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Tariffoppgjøret 2014 -  Mest økonomi i forhandlingsresultatet!

Når dette skrives er resultatet i Tariffor-
handlingene 2014 på LOK ute til Uravstem-
ming blant medlemmene. 
 Forhandlingsresultatet gav som resul-
tat mest på økonomi og lite, om noe i det 
hele tatt på andre viktige områder som §9 
reisevirksomhet, bredere pensjonsordnin-
ger, bedre regulering og tydeliggjøring av 
felles bransjepolitikk til bekjempelse av 
sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, 
akkord med mer.
  Når det sentrale forhandlingsutvalg og 
senere fagforeningsstyret enstemmig anbe-
falte forslaget var dette derfor  med bak-
grunn i det økonomiske resultat målt opp 
mot den økonomiske rammen på 3,3% fra 
frontfagenes forhandlinger.
 Selvsagt er vi skuffet over de man-
glende resultater på øvrige områder, og for 
fagforeningsstyret er det særlig fraværet av 
resultat på pensjon og kampen mot sosial 
dumping og arbeidslivskriminalitet som 
skuffer mest.
 Bredere pensjonsordninger var i den 
Tariffpolitiske Uttalelsen fra LO’s Repre-
sentantskap sterkt fremhevet som et viktig 
krav. Det er flere grunner til dette. Stikkord 
som like kostnader for kvinner og menn, 
tariffesting og ikke minst mere pensjon for 
innbetalt pensjonpremie (les mindre admi-
nistrasjonsutgifter) står sentralt i kravet.
 De store skjevheter som i dag er på 
dette området mellom kvinner og menn, 
setter likestilling mellom kjønn i pensjons-
sammenheng i et dårlig lys. Med bakgrunn 
i dagens gjennomsnittlige levealder er det  
17 % forskjell mellom kjønnene. Konse-
kvensene av dette er at det blir mindre pen-
sjon til kvinnene eller at det må betales inn 
mere i premie.   
 Arbeidsgiver har i dag ensidig styring 
på pensjon om ikke den er tariffestet. Tarif-
festing vil således gi oss som tillitsvalgte og 
organisasjon en ”hand på rattet” som vi i 
dag ikke har.
 Mere pensjon for innbetalingene, setter 
fokus på de betydelige ”administrasjons-
kostnadene” som pensjonsselskapene har. I 
svært liten grad har selskapene vært villig 
å opplyse hva disse kostnadene forløper seg 
til. I tillegg betales det ut et ikke ubetyde-
lig beløp til selskapenes eiere/akjsonærer i 
utbytte  - også dette skal finansieres over 
innebetalingene. LO peker på en løsning 
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tilsvarende som med AFP (Avtalefestet 
pensjon) som administreres mellom par-
tene gjennom Fellesordningene LO-NHO 
og utbetales via NAV.  AFP har svært lave 
administrasjonskostnader og kan således 
gi mere pensjon til medlemmene.  
 Folketrygden gir når reduksjonene med 
indeksregulering og levealdersjustering er 
fullt ut innført (født 1963)  en reduksjon på 
nærmere 20% . 
 Det lovbestemte OTP (Obligatorisk 
tjenestepensjon) som er vedtatt, gir i dag 
for mange skuffende lite pensjon når den 
tid kommer. Mange bedrifter ligger i dag 
på minimumsgrensen på innbetalinger og 
undersøkelser viser at medlemmer i bedrif-
ter innen NHO området ligger betydelig 
under medlemmer tilknyttet Statens pen-
sjonskasse.  Dette skaper en ubalanse i 
personalkostnader som også er en del av 
bakgrunnen for det store presset om pri-
vatiseringer av offentlige selskaper og tje-
nesteyting. Bedring av pensjonsvilkårene 
innen ”privat sektor” vil således kunne 
bidra med å dempe et slikt press.
  Pensjon er utsatt lønn – det er den vi 
skal leve av som pensjonister. Da er det 
viktig at vi sikrer gode og forutsigbare ord-
ninger for den enkelte, og som gir økono-
misk trygghet og forