derfor 
basere seg på avtaleverk utenfor LOK. I 
dette tilfelle Verkstedoverenskomsten.»
Me som fagbevegelse kan ikkje aksep-
tera at våre medlemsbedriftar tek på seg 
arbeid, for deretter å setja delar av arbei-
det vekk til bemanningsbyrå som til ei 
kvar tid skal kunna velja seg ein tariffav-
tale som er dårlegare betalt enn vår eigen 
LOK. For meg vert det heilt uforståeleg 
at Norsk Teknologi kan stå inne for å ha 
medlemsbedriftar innan elektroinstalla-
sjon som vel seg andre tariffavtalar enn 

Landsoverenskomsten –   
Tariffavtalen 
vår!  
Fagforeininga vart på forsommaren kontakta av nokre 
polske elektrikarar som var på arbeid i vårt distrikt. 
Dei kunne fortelja at dei var fagarbeidarar godkjend 
av DSB, ansatt i PRJ Elektro som er medlem av 
Norsk Teknologi, «utleigd» til ein bedrift som også er 
medlem av Norsk Teknologi og der me har tariffavtale. 
Dei kunne vidare fortelja at dei vart løna etter 
Fellesforbundets tariffavtale Verkstadsovereinskomsten, 
og ikkje etter Landsoverenskomsten for elektrofagene 
(LOK).

Likestilling rommer alt fra hijab til 
rullestol.
Det er forskjell på kjønnslikestilling 
og andre områder selv om det også er 
likheter.
Utrulig intressant å høre på denne 
engasjerte damen. Og det siste ho sa 
og som igrunn sier det meste: Vi har 
likestilling når kjønn ikke er intressant 
for hvordan vi blir vurdert.
 Litt mer gruppearbeid må til og 
som dei taletrengde kvinnene vi er 
så gikk diskusjonene lett og plutselig 
var det tid for middag og sosialt 
samvær. Mykje latter og utveksling av 
erfaringer og lure idear vart diskutert 
før kvelden var omme.
Ny dag og ny innleder. Trur det er 
mangen som lurer på dette med 
pensjon. Stein Stugu fra De Facto 
skulle snakke med oss om kvinner og 
pensjon. Er nok mange som oppfatter 
temaet pensjon som svært vanskelig 
og komplisert. Og det er det jammen 
santen også!! Etter at han hadde dratt 
oss gjennom ein haug med plansjer og 
utrekninger så var det fleire enn meg 
som satt igjen med en følelse. Kvinner 
er den store taperen i den «nye» 
pensjonsordningen!! Men så er det 
jammen så gale at det er jo likt for gutta 
også! Her må det settes press på faste 
stillinger, rett til 100% stillinger og at 
pensjonsordningen slik som den er nå 
må forandres på fort! Hvis ikke så har 
vi en «fattigdom» boom på gang om 
ca 40 år her i Norge. Og de unge må få 
øynene opp for hvor utrulig viktig det 
er å ha gode pensjonsordninger!
 Nok ein vel utført 
kvinnekonferanse. Det er lange 
ventelister for å vere med på denne 
konferansen så håper virkelig at 
forbundet øker midlene og får utvidet 
denne konferansen slik at alle kvinner 
som ønsker får være med. Utrulig 
nyttig og det er viktig at kvinner i 
vår bransje treffes og får utvekslet 
erfaringer og få ny innspirasjon 
til å stå på for kvinners rettigheter 
og rekrutering av flere kvinner til 
elektrofagene. Vi tar gjerne turen igjen 
vi nemlig!!

AKTUELT
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Av Kjell Sverre Aasheim 

Landsoverenskomsten –   
Tariffavtalen 
vår!  

Ellisiv Rognlien, Terje Høysæter og Kjell Sverre Aasheim i Hardanger. 
FOTO ÅGE BLUMMENFELT

LOK. I forhold til dei bedriftane som fak-
tisk held seg til tariffavtalen vår vert det 
sjølvsagt også konkurransevridande når 
ikkje alle gjer det. 

Me har hatt fleire møter med dei polske 
arbeidarane i PRJ. Me håpar på at det 
melder seg inn nok medlemmar til at me 
kan krevja tariffavtale oppretta. Men det 
dei seier til oss er at dei er redde for å 
melda seg inn på bakgrunn av at dei då 
kan risikera å missa jobben
PRJ hadde arbeid i Jondalstunnellen. Der 
veit me at fleire av våre medlemsbedrifter 
leverte inn pris på jobben, men var litt 
dyrare. Det er då naturleg å spørja seg 
om prisforskjellen skriv seg frå at enkelte 
reknar inn ei anstendig løn i staden for 
å nytta polsk arbeidskraft til ei løn som 
langt undergår vår tariffavtale??  

Jondalstunnellen kjem innunder lov om 
offentlege anskaffelser. Fagforeininga tok 
saka opp med Statens Vegvesen. Resulta-
tet av det var at PRJ har lagt seg flat og 
har lova å betala dei som var på arbeid i 
tunellen etter LOK. Dette er me sjølvsagt 
nøgd med å ha fått til, og så får tida vise 
om dei held det dei har lova. Me kjem til 
å følgja med.
Når det gjeld arbeid som skjer på skips-
verfta, er dei derimot usamde i å betala 
etter LOK, med grunngjeving om at Verk-
stadoverenskomsten er allmengjort der. 
Dette er me sjølvsagt ikkje samd med, og 
kjem til og kjempa for at det er vår tariff-
avtale som skal vera gjeldande for elektro-
fagarbeid. Det er utruleg viktig for oss at 
dei tillitsvalgte ute i klubbane er merksam 
på dette også. Hugs at uansett om klub-
ben din skal gjera nytte av arbeidskraft 

som ikkje er tilsett i bedrifta di, SKAL det 
gjerast avtale om dette mellom klubb og 
bedrift. Dette gjeld både ved bortsetting 
av arbeid, og ved innleige. Då må klubben 
krevja at det er LOK som skal gjelda for 
arbeidet, og ingenting anna. Ta kontakt 
med oss i fagforeininga dersom du veit om 
at slikt skjer fleire stader slik at me kan ta 
tak i problemet. 

Kjell Sverre Aasheim
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Løs ordfloken 

KRYSSORD

Løsningsordet (gul stripe) kan sendes firmapost@elogitbergen.com merket Kryssord-Medieutvalget. En 
vinner vil bli trukket ut i møte i Medieutvalget på nyåret og vil få hederlig omtale i neste nummer.

Det ble trukket ut to vinnere av forrige kryssord som var i nummer 1-2012. De heldige var Tore Sunde og 
Sverre Fon. Vi gratulerer og gir de hederlig omtale.
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Merkefest 2012 - i Bergen

- og på Stord

JUBILEER

Her er bilde fra utdelingen på Stord. Fra 
Venstre: Odd Kåre Sakseid (40), Kjell Sverre 
Aasheim (25), Torbjørn Gerhard Strauss 
(25), Leif Åge Andreassen (25), Inge Martin 
Alsaker (25), Jan Erik Habbestad (25) og 
Fagforeningens nestleder Rolf Skår

Den andre november 2012 ble de årlige 
samlingene av jubilanter i Elektroarbei-
dernes Fagforening avholdt i Fagforenin-
gens egne lokaler i henholdsvis Kalfarvei 
71 i Bergen og i Sjøhuset på Stord. Begge 
steder ble det servert god julemat med 
tilbehør.
 25-ars jubilanter får utdelt nål fra 
forbundet, 40 års jubilanter får nål og 
diplom fra LO, og 50-års jubilanter får 
statuen «Tenkeren» fra fagforeningen. 60 
års jubilanter får en oppmerksomhet i 
form av blomster.

På Stord ble utdelingen foretatt av fagfo-
reningens nestleder Rolf Skår. 
Trond Løvstakken fra EL&IT-forbundet 
ble dessverre forhindret i å delta i mar-
keringen på Stord. Det var samlet 18 del-
takere, deriblant jubilanter, pensjonister, 
klubbrepresentanter og styremedlemmer. 

I Bergen ble utdelingen foretatt av fagfo-
reningens leder Ove Toska og forbundets 
hovedkasserer Terje Olsson. Her er bilder 
fra de to merkefestene.

Her er bilde fra utdelingen i Bergen. Fra 
venstre: Fagforeningens leder Ove Toska, 
Karsten Bøe (25), Arne Jan Træet (25), 
Jan Stenseth (40), Asbjørn Selstad (25), 
Ottar Tveito (40), Kåre Vallestad (25), Nils 
Einar Karlsen (50), Åge Dyrdal (40), Wilhelm 
Helmer Magnussen (60), Kåre Bjørn Hel-
land (25), Kjell Arvid Valvatne (60), Gunnar 
Misje (40), Sigmund Haugstad (40) og helt 
til høyre EL&IT Forbundets hovedkasserer 
Terje Olsson.

25-års medlemskap i EL&IT Forbundet = Nål fra forbundet.
40-års medlemskap i LO = Nål og diplom fra LO
50 års medlemskap i LO = Statuen Tenkeren fra fagforeningen
60 års medlemskap i LO = Blomsterbukett fra fagforeningen
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Klubbleder hos Profitek, Erik Breistrand, kom innom Kalfarveien 
for å lose oss inn på byggeplassen. Erik ble valgt som klubbleder 
i april. Han har vært sekretær og tidligere lærlingerepresentant i 
klubben. Vi kjørte med fagforeningens bil, og parkerte like uten-
for barakkene på byggeplassen. Vi ruslet opp i brakkeriggen og 
fikk fatt i elektrikerbasen.
Rune Henneli hadde vært bas i syv måneder og var den tredje i 

rekken på dette bygget. Totalt var det 26 personer i sving med 
elektrokontrakten, kunne han fortelle. Vi gikk inn i undereta-
sjen og strake veien mot tavlerommene. Rune Henneli fortalte 
at de nettopp hadde fått strøm på hovedtavlen. De hadde ventet 
i tre uker på BKK som hadde for lite fagfolkfolk til å gjøre det 
raskere.

Solid strømforsyning 
I tilknytning til hovedtavlen var det også tavlerom for genera-
tordrift og rom for UPS. Så her skulle lyset virke uansett. Som 
oppvarming var det en midlertidig el-kjel, som senere skal 
demonteres og erstattes med fjernvarme fra BKK. Fra hovedtav-
len var det lagt opp strømskinner til fordelinger i den enkelte 
etasje. Vi registrerte at det var god plass i tavlerommene. Vi 
gikk videre bortover i underetasjen og traff på Mads Mathie-

Ti hager og en
BYGGEPLASSBESØK

Åge Blummenfelt, Rune Henneli og Erik Breistrand i hovedtavlerom-
met.

Mads Mathiesen og Per 
Olav Oppheimshaug i 
ventilasjonsrommet.

Elektroarbeidernes Fagforening besøker jevnlig bygge-
plasser for å treffe medlemmer og se deres arbeidshverdag. 
Fredag den 12. oktober besøkte Åge Blummenfelt Profi-
tek sin jobb på Kronstad DPS. Montørforum fulgte med. 
Prosjektet startet på slutten av 2010 og skal overleveres i 
juni 2013.

Åge Blummenfelt, Rune Henneli, Erik Breistrand, Øyvind Nordvik 
og Jimmy Wiken.

Kronstad DPS ligger like ved et 
bybanestopp.
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Fakta: Kronstad DPS
Byggherre: Helse Bergen.
Størrelse: Ca 12000 kvadrat 
fordelt på 6 etasjer.
Byggets funksjon: Lokalsyke-
hus innen psykisk helsevern for 
voksne. I alt 40 behandlingsrom. 
Stort sett dagpasienter.
Byggematerialer: Stål og hulldek-
ker.
Grunnforhold: Bygget står på 
pæler i såkalt bergensleire.
Samlet byggepris: Drøyt 440 mil-
lioner kroner.
Overleveres: Juni 2013.

sen og Per Olav Oppheimshaug inne i et 
ventilasjonsrom. Mads hadde også ansva-
ret for hovedtavlen. Vi fikk opplyst at alt 
elektromateriellet på bygget skulle være i 
halogenfri utførelse, så enkelte ting var det 
derfor lang leveringstid på. Forøvrig skulle 
det være mye betong og glass, og brannsi-
kre paneler på veggene.

Helbredende arkitektur
Vi spaserte opp trappene til sjette etasje. 
Der holdt de fleste elektrikerne på. Praten 
kom inn på datakabler og lengder på cat 6. 
Fra sjette etasje kunne vi spasere rett ut på 
en av takterrassene med hage. Det er totalt 
ti slike takhager. De skal gjøre pasientene 
raskere friske igjen.
 Det var is på hellene denne dagen, 
men her vil det nok bli fint å sitte både 
for pasienter og ansatte etter hvert. Vi 
gikk ned en etasje og traff på Ole Bakke 
som holdt på med brannvarslingsanlegg. 
Han hadde også fått hjelp av en innleid 
fra Nederland. Han snakket godt norsk 
ble det fortalt, og de skulle prøve å få han 
fast ansatt i bedriften. Vi fikk kikke inn på 
ett av pasientrommene, det var omtrent 
som et lite hotellrom. Kortleser for å slå 
på lyset, ledlys i taket og radiator under 
vinduet. Eget flislagt bad var det også. 

Tilrettelegging
Inne på et annet rom ble det kommentert 
en arbeidsstilling. En elektriker der halve 
kroppen var over himlingen. Elektrikeren 
kom etter hvert ned og viste seg å være 
en jente. Hun heter Miriam Nordeide. 
Miriam venter barn, og mente man kan 
jobbe som elektriker for det. Det gjelder 
bare å tilpasse arbeidet litt, og kanskje 
unngå de tyngste kabeltrekkene. Og det 
lot seg gjøre på denne jobben, det bekref-
tet basen og klubblederen. Hos Profitek 
jobber er det to kvinnelige elektrikere og 
seks elektrolærlinger.

Som vanlig var ikke alle tegningene klar 
på dette bygget heller, og ting ble plan-
lagt etter hvert med jevnlig kontakt med 
konsulent og arkitekt. Det er mange løse 
tråder og mange systemer som skal fun-
gere før elektrikerne er ferdig med jobben 
utpå våren en gang.

Drittlukt
Vi forlot bygget og tok en liten runde 
innom skiftebarakkene. Det var LAB som 
stod for dem, så ikke uventet var det litt 
å sette fingeren på. Det var ikke adskilt 
garderobeskap for privat og arbeidstøy, 
og lukt fra toalettbrakkene trakk inn i 
spisedelen som var i midten, for der var 
ingen dør i mellom. Det var tatt opp, men 
ingenting hadde skjedd. Åge Blummenfelt 
mente man bare skulle sette opp en dør og 
en vifte og sende regning til LAB.

Flinke folk 
Før vi forlot byggeplassen kom praten inn 
på lønn. Det var inngått en 4B avtale på 
jobben, men man regnet ikke med at det 
ville gi noe etterbetaling. Åge Blummen-
felt tilbydde seg å kjøre akkordkurs for ett 
enkelt prosjekt om det var interesse for det 
ved en senere anledning.
 Basen benyttet anledningen til å 
skryte av klubblederen som han mente 
gjorde en god jobb for medlemmene. Så 
takket vi for oss og forlot Kronstad DPS. 
Hovedinntrykket var mange flinke elek-
trofagfolk som gjorde fint arbeid og hadde 
det ryddig rundt seg.
 Profitek AS ble etablert i 2001 og har 
ca 450 ansatte på landsbasis med avde-
linger en rekke steder. EL&IT-klubben 
i Bergen har ca 170 medlemmer. Største-
delen av elektrofagfolkene i bedriften er 
organiserte, og klubben jobber stadig med 
å organisere flere.

Ti hager og en ballbane 
på taket

Tekst og foto  Arne Nesheim

Miriam Nordeide
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STORTINGSVALG 2013

ANNERLEDESLANDET 
– VERDENS BESTE 
STED Å BO? 
Hvorfor går det så bra med oss i Norge når store deler av Europa er i dyp krise? Er det bare 
fordi vi pumper olje opp av Nordsjøen? Eller fordi vi baserer samfunnet vårt på en modell 
som sørger for at godene blir fordelt til alle? Dette var tema da LO i Bergen og Omland 
inviterte til konferanse i Terminus Hall den 22. oktober.

Den norske modellen med trepartssam-
arbeidet i arbeidslivet og en velferds-
stat for alle har vært med på å skape et 
Norge som flere ganger har blitt kåret til 
verdens beste sted å bo. Hva er bakgrun-
nen for denne suksessen? Og hvordan vil 
den norske modellen komme under press 
ved et regjeringsskifte? Hvordan skal vi 
i fagbevegelsen være med å forbedre den 
norske modellen i framtiden?
 Som innledere var kunnskapsrike 
foredragsholdere og meningssterke poli-
tikere som hadde mange argumenter som 
en kunne ta med seg hjem til sin arbeids-
plass når diskusjonen foran neste års valg 
kommer opp.  Stikkord var fellesskapsløs-
ninger.
 Etter en kulturell start, der vossetausa 
Karen Fadnes Brattebø kveda, åpna Ørjan 
Myrmel konferansen.
 Ørjan Myrmel er leder i LO i Bergen 

og Omland. Han ga ordet til Magnus 
Marsdal fra Manifest Analyse som tok 
opp temaet sosial dumping i offentlig 
regi. Han lurte på hva som skjer med den 
norske modellen i en slik situasjon. Han 
startet med historien om sine forfedre som 
kom fra dårlige forhold og der fagbevegel-
sen hadde spilt en stor rolle for et bedre liv. 
Manifest skal være en motpol mot høyre-
sidens Civita. Marsdal viste til hvordan 
høyrekreftene hadde lurt folk i Sverige til 
å stemme på dem slik at de etterpå kunne 
frata dem mange goder. Sverige er i ferd 
med å fjerne seg fra den nordiske model-
len. Det ser ut som om Høyresiden i Norge 
prøver samme metode nå. Han avsluttet 

med å si at vi skulle være stolte over det vi 
har skapt i Norge gjennom de siste 100 år. 
Det er en form for høyere sivilisasjon, som 
er verdt å ta vare på.

 

Økonomen Anders Halse lurte på om den 
nordiske modellen var god nok. Han gikk 
gjennom begrepet den norske modellen 
og hva den går ut på. Det er en blanding 
av Anglo-saksisk og kontinental modell. 
Den presser blant annet ut ulønnsomme 
bedrifter slik at nye arbeidsplasser som 
har livets rett kan oppstå. Lavteknolo-
giske arbeidsplasser fases ut, og høytek-
nologiske arbeidsplasser oppstår. Sentrale 
lønnsoppgjør er en viktig brikke i dette.
 Den norske modellen fremmer altså 
kreativ destruksjon. Vi er flinke til å ta 
nye ideer i bruk, men modellen stiller Ørjan Myrmel FOTO GOOGLE-FAGFORBUNDET

Magnus Marsdal FOTO GOOGLE – WIKIMEDIA

Andreas Halse FOTO GOOGLE - OSLO 
ARBEIDERPARTI
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ANNERLEDESLANDET 
– VERDENS BESTE 
STED Å BO? 

store krav til omstilling. Systemet skaper 
verdier gjennom samarbeid og det er kort 
vei fra ledelse til de som jobber på gulvet. 
Manglende organisering, press fra EU, og 
interessemotsetninger i fagbevegelsen kan 
være trusler mot den norske modellen.
 

Stortingsrepresentant Jette Christensen 
fra Arbeiderpartiet tok opp den norske 
modellen i et politisk perspektiv. Hun 
mente at hun selv var et produkt av den 
norske modellen. Den hadde vært avgjø-
rende for at hennes forfedre og hun selv 
hadde kunnet vokse opp og klart seg. Hun 
mente at den norske modellen var en sosi-
aldemokratisk suksesshistorie som også 
er veldig bra for næringslivet. Treparts-
samarbeidet vi har i Norge lokker også 
til seg investorer, og vi har en ansvarlig 
fagbevegelse. Likestilling er viktig for den 
norske modellen for det gjør at vi har flere 
i arbeid. Foreldrepermisjon og full barne-
hagedekning er positive brikker i så hen-
sende. –Vi er den norske modellen, var 
hennes sluttreplikk.
 Oddny Miljeteig presenterte seg selv 

som den med skarpe replikker og bitende 
tunge, og den sinteste av alle. Hun sitter 
i Bergen bystyre for SV. Hun var rasende 
på at høyrepolitikken går ut over kvinner. 
–Det skal mer enn et rødt slips for å endre 
ein høgremann, sa hun og viste til høyre-
politikere som sminker sitt budskap foran 
valget neste høst. Alle prøver å ta æren 
for den norske modellen. Skal skattelette 
og konkurranseutsetting gi flere lærere? 
–Hallo! Hun oppfordret oss til å invitere 
noen fra Sverige for å fortelle hvordan 
høyresiden har herjet med samfunnet der. 
Og så var det viktig at modellen ikke blir 
seg sjøl nok, for de som er innenfor.
 Tor-Arne Solbakken som er nestleder 

i LO poengterte at mange land har olje, 
men at ikke alle har klart seg like godt 
som Norge likevel. Han berørte ulike ele-
menter av den norske modellen. Han var 
bekymret for at økt innleie stopper inno-
vasjon i bedriftene, og at vi må passe oss 
for at økt marked gir større forskjeller i 
samfunnet.
 Så opplyste han at 70000 svenske ung-
dommer har måttet reise til Norge for å få 
arbeid. – Høyrepolitikk er ikke løsningen, 
det er problemet, sa han. Så måtte EU til-
hengeren forsvare EØS avtalen litt. Det er 
vanskelig å shoppe mellom de fire frihe-
ter, sa han. Vi må ta hele pakken om man 
vil ha det. Han innrømmet imidlertid at 
Norge ikke har vært flinke nok til å bruke 
reservasjonsretten. Det sier nok ikke Erna. 
Så mente han at kollektiv søksmålsrett 
burde være et element som kan komme 
i tiltakspakke tre. Og tillitsvalgte må få 
bedre skolering. Han oppfordret til slutt 
alle å bruke stemmeretten sin. -Det er en 
dårlig strategi å ikke bruke stemmeretten.
 Ørjan Myrmel avsluttet konferansen 
og sa at det nok ville bli flere tilsvarende 
aktiviteter fremover mot stortingsvalget 
neste høst.

Av  Arne Nesheim

Over 200 mennesker var samlet i 
Terminus Hall. FOTO ARNE NESHEIM

Jette Christensen FOTO GOOGLE-NRK

Oddny Miljeteig FOTO GOOGLE-NRK

Tor-Arne Solbakken FOTO GOOGLE – LO
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OBDUP
REISEBREV

På Oseberg B er mye av utstyret kommet 
på plass og montert. Nå skal det kobles 
til med nødvendige kabler og slanger. En 
god del av dette går gjennom Drag Chain, 
også kalt Belte, slik at boremodulen kan 
bevege seg i Nord-Sør og Øst-Vest retning 
for å bytte brønn. En annen Drag Chain 
går i Øst-Vest og samme kabel må gå gjen-

nom begge to. Oljeproduksjonen har vært 
i gang hele tiden, så det har tatt tid å fjerne 
alle gamle kabler i Drag Chain når deler 
av anlegget er ”live”. Nå er det full trykk 
på trekking av kabler til Drawwork, Top 
Drive osv. Og da blir mange folk involvert. 
Det blir jobbet både dagskift og nattskift 
på dette.

I tillegg prøver man å få gjort så mye som 
mulig i boretårn, fra Drill Floor opp til 
Monkey Board, før høst- og vinterstor-
mene setter inn. Her er regelen den som 
er høyest oppe og jobber bestemmer og 
har fortrinnsrett. Det blir gjort slik at de 
forskjellige disipliner som rigging, meka-
nisk, EIT og TT (klatre lag) får sine dager 

OSEBERG B DRILLING 
UPGRADE FORTSETTER
Dette er Monkey Board, halvveis oppi boretårnet. De gule fingrene er Finger Board som borestrengen skal lagres i. Den gule saken i midten er 
Upper Racking Arm, som flytter borestrengen ut og inn av Fingerboard. Lenger nede er det en Lower Racking Arm som hjelper til med dette.

å jobbe på.

Bilde 1) 
Trekking av 3*180 mm2 kabel gjennom 
Nord-Sør Drag Chain. Luftvinsjen har 
trukket så langt den kunne, men nå er det 
folk som må trekke resten.
Purna Westervik, Fridtjof Heimark, 
Øistein Røssland, Kjetil Kleivdal og flere 
står klar.

Bilde 2)
På andre siden av Nord-Sør Drag Chain 
står Jan Nesse, Kjetil Berg og flere klar på 
dekk. Rundt hjørnet og litt i Drag Chain 
var resten av gjengen på ca 20 mann.

Bilde 3)
Dette er Monkey Board, halvveis oppi 
boretårnet. De gule fingrene er Finger 
Board som borestrengen skal lagres i. 

Bilde 3

Bilde 1
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Av Fridtjof Heimark

Bilde 5

Den gule saken i midten er Upper Racking 
Arm, som flytter borestrengen ut og inn av 
Fingerboard. Lenger nede er det en Lower 
Racking Arm som hjelper til med dette.

Bilde 4)
På en slik solskinnsdag er det herlig å 
jobbe ute. Her er en blid Tor Bjarte Brat-
tabø i sving med kobling og testing av 
Fingerboard skap på Monkey Board. Han 
leder Kobling og Test laget her oppe. Legg 
merke til sikringsnorene han har. I høyden 
må vi sikre alt verktøy og utstyr mot å falle 
ned. Når de jobber her blir Boredekk 35 
meter under, sperret av og ingen andre får 
jobbe under de. 

Bilde 5)
Her fant fotograf Chris Mumford, Frid-
tjof Heimark mens han steller med brem-
seskive på Drawwork. De røde calipererne 
i front er bremseklosser på ene siden.  Har 
du ansvar for preservering av både elek-
tro, instrument og mekanisk på det nye 
utstyret om bord må man ta et tak der det 
trengs.

FOTOGRAF BILDE 1 OG 2 GEIR OLAV HJERTAKER. 

BILDE 3-4-5 CHRIS MUMFORD.

Bilde 4Bilde 2
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Ove Toska åpnet møtet og ønsket spesielt 
velkommen til Hans Felix som var kommet 
ens ærend over fra Oslo. Toska berørte 
tariffoppgjøret og streik i energisektoren 
og minnet om viktigheten av verving, før 
han kom inn på situasjonen lengre sør i 
Europa. Der er mange blitt arbeidsløse på 
grunn av finanskapitalens herjinger. Noen 
har kommet til Bergen for å søke lykken. 
I den anledning har Distriktet i samarbeid 
med AOF og Robin Hoodhuset satt i gang 
et norskkurs for spanske arbeidsmigran-
ter. Toska foreslo til slutt at vi burde ta inn 
et punkt om organisasjonsprosjektet og 
vervekampanjen på dagsorden. Forsam-
lingen var enig i det. 

Remi Unnvik ble valgt som dirigent og styrte 
møtet med stø hånd gjennom hele dagen. 

300 000 NYE ARBEIDSPLASSER
 Forbundets leder Hans Felix innledet 
til temadebatt om forbundets arbeid frem 
mot LO-kongressen og andre aktuelle 

saker som står på dagsorden i forbundet. 
Han startet med forbundets vervepro-
sjekt, og antydet at vi kunne havne på 
38 000 medlemmer ved nyttår. Han ga 

HALVÅRSMØTE DISTRIKT 26. OKTOBER 2012

Tekst og foto 
Arne Nesheim

EL&IT Distrikt Hordaland/Sogn og Fjordane 
gjennomførte halvårsmøte i representantskapet 

fredag 26. oktober 2012 i åttende etasje på Hotell 
Scandic Bergen City. 21 representanter hadde 
funnet veien for å høre forbundsleder Hans 
Felix og distriktsleder Ove Toska innlede til 
temadebatt.

Ove Toska innledet og Remi Unnvik ledet 
møtet

Fokus på LO-kongress 
   OG STORTINGS-
VALG

Hans Felix innledet om Stortingsvalget.
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honnør til vårt Distrikt for godt arbeid 
med verving, men minnet om at det er 
mange uorganiserte også i de bedriftene 
der vi har klubber. Medlemsbevaring er 
også viktig. Så fortalte han at organisa-
sjonsprosjektet var startet.  Landsstyret i 
desember må foreta suppleringsvalg som 
følge av at forbundet har ansatt to nye 
forbundssekretærer og at ungdomsrepre-
sentanten i forbundsstyret og varamed-
lemmet har trukket seg. Det er også andre 
poster som skal fylles. Så kom han inn på 
hvordan forbundet har arbeidet med for-
slagene til LO-kongressen. Det er forslag 
og uttalelser om de fleste samfunnsområ-
der. Han kunne ikke komme inn på alle, 

men trakk blant annet frem infrastruktur 
og humret litt når han nevnte Stadtunnel, 
et forslag fra oss. Så kom han over på stor-
tingsvalget og mente den sittende regjerin-
gen hadde gjort mye godt for Norge og 

arbeidsfolk i de syv årene de har regjert 
så langt. – Vi har hatt en fantastisk 

utvikling. Det er skapt 300 000 nye 
arbeidsplasser i løpet av disse syv 
årene, sa Felix. – Bedrifter er blitt 

stimulert til utvikling, fremfor skat-
telette til de rike. Om Høyresiden 

vinner valget neste høst vil det være færre 
som har fast jobb.  Mye vil bli privatisert 
og rasert. Selv om Høyre myker opp reto-
rikken sin, så er nok kjernen i politikken 
den samme som før: Dårligere forhold for 
arbeidsfolk og skattelette til de rikeste.

Det ble åpnet for en kort debatt der Ove 
Toska, Svein Davidsen og Arne Nesheim 
hadde ordet. Toska kritiserte blant annet 
statsministeren, som han mente burde ha 
forsvart Trond Giske som har fått mye pes 
i media nå i forbindelse med eierskap og 
styreplasser. -Vi har jo bedt politikerne 
styre mer, sa Toska. Han ville også at vi 
skulle utvikle Arbeidsmiljøloven mer. – Vi 
var i Sverige på begynnelsen av året, og 
fikk da et innblikk i hvordan Høyresiden 

hadde rasert samfunnet der. Det må ikke 
få skje i Norge, sa han.
Så kom han inn på likebehandlingsprin-
sippet som fra nyttår vil ansvarliggjøre 
bedrifter som leier inn fra vikarbyrå.

Vi må stille krav og vi har innflytelse på 
politikerne, sa Svein Davidsen. Fagbeve-
gelsen har levert også. Regjeringen har 
styrt godt. Europa sliter. Vi kunne inves-
tert mer i veier og infrastruktur og slik 
skaffet arbeid. Regjeringen må få folk med 
seg. Så fortalte han at de ansatte i BKK i år 
gir julepresangen fra BKK til Robin Hodd 
-huset. Det beløper seg til 100 000 kroner.

Hans Felix sa i sin oppsummering at det 
er mye ulovlig bruk av vikarer uavhen-
gig av Vikarbyrådirektivet. Tillitsvalgte 
må bruke de mulighetene vi har. Han sa 
videre at det var bra vi hadde tatt turen til 
Sverige for å se utviklingen der. 

Norge har og verdens rikeste fattige. De 
som tjener 225 000 er fattige i Norge. I 
Europa er 225 000 gjennomsnittslønn. 
Hadde regjeringen sagt nei til Vikarby-
rådirektivet hadde man ikke hatt denne 
EØS-debatten som er nå. LO-kongressen 
kommer nok til å støtte en fortsatt EØS 

En lydhør forsamling fulgte med på innledningene.

Vi har innflytelse på politikerne, sa 
Svein Davidsen.
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avtale. Tror ikke vi kan vinne en EØS-
debatt i Norge nå, vi bør heller få noe til i 
Soria Moria tre, sa Felix før han ble takket 
med et gavekort fra Ove Toska.

KIKKER UNDER SENGEN
Etter lunsj innledet Ove Toska om arbei-
det med forslag til LO-kongressen.

52 av totalt 470 forslag fra EL&IT For-
bundet ble sendt inn fra vårt distrikt. 
Forslagene kom i hovedsak fra tre av våre 
fagforeninger. Han orienterte og trakk 
frem enkelte av forslagene. Blant annet 
at Stad tunnelen må bygges og at deler av 
styrehonorar bør gå til klubben. Det er og 
forslag om å styrke lovverket med hensyn 
til virksomhetsoverdragelse. Mange av 
forslagene fra vårt distrikt gikk videre fra 
forbundsstyret. Et forslag om minimums-
bestemmelser for tillitsvalgtarbeid gikk 
ikke gjennom i forbundsstyret, men LO i 
Bergen og Omland sendte forslaget videre 
til kongressen. Det gjelder å ha flere utgan-
ger. Og så må flere forslag reises igjen ved 
en senere anledning.

Ove Toska orienterte videre om at distrik-
tet vil ha flere aktiviteter frem mot stor-
tingsvalget i 2013. Styret har vært i Sverige 
for å se på forholdene og det var konfe-
ranse den 22. oktober. Det trengs nok å ha 
flere tilsvarende aktiviteter fremover, for vi 
står ved et veiskille i forhold til utviklin-
gen av det norske samfunnet.

 Åge Blummenfelt tok i debatten opp 
forslaget om integrert fagopplæring. Mot-
standen er forståelig, for i byggfag holder 
bedriftene på å privatisere hele fagopplæ-
ringen. -De vil ta vekk fellesfagene.
Nå begynner høyrepartiene å mobilisere 
mot Arbeidsmiljøloven igjen, sammen 
med Civita. LO hadde 600 søknader om 
rotasjon i fjor. Men Trude Drevland og 
Kristin Clemet i Civita misliker at det er 
fagforeningene som skal bestemme det. 
De hater fagforeninger. De ser sikkert 
under sengen når de legger seg om der er 
noen skumle fagforeninger der, sa Blum-
menfelt og fikk applaus fra salen.
Arild Horsevik mente vi mobiliserte godt 
foran forrige valg og at vi burde gjøre det 
samme foran neste Stortingsvalg. -Hvis 
høyrepartiene får prøve seg vil de kjøre 
hele skuta i grøfta. Det blir totalvrak for 
Norge ved en slik utvikling.

Svein Davidsen sa at når vi snakker om 
skatt på jobben, er det mange som ville 
betalt mer i skatt dersom en visste at det 
gikk til noe konkret som bedre tannhelse 
eller lignende. -FRP vil ødelegge alt som 
er bygget opp om de kommer til makten.
Ove Toska sa i sin oppsummering at det 
må være like naturlig å diskutere politikk 
som fotballresultater. -Vi må sørge for at 
det er rødgrønn regjering også etter Stor-
tingsvalget neste høst. Debatten ble tatt til 
orientering.

ORIENTERING ØKONOMI 
Kasserer Tore Haugland orienterte om den 
økonomiske statusen basert på utskrift av 
14. september. Med et driftsresultat på 
258 323.- ligger det an til å ende litt over 
budsjett for året. 

-Det er fortsatt stor svingning i innbeta-
ling fra landsomfattende klubber, sa han, 
så det må følges opp. Etter at Haugland 
hadde besvart spørsmål fra Arild Horse-
vik og Terje Davidsen ble punktet tatt til 
orientering. 

ORGANISASJONSPROSJEKT 
OG VERVEKAMPANJE 
Atle Rasmussen viste til medlemsutvikling 
hos Elektroarbeidernes Fagforening som 
har hatt en jevn økning siden 2006. Samti-
dig er det en stor andel av lærlingene som 
ble tatt inn i høst som ikke er blitt orga-
nisert enda. Atle viste til Hovedavtalens 
§9-15 om at nyansatte skal presenteres for 
tillitsvalgte, det skal avholdes introduk-
sjonsmøte og de tillitsvalgte skal få utle-
vert liste over ansatte innen tariffområdet. 
Han minnet og om at når medlem bytter 
bedrift, tar permisjon, begynner i militæ-
ret og lignende, så må det meldes inn til 
EL&IT slik at en unngår at medlemmet 
strykes. -Det gjøres mye godt arbeid med 
verving, sa han. Vi mangler nå 102 med-
lemmer for å være like stor som Distrikt 
Oslo og Akershus. Atle minnet om siste 
innspurt i forbundets vervekampanje for 
året. Så besvarte han et par spørsmål fra 
salen.

Atle Rasmussen orienterte videre om for-
bundets organisasjonsprosjekt. Styrings-
gruppen for prosjektet hadde sitt første 
møte 23. -24. oktober. Det skal foretas en 
ekstern evaluering av forbundets struktur 
våren 2013. Så sendes det ut underlag til 
lokalorganisasjonen for høring. Deretter 
skal det utarbeides forslag til ny struktur 
og det blir lokal behandling av forslagene 
våren 2014. Den 9. oktober 2014 er siste 
frist for forslag til Landsmøtet som starter 
9. mars 2015. Atle Rasmussen svarte på 
ett kort spørsmål før punktet ble tatt til 
orientering.

Ove Toska avsluttet så møtet klokken 
14.40 og ønsket vel hjem.

Tore Haugland orienterte om økonomien.

HALVÅRSMØTE DISTRIKT 26. OKTOBER 2012
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Tillitsvalgt
og storbas

Gunnar Røssland foran Statoil sitt nybygg.

På Statoil sin nybygg på Sandsli går en produktivitetsleder og sjefer over mange elektrikere. Han 
har også ansvaret for en del oppfølging av de tekniske rommene. Han heter Gunnar Røssland og 
er ingen førstereisgutt. Det er 42 år siden første gang Gunnar var bas og totalt har han ledet 26 
prosjekter siden da. Han har også bak seg 22 år som klubbleder for elektrikerne hos Siemens og 
senere Bravida i Bergen. Gunnar gikk av som klubbleder i Bravida Bergen i vår. Elektroarbeidernes 
Fagforening hadde en liten lunsj for å markere det den 15. juni. I den anledning fikk vi et lite 
intervju med han.

Valgte praktisk yrke.

Gunnar Røssland vokste opp i Øvre Holen på Laksevåg. Mens 

mange kamerater valgte mer teoretiske, ønsket Gunnar å satse på 

et praktisk yrke. Han passet best til det. Yrkesskolen på Laksevåg 

startet opp elektroklasse på Melkeplassen i 1964 og der begynte 

Gunnar. Året etter fikk han læreplass hos Siemens i Bergen. Han 

tok fagbrev i 1969. De hadde mange reisejobber hos Siemens. 

Han ramser opp: Karmøy, Odda, Sauda, Svelgen, Årdal, Sogn-

dal.  Den første reisejobben var et industrianlegg på Karmøy i 

1967-68. Der ble han organisert etter påtrykk fra Svein Thorg-

ersen. Av Svein Thorgersen og av Olaf Gjesdal lærte han både 

om fagbevegelse og om akkordarbeid.  Han ble tidlig oppdaget 

av bedriften også. Som 22 åring fikk han sin første basjobb. Han 

skulle lede 15 elektrikere på reisejobb i Odda. De fleste var eldre 

og mer erfarne, så han måtte involvere de positivt og bruke av 

deres kunnskap slik at samarbeidet ble bra. De hadde tross alt 

mye mer kunnskap og erfaring enn han. Det gikk bra og de tjente 

penger på akkorden. 

- Siemensklubben var kjent for å ha et veldig godt samhold 

medlemmene imellom, hva tror du det kommer av? - Når mange 

har vært på reisejobber sammen over tid, blir en godt kjent 

med hverandre og det styrker samholdet og kameratskapet, sier 

Gunnar.  

 Etter reisejobb i Svelgen ble det noe mer enn vennskap. Der 

traff han henne som han ble gift og fikk to barn med. Gunnar tok 

henne med hjem og de bosatte seg i Åsane i 1972. De har bodd 

Tekst og foto  Arne Nesheim
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sammen siden. Han mener reisejobber også har vært positivt i 

forhold til ekteskapet. 

Arbeidstidsordningene har blitt bedre

Gunnar fortalte om rotasjonsordningene de hadde på slutten av 

sekstitallet. Normalt sett reiste de med bil, for eksempel til Svel-

gen en søndag kveld. Så jobbet de fra mandag til lørdag klokken 

tre. Klokken fire var det fotballkamp og sosialt samvær utover 

kvelden. Dette styrket samholdet og kameratskapet. Så var det 

ny uke fra mandag til torsdag og da reiste de hjem, altså annen-

hver helg. Turen fra Svelgen til Bergen tok syv- åtte timer og de 

måtte reise med fire ferger. Og så var det tilbake igjen søndag 

kveld.

 Når det ikke passet slik at de hadde egen bil måtte de ta 

offentlig kommunikasjon. Da reiste de med hurtigruten fra 

Bergen søndag kveld klokken ti og ankom Florø klokken fem om 

morgenen. Så kom de seg til Svelgen og startet arbeidsdagen der 

klokken syv. Fredag ettermiddag i uken etterpå var det rutebåt 

som anløp Bergen lørdag morgen. Så var det en natt hjemme før 

det var av sted igjen. Totalt har Gunnar vært på reisejobb i Svel-

gen i 9 år. Av totalt 47 år i arbeidslivet har han vært på reisejobb i 

25 av disse. Arbeidstidsordningene har blitt litt bedre etterhvert. 

Både på jobbene i Sogndal og Årdal ble det benyttet fire dagers 

uke.  
- Hva er den største jobben du har ledet før denne, spør vi.

 Jeg har ledet ombyggingsjobber med 60 elektrikere, sier Gunnar. 

– Men den mest komplekse er nok solcellefabrikken i Årdal der 

vi var 30. 

Tillitsvalgt, og vel så det

I 1990 ble Gunnar Røssland valgt som klubbleder i Siemensklub-

ben etter Arne Michelsen. Det var som å hoppe etter Wirkola, 

sier han. - Arne Michelsen hadde styrt klubben i 12 år på full tid. 

Gunnar ønsket ikke å legge fra seg yrket, så for han ble det å lede 

klubben inn i mellom reise- og basjobber, samtidig som de andre 

i styret måtte bidra mer. Han trekker frem Jonny Romarheim og 

Svein Torgersen som gode medhjelpere de første årene. Han trek-

ker også frem at det har vært lett å samarbeide med fagforenin-

gen. - Og det er veldig positivt med klubblederkonferanser som 

har utviklet samarbeidet og samholdet mellom klubbene. 

 Gunnar benytter anledningen til å takke for det gode 

samarbeidet som han har hatt med mange tillitsvalgte gjennom 

fagforeningens aktivitet. 

 Det har vært engasjerende og givende å være tillitsvalgt, sier 

han. - Man lærer bedriften å kjenne bedre også, og ser dens sterke 

og svake sider. Gunnar hadde vel kanskje gått av som tillitsvalgt 

tidligere, hadde det ikke vært for at de ble oppkjøpt av Bravida. 

Han så det da som viktig å være med å få videreført de godene de 

ansatte hadde hatt i Siemens, eller som Gunnar sier, være med å 

redde pensjonsordningen til de ansatte.

 Som bas og akkordtaker har Gunnar også “reddet lønna” 

til mange elektrikere. Han har fått penger ut av de aller fleste 

akkord/produktivitetsavtalene han har kjørt. Som bas er det 

også viktig å sette sammen riktige arbeidslag slik at de som skal 

jobbe sammen passer til det. - Og pausene og arbeidstida må 

overholdes, skal det bli penger ut av det. Den største trusselen for 

akkorden i dag er korte byggefrister, sier Gunnar.

 I de siste årene har han opplevd at bedriftene har tatt HMS-

arbeidet mer alvorlig. I begynnelsen var det gjerne vanskelig å få 

bedriften til å skaffe nødvendig verneutstyr og hjelpemidler, men 

nå er det helt annerledes. - Nå står det ikke på penger når det 

gjelder HMS. Man får det man trenger, og det er mye opp til oss 

sjøl å jobbe sikkert, sier han. 

 Visjon Sandsli er et samarbeidsprosjekt mellom Frøland og 

Noss, Thunestvedt og Bravida. Frøland og Noss er penneførende 

bedrift. Elektroarbeidet startet i oktober 2011 med jording-

PORTRETT
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sarbeid. Forventet ferdigstillelse er 1.1 2014. Bygget er 54 000 

kvadratmeter. Elektrokontrakten er på ca. 200 millioner kroner. 

Antatt timer for elektromontasje er ca. 100 000 timer. Det kan bli 

opp mot 100 elektrikere på det meste på denne jobben. Og når 

Visjon Sandsli er ferdig, hva skal du gjøre da Gunnar? - Vel, da er 

jeg 66 år, så det blir vel pensjonisttilværelse. Og med hus, og to 

barn som har hus og med fem barnebarn, blir det sikkert nok å 

henge fingrene i med da også, avslutter Gunnar. 

Ble takket av

Tilbake til markeringen den 15. juni. Fagforeningens leder Ove 

Toska holdt en liten tale den dagen. Han takket Gunnar for 

innsatsen som klubbleder gjennom 22 år. Siemensklubben har 

vært en stor og dominerende klubb i fagforeningen gjennom 

mange år. Både klubben og Gunnar som person har vært en solid 

støttespiller for fagforeningen, sa Toska og overleverte en liten 

karaffel som minne.  Gunnar satte pris på at også Svein Østensen 

var med på lunsjen. 

 Gunnar har nå overlatt klubblederklubben til Kolbjørn 

Lygre. Gunnar Røssland er imidlertid ikke helt ferdig med sin 

tillitsvalgtkarriere enda. Han er fortsatt revisor i Elektroarbei-

dernes Fagforening og varamedlem til Landsstyret.

Gunnar Røssland har også satt varige spør i akkordtariffen. Post 

105-31. Teksten om at avtalepriser er godkjente dersom det ikke 

er kommet innvendinger innen 14 dager, er etter et direkte forslag 

fra han.

Gunnar ble takket for innsatsen av Ove Toska.
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Tre dager 
i Drammen

AKTUELT

Installasjonsutvalget i Forbundet arrangerte 
Installasjonskonferansen i Drammen i tiden 15. 
– 17. oktober. Elektroarbeidernes Fagforening 
deltok med fire representanter. Det var 
interessante innledninger med påfølgende gode 
debatter.

F
orbundssekretær Jan Aasar-
moen åpnet konferansen. 
Terje Aaberg ble satt til å 
styre den. Jan Olav Ander-
sen kikket tilbake på årets 

tariffoppgjør med tilfredshet. Så minnet 
han om at vi hadde hatt en annonse i 
arbeidsgivernes medlemsblad der tre 
polske elektrikere søkte om fast jobb i 
ordinær installasjonsbedrift. Ingen hadde 
fått jobb så langt. Og det samtidig som 
mange bedrifter skriker etter mer folk. 
Så sa han at vi ikke kan akseptere at 140 
kroner timen får lov å feste seg i enkelte 

deler av elektrobransjen, slik det har 
skjedd på noen skipsverft. Konferansen 
ble så aktivisert med gruppearbeid rundt 
punktene inn- og utleie og likebehand-
lingsprinsippet.
 Jan Aasarmoen orienterte om endrin-
gene i Akkordtariffen etter årets oppgjør. 
Det kom inn priser på flatkabel og plugg-
bare systemer, samt grenstaver og uttaks-
søyler. Problemstilling rundt innkalkule-
ring av tilrettelegging må nok opp i neste 
tariffoppgjør.
    Vidar Hennum orienterte om LOs med-
lemsdebatt og organisasjonsdebatten.

Målet med LOs medlemsdebatt er: Vi 
skal sikre et fortsatt stortingsflertall og en 
regjering som jobber med oss- og ikke mot 
oss! Det ble en kort debatt. Vidar Hennum 
oppsummert med at vi også burde kunne 
debattere EØS spørsmål.

Misbruk
Henning Solhaug konstaterte at en tred-
jedel av salen hadde elektronisk kjørebok 
i sin bedrift, men ingen hadde flåtesty-
ring. LO og Datatilsynet har laget vei-
ledere om temaet. Både Hovedtalen og 
Landsoverenskomsten har bestemmelser 

om temaet. Forbundet 
Glenn Marthinsen hadde innlegg om positivt HMS arbeid. 
FOTO ARNE NESHEIM

Strømgjennomgang er livsfarlig.
FOTO ARNE NESHEIM

Nina Farnes Hansen minnet om at bedriftene ville få større ansvar for innleide fremover. FOTO ARNE NESHEIM
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iverksatte ett forskningsprosjekt om flå-
testyring og kontroll med ansatte utenfor 
arbeidssted. Den første rapporten fra Fafo 
er nå kommet, og kan lastes ned fra fafo.
no. Hvordan virker slik overvåking inn på 
arbeidsmiljøet? Det er viktig å lage avtale 
om hva opplysningene kan brukes til om 
det skal innføres. Tilgjengelige data har 
en tendens til å bli misbrukt. Når kon-
troll over eget arbeid innsnevres kan det 
føre til mer sykefravær. Det kan og opple-
ves som krenkende. Tillit mellom ledelse 
og ansatte svekkes. Når ansatte får tillit, 
frihet og oppfølging presterer de bedre. 
Teknologien burde tilpasses det norske 
arbeidslivet. Overvåking av folk fører ikke 
til mer produktivitet eller kvalitet.
 Dette var et tema som førte til stort 
engasjement og diskusjon. Mange er sinte 
på arbeidsgiverne.

Krev skikkelige forhold
John Helge Kallevik innledet til temaet 
brakke/skifterom og utfordringer i 
arbeidslivet. Oppdragsgivere har blitt flin-
kere etter hvert, men alt er ikke på stell 
enda.  Regelverk finnes i tariffavtalene til 
Arbeidsmannsforbundet og Fellesforbun-
det. Heis har og noen gode bestemmelser. 
2000 standard skulle gi bedre brakker, 
men har det skjedd? John Helge orien-
terte om HMS-arbeid i Rogaland der 
HMS-utvalget har jevnlige byggeplassbe-
søk. Han orienterte videre om brakkefor-
hold generelt, og spurte om klubbene har 
sjekklister for brakker. 
   Kai Christoffersen orienterte om hva 
det sentrale HMS-utvalget arbeider med. 
Det er blant annet strømgjennomgang, 
mobbing, belastningsskader, individuell 

måling, arbeidstidsordninger, verneom-
bud og hovedverneombud sin rolle, out-
soursing, kontroll over eget arbeid, flå-
testyring, inkluderende arbeidsliv, støy, 
lovendringer, ergonomi, innkvartering, og 
ivaretakelse av eldre arbeidstakere.

Et positivt eksempel
Glenn Marthinsen som er sentralt HVO 
i YIT og medlem i forbundets sentrale 
HMS-utvalg, orienterte om et ergonomi-
prosjekt i YIT i Oslo der de har tatt i bruk 
en rekke smarte hjelpemidler. En film fra 
idebanken.org ble vist. YIT har ansatt en 
ergoterapeut som nå er HMS-koordinator 
og det er iverksatt flere tiltak. Jobbrota-
sjon er også bra å benytte seg av. Glenn 
avsluttet med å reklamere for IA-avtalen 
og hvordan man bør gå frem for å gi den 
innhold, samt hva arbeidslivssentrene kan 
bidra med.
    Kai Christoffersen innledet kort om 
strømskader. Endre Sundal som er nevro-
log på Haukeland Sykehus skulle egent-
lig komme og innlede men det gikk ikke. 
Sundal er trolig den som kan mest om 
strømskader, og han har intervjuet mange 
som har opplevd det. Man vet ikke så mye 
om strømskader men man er sikker på 
at det gir senskader som dog er vanske-
lig å få registrert som yrkesskade. STAMI 
antyder ca. 3000 strømskader i året, mens 
hos DSB er bare 300 registrert, så her er 
store mørketall. 
 Kai viste eksempler gjennom bilder 
på folk som var utsatt for strømgjennom-
gang. Lysbueskader viser mer enn strøm-
gjennomgang og man får da gjerne større 
oppmerksomhet og besøk på sykehuset.

Løst eller fast
Atle Rasmussen orienterte om Prosjekt 
faste ansettelser. Det ble debatt og vedtak 
på LTK 2011 og som følge av det satte 
Installasjonsutvalget ned en aksjons-
gruppe for faste ansettelser. Gruppen har 
laget 4 EL&IT-infoer, det har vært arti-
kler i Nettverk, det har vært stillingsan-
nonse i EL-magasinet, (tre polske elektri-
kere søkte jobb hos installasjonsbedrifter 
men fikk ikke jobb), det var en leser-
brevkampanje med dårlig oppslutning, 
det er laget en håndbok om innleie, inn-
stikk i nettverk, samt at det ble lagt opp 
til aksjonsuker i september der klubbene 
skulle ha møter med bedriftene med faste 
ansettelser som tema. Til tross for oppføl-
ging var det relativ lav deltakelse. Aksjo-
nen har likevel ført til økt bevissthet om 
faste ansettelser. Undersøkelsen avdekket 
mye innleie uten avtale og manglende 
kunnskap om lov og avtaleverk. Flere dis-
trikter melder at de kun leier inn mellom 
installasjonsbedrifter. Osloområdet og 
skipsverft er to områder som utmerker 
seg i negativ retning. Der trengs mer hjelp 
fra organisasjonen. Grunnleggende opp-
læring av tillitsvalgte må styrkes. 
 Nina Farnes Hansen tok så opp hva 
vi skal gjøre videre fremover som følge av 
dette arbeidet. De tillitsvalgte er den vik-
tigste ressursen. Organisasjon må være 
tilgjengelig. Deretter gjennomgikk Nina 
informasjon om Likebehandlingsprinsip-
pet. 
 Etter gruppearbeid og debatt avslut-
tet Jan Aasarmoen konferansen, og 
minnet at på nyåret starter Distriktsta-
riffkonferansene som er startet på neste 
tariffoppgjør.

Tre dager 
i Drammen

Av Arne Nesheim

Det var nesten 50 deltakere. FOTO KAI CHRIST-
OFFERSENGruppearbeid. FOTO ARNE NESHEIM
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25 ÅR I FAGFORENINGENS 
TJENESTE
Vår blide kontorsekretær Le Hang Nguyen 
ble ansatt i fagforeningen den 1. august 
1987 og har dermed vært ansatt i 25 år 
den 1. august i år. Begivenheten ble mar-
kert med kake og oppmerksomhet i for-
bindelse med møte i arbeidsutvalget den 
19. september.

NY LO-KOORDINERENDE. 
Nils Gunnar Knutsen blir ny LO-koordi-
nerende i Nordsjøen. Han etterfølger Kai 
Christoffersen som er blitt ansatt som for-
bundssekretær i EL&IT Forbundet. Nils 
Gunnar er ansatt i Aibel og er medlem i 
Mediautvalget. Begge ønskes lykke til i ny 
jobb.

GAVE TIL BARNEKLINIKKEN
Otera Elektro feiret 30 år den 29. septem-
ber 2012 og i den anledning ga klubben 
ved bedriften 10 000 kroner til Barnekli-
nikken på Haukeland Universitetssykehus 
i stedet for til en gave til firma.

SKIFTER JOBB
Jonny Andreassen som trukket seg fra 
vervet som første vara i Styret og medlem i 
Skips- og oljeutvalget grunnet overgang til 
ny jobb som medfører personalansvar. Vi 
ønsker han lykke til med ny jobb.

INSOURSET IGJEN
Vidar Ullebust har vært en av klubble-
derne i fagforeningen siden 2007. Han har 
hatt jobb som skiftelektriker på Boliden 
i Odda siden 1988. Selv om han har hatt 
samme jobben har det vært i syv forskjel-
lige selskap. I 1997 outsourset Boliden 

elektrikerne til Kværner. Etter ytterli-
gere fem navn på kjeledressen ble han nå 
insourset igjen til Boliden fra BIS Produc-
tion Partner. New Boliden valgte å overta 
syv skiftelektrikere og to automatikere fra 
1. september i år. Det er fortsatt nesten 20 
ansatte hos BIS PP i Odda som fortsatt har 
mye oppdrag for Boliden. Totalt har Vidar 
hatt først 15 år som ansatt i Boliden, 15 år 
utenfor og om det fortsatt er AFP ordning 
om femten år får han trolig femten år til 
inne hos Boliden. Vi ønsker han lykke til 
videre.

115 NYE LÆRLINGER HOS 
OKEL I BERGEN.
Tirsdag 25. september var det felles sam-
ling for alle de nye lærlingene som er til-
knyttet OKEL. På programmet var også 
informasjon om fagforeningen og forbun-
det, med oppfordring om å bli medlem.

PÅ FACEBOOK
Montørjentene EL&IT er på Facebook. 
Navnet på facebook er: Elogit Montorjen-
tene

NELFO I HUNDRE
Den 20. juni var det 100 år siden forløpe-
ren til NELFO Bergen og Omegn, som er 
elektroinstallatørenes interesseorganisa-
sjon, ble startet opp. Hundreårsdagen ble 
feiret lørdag 1. september. Det var middag, 
underholdning og dans i Håkonshallen. 
Ove Toska representerte fagforeningen på 
markeringen.

LAVEST LEDIGHET I EUROPA
Justert for normale sesongmessige sving-
ninger viser tallene at 65 400 personer var 
registrert som helt arbeidsløse ved Nav-
kontorene ved utgangen av september 
2012. Det gir en offisiell arbeidsløshet på 
2,4 prosent - klart lavest i Europa.
Det er omkring 17 000 som er midlerti-
dig sysselsatt på ulike arbeidsmarkedstil-
tak. Inkludert disse har Norge en brutto 
arbeidsløshet på 82 000 personer. Det er 7 
000 færre enn i finanskriseåret 2009, men 
fortsatt 27.000 flere enn under høykon-
junkturen like forut for finanskrisa

NOTISER

Nils Gunnar Knutsen overtar etter Kai Chris-
toffersen. FOTO KNUT WIGGEN

NOTISER
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Av Arne Nesheim

Kurset var tenkt for elektromontører som tok fagbrev før 
reform 94, men var også åpent for andre. Det forutsettes 
medlemskap i Elektroarbeidernes Fagforening. 
Kurset omhandler de mest aktuelle tema elektrikeren 
møter i sitt arbeid. Kurset gir teoristatus i tråd med dagens 
elektrikeropplæring. Kurset består av 7 moduler som er 
fordelt over 14 dager i tre økter. Kurset ble gjennomført 
i uke 10, 15 og 19. Kurset finansieres gjennom ELBUS 
stipend, stipend fra LOs utdanningsfond og støtte gjennom 
opplæringsutvalgene på bedriftene. For å få støtte fra 
LO-stipend kreves minimum 3 år medlemskap. Man skal 
ikke se bort fra at det også blir et slikt kurs i 2013.

Kursinnholdet er slik.
Modul 1 Grunnleggende elektroteknikk + EMC
Modul 2 Regelverk, nettsystemer, risikovurdering, ytre 
påvirkning, beregninger kabel/vern, tavle-normen.
Modul 3 Jordingssystemer.
Modul 4 Dokumentasjon 5sikre
Modul 5 Styringssystemer
Modul 6 Telekommunikasjon
Modul 7 NEK 400:2010

AKTUELT

14 elektrikere gjennomførte våren 2012 oppdateringskurs for elektrikere. 
Elektroarbeidernes Fagforening tilbyr i samarbeid med Bergen maritime 
videregående skole oppdateringskurs for medlemmene. Dette var det fjerde kurset 
i rekken.

Oppdaterte fagbrevet 
til dagens standard

Lærer Jan Gunnar Bortheim delte ut kursbevis for 
gjennomført kurs. Her har Jarle Myking (til venstre) nettopp 
mottatt sitt kursbevis. FOTO ÅGE BLUMMENFELT

Konsentrerte kursdeltakere. FOTO ÅGE BLUMMENFELT
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LANDSSTYREMØTE  JUNI  2012

Forbundets leder Hans Felix sa i sin vel-
komsttale at fagbevegelsen i Europa har 
store utfordringer. Annenhver ungdom 
i Spania er uten arbeid. Bedrifter nedbe-
manner og leier inn fra vikarbyrå til lavere 
lønn. Banker sliter. Hans Felix innrømmet 
at han var forbanna på at AP tvang igjen-
nom Vikarbyrådirektivet. Deretter berørte 
han blant annet organisasjonsprosjektet 
og mulige sammenslåinger med andre for-
bund. Så erklærte han møte for åpnet og 
gikk over til konstituering. 

EØS-avtalen og ministerbesøk 
- Det skjer en enorm endring i verden, sa 

næringsminister Trond Giske i sin innled-
ning. Kina har gått forbi Japan, går snart 
forbi USA og blir snart den største økono-
mien i verden. Det går dårlig i Europa. Det 
har vært feile politiske valg.  Felles valuta 
uten verktøy for det holder ikke. Det er nå 
24 millioner arbeidsløse i Europa. 
 Både det å bli medlem og det å gå helt 
ut har en pris. -Prisen blir for høy begge 
veier. - Begynner vi å rote med EØS-avta-
len, vil det kanskje også trigge EU-tilhen-
gerne. Ministeren avsluttet med å si at EU-
saken som sådan ligger død nå. 

Jan Olav Andersen hadde også innledning 
om EØS.
- Europautredningen sier det er umulig å 
måle gevinsten av EØS-avtalen. Det har 
gått bra mens vi har hatt avtalen, men 
hvor mye det skyldes EØS er mer usik-
kert. Avtalen er en importkanal for poli-
tikk vi ikke ønsker i Norge. Vi må gå for 
et slankere EØS. Arbeidslivet må ut av 
EØS-avtalen. Om ikke vi kan forhandle 
om endringer, må vi si opp avtalen.

I debatten som fulgte var Ove Toska først 
på talerstolen. Han skrøt av nærings-
ministeren vedrørende eierskap i TV2. 
-Ellers er mange skuffet over regjeringen 
som implementerte Vikarbyrådirektivet. 
Toska sa han var skeptisk til EØS-avtalen 
da den ble inngått. Det ble gitt garantier 
som ikke holdt, sa han, og vi klarte oss 
med frihandelsavtale tidligere.
 - Den økonomiske krisen er blitt 
en sosial krise, sa Reidunn Wahl. Barn i 
Hellas etterlates i barnehager. Foreldrene 
har ikke penger til mat. Arbeidsgiverne 
bruker krisen til å skru tiden tilbake. 
Arbeidslivet må ut av EUs grep. 
 Terje Skog lurte på om avtalen er så 
viktig at vi må leve med de dårlige sidene. 
Henning Solhaug sa at han gikk inn for 
EØS-avtalen, men NEO-imperialismen 
preger tolkninger. 
 Venke Heimdal spurte: - Korfor 
brukes ikke reservasjonsretten, ka er 
represaliene? Er det mulig for regjeringen 
å gi garantier at de ikke vil implementere 
negative direktiv om fagbevegelsen ber om 
det. Og kan man endre avtalen? Om LO 

EL&IT-forbundet avholdt 
Landsstyremøte på Quality 
Airport Hotell ved Jessheim 
onsdag 13. og torsdag 14. 
juni 2012. Elektroarbeider-
nes Fagforening deltok som 
vanlig.

BETINGET NEItil EØS
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hadde vært tidligere ute og fronta veto, 
hadde APs stortingsgruppe da kunnet 
bestemt noen annet?
 Hans Felix snakket om handlingsrom-
met i EØS-avtalen. Debatten hadde vært 
annerledes om regjeringen hadde brukt 
reservasjonsretten, mente han. - Vi forstår 
det slik at det er uaktuell politikk å si opp 
EØS-avtalen, sa Felix, men vi ønsker en 
større imøtekommenhet innen arbeids-
livsområdet. 

LO sin feil
Trond Giske hadde ordet til oppsumme-
ring: -Vi må forsvare den norske model-
len. Vi har nå meldt inn at vi ikke kan 
godta Postdirektivet. Det blir forhandlin-
ger. Deretter faller eventuelt den aktuelle 
delen vekk. LO mente først at det var greit 
med Vikarbyrådirektivet med visse forut-
setninger. Vi gjorde det LO krevde, men så 
sier LO nei. - Da er det litt LO sin feil at 
prosessen ikke var god, mente ministeren. 
- Forsikringer om å stanse innføring av 
direktiv som fagbevegelsen krever? Det vil 
ikke komme til å skje. -Dette var dårlig, 
forbundsstyre, tordnet næringsministe-

ren. Men vi er på samme lag. Ministeren 
avsluttet med å si at vår modell virker best 
innenfor EØS-avtalen.
Jan Olav Andersen hadde også en kort 
oppsummering: Kampen for fortsatt rød-

grønn regjering er viktigst, men det må 
jo ha et innhold. Arbeidslivsspørsmål må 
være blant de viktigste tema og da er det 
nærliggende å diskutere EØS i det bildet. 

EØS-avtalen og tilhørende uttalelse
Etter at ministeren var gått la Hans Felix 
frem forslag til uttalelse.  
 Terje Åberg hadde ordet først i debat-
ten og ville ha inn noe om tidsfrist. Får vi 
ikke tak på Vikarbyrådirektivet må vi si 
opp avtalen, men det er lurt å skape alli-
anser. -Enig med Giske om at fagbevegel-
sen spiller en viktig rolle. Venke Heimdal 
hadde ordet og ville også endre litt av 
teksten. Terje Skog ville ut av EØS. - Dets 
hensikt er å svekke fagbevegelsen, sa han.
 Jan Olav Andersen leverte identisk 
forslag til Venke Heimdal. -Vi gjør som 
ministeren mener. 
 Rolf Skår la frem sitt første forslag 
i Landsstyret. Han foreslo å endre kule-
punkt en slik: «EØS-avtalen skal ikke 
berøre arbeidslivsfeltet. Direktiv i forhold 

Av Arne Nesheim

Ove Toska skaffet åpning for klarere EØS-
vedtak. FOTO ARNE NESHEIMtil EØS

Remi Unnvik og Rolf Skår. FOTO ARNE NESHEIM
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til det er uakseptabelt.»
 Per Gunnar Salomonsen var ikke enig 
i en slik formulering, for om man nedleg-
ger veto får man forhandlinger som vi jo 
egentlig krever. -Vår jobb for å endre avta-
len er å mobilisere hver gang det kommer 
nye direktiv. Dermed kan man endre uten 
reforhandling. Så forbundsstyret sitt for-
slag er en god taktisk måte, mente han.
 Ove Toska la frem forslag om at 
uttalelsen ikke skal legge begrensinger i 
forhold til forslag om oppsigelse av EØS-
avtalen. 
 Terje Skog var veldig enig med Ove 
Toska om dette forslaget. -Mye kan skje, 
sa han. - Situasjonen kan være helt anner-
ledes om et år.
 Jan Olav Andersen sa at alle forslag 
kan sendes inn til LO-kongressen, men at 
Landsmøtet i fjor sa at det skulle behand-
les i Landsstyret. Delegatene kan sjølsagt 
si noe annet på LO-kongressen. Sissel 
Hallem og Venke Heimdal hadde også 
ordet før Felix oppsummerte.
 Etter to innlegg til forretningsorden 
og en kort pause slik at dirigentene fikk 
summet seg, ble uttalelsen vedtatt med 
endringsforslag fra Andersen og tilleggs-

forslag fra Åberg.
 Ove Toskas forslag om ikke å hindre 
forslag om oppsigelse av EØS-avtalen ble 
også vedtatt.

Regnskap
Terje Olsson innledet og gikk 

gjennom konsernregnskap og 
internregnskap for 2011.

Vi har nå konsernregn-
skap grunnet at Elbus 

er kommet inn i regnskapet. Det er litt 
økning i inntekter grunnet mer forsi-
kringspremier. Regnskapet viste et resultat 
på ca. 16 millioner kroner, og 12 av disse 
ble tilført kampfondet.
 Tor Sundby fra kontrollkomiteen 
påpekte at distrikter og fagforeninger 
er alt for trege med å sende inn regnska-
pene til forbundet. Ingen ønsket ordet til 
regnskapet som så ble tatt til orientering 
sammen med fem andre små regnskap.

Årsmelding
Årsmelding for 2011 ble fremlagt av Hans 
Felix. Som vanlig var den ikke helt fer-
digarbeidet, så en del endringer ble frem-
lagt samtidig. Landsstyret hadde også 
noen forslag til endringer. Salomonsen 
ville ha inn noe om tvistebehandling i 
Telenor. Nesheim hadde lest litt korrektur. 
Derbakk promoterte prosjektet “Jenter i 
Bil og elektro”
 Skog benyttet anledningen til å si at 
han var blitt nektet å delta på et kurs for 
ytre organisasjon. Felix ga Skog rett i sitt 
syn om kurset, men ville ikke endre tek-
sten om FKE. Hele årsmeldingen ble der-
etter vedtatt under ett med tillegg fra Nes-
heim og Salomonsen. Så var møtet over 
for første dag, klokken var passert halv 
fem.

Organisasjonsprosjektet
Først ut på dag to var forbundets nestleder 
Vidar Hennum som la frem forslag til 11 
deltakere til styringsgruppe for forbundets 
organisasjonsprosjekt som landsmøtet 
bestemte at vi skal i perioden. Landsmøtet 
hadde allerede gitt utvalget arbeidsoppga-
ver gjennom 11 forslag.
 Atle Rasmussen fikk plass i dette 
utvalget som representant for distrikts- og 
organisasjonssekretærer. Det var en rekke 
endrings- og tilleggsforslag. Det eneste 
som fikk gjennomslag var at Rogaland 
ville ha Kai Christoffersen inn i stedet for 
Rene Wagner. 

LO-kongress 2013
Hans Felix minnet om at LO-kongressen 
er det viktigste fora i organisasjonen vår. 
Debatthefte er sendt ut. Alle organisa-
sjonsledd er oppfordret til å diskutere i 
egne ledd. Forbundssekretærene er ordnet 
i arbeidsgrupper. Forbundsstyret i okto-
ber lager endelig innstilling fra forbundet. 
Den 1. mars 2013 skal sekretariatet være 
ferdig med sin innstilling overfor delega-
tene. Vi får 12 delegater utenom Felix som 
er i sekretariatet, og de som kommer fra 
de lokale LO-avdelingene. Landsstyret i 
desember skal bestemme hvem som skal 
være våre delegater. Etter at Hans Felix 
hadde besvart ett lite spørsmål fra Terje 
Åberg ble punktet tatt til orientering.

Tariffoppgjøret 2012
Jan Olav Andersen la frem status og noen 
generelle betraktninger over tariffoppgjø-
ret. Han sa videre at organisasjonen ute 
må være aktiv i forhold til det med små 
grupper. Han kritiserte bruken av tvungen 
lønnsnemnd. Meglingsinstituttets rolle er 
også endret. Det er angrep på streikeret-
ten.
 - Oppsiktsvekkende at bemanningso-
verenskomsten ble slettet. Det ble frem-
forhandla regulering i de ulike overens-
komstene om likebehandling. Vesentlig 
forbedring for innleide. Vi kan jo frykte 
at bedriftene kamuflerer det ved å omde-
finere seg som produksjonsbedrift.

LANDSSTYREMØTE JUNI 2012

Rolf Skår la frem sitt første forlag i Landssty-
ret. FOTO ARNE NESHEIM
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 På LOK har vi et reise-/ offshoremiljø 
som har opplevd at krav har blitt prio-
ritert, men så frafalt. I år vann de frem. 
Det løser spørsmål om rotasjon offshore 
og forbedra rammebetingelsene for reiser 
på land. For første gang siden 98 sa et 
enstemmig forhandlingsutvalg ja til resul-
tatet. Ville vi gått til streik? - Ja, det hadde 
vi gjort om nødvendig.
 Først ute i debatten var Ove Toska. 
Han ville gratulere oss sjøl med at vi fikk 
14-28 på plass. Det ble jubel hos reisefol-
kene. – Men også litt nei, mente Toska, 
på grunn at vi slipper bemanningsbyråene 
lettere inn. Toska tok videre opp at for-
bundet må forankre streikeuttak bedre i 
lokalorganisasjonen. 
 Leif Egil Thorsen ga honnør til for-
handlingsutvalget og var enige med strei-
kuttaket. 
 Gunnar Røsland som hadde sin første 
tur til Landsstyret var imponert over resul-
tatet. Prioriteringen var så knallhard at nå 
blir det streik, hadde han trodd.  -Vi hadde 
ingen utgang. Dette var siste gang og 

endelig kom 14-28 på plass. Men ikke så 
fornøyd når vi så listene hvem som skulle 
ut. Det burde vært full konflikt.
Arne Nesheim ga honnør for 14-28 og 
stilte videre spørsmål om likebehandling 
og når det blir gjort gjeldende. 
 Ove Toska sa at mange i en av de 
bedriftene vi vurderte å ta ut var uorga-
niserte og dermed ville kontroll blitt mye 
verre. Og 14 dager fra begrenset uttak til 
full streik var for lenge. Han berørte også 
verveåret, og mente resultatet kunne gi 
flere medlemmer.
 Jan Olav Andersen hadde ordet til 
oppsummering. Punktstreik med varsling 
av full streik var genialt sett i etterkant, for 
vi fikk innført kravene våre, mente han.  
Må kunne bruke litt taktikk også. - Vi ga 
motstanderen tid til å vurdere å tenke seg 
om ved og bare ta noen ut i streik. Tror 
det var lurt og står fast ved det. Saken om 
tariffoppgjøret ble tatt til orientering.
 Etter en kort pause orienterte Hans 
Felix om FKE-saken, som nå har pågått 
siden 2005. Siste signaler er at Faremo 
representerer kontinuitet i forhold til det 

politikerne har lovet tidligere; at faste 
ansettelser er hovedregelen. Ingen 
ønsket ordet og saken ble tatt til ori-
entering.

Vervekampanjen 2012 
Vidar Hennum sa at LO har pas-

sert 885 000 medlemmer. 
EL&IT-forbundet hadde 

i april 37 518 medlem-
mer, derav 27 758 

fullt betalende. Han fortalte om en god 
økning i nyinnmeldte medlemmer, men 
at det også går mange ut. Verveaktiviteten 
må holdes oppe og vi må passe på de med-
lemmene vi har. Han fortalte om et kjem-
pepotensial innen IKT-sektoren, spesielt i 
Osloområdet. Han fortalte at Ronny Paul-
sen er engasjert i ett halvt år for å følge 
opp vervekampanjen. Han fortalte om Eli-
aden. Der fikk vi 188 nye medlemmer. Så 
bladde nestlederen opp Montørforum og 
skrøt av Elektroarbeidernes Fagforening 
og hvordan vi jobber med dette. - Se her. 
Her er oppskriften, sa Hennum. Saken ble 
tatt til orientering.

Spørsmål til forbundet.
Distrikt Hordaland Sogn og Fjordane 
hadde sendt inn spørsmål vedrørende for-
sikringsordning for tillitsvalgte på reise på 
bakgrunn en konkret hendelse ved reise til 
styremøte i distriktet. Terje Olsson for-
talte at vi har tre forsikringer for tillits-
valgte. 
 Ove Toska hadde et oppfølgings-
spørsmål. Han var overrasket over at når 
vi har så mange forsikringer må vi allike-
vel forholde oss til skadevolders selskap. 
Slik kan det ikke være, mente Toska.  
 Terje Olson oppsummerte: Denne 
saken vil vise hvor gode forsikringene er. 
Kan gjerne ha et møte med Sparebank 1 
uten å bruke advokat. Vi får service når vi 
ringer til Sparebank1, mente han. Saken 
ble tatt til orientering.
 Hans Felix oppsummerte og oppfor-
dret til god oppslutning om uravstemning 
og avsluttet møtet klokken 13.00. 

Vidar Hennum henviste til Montørforum
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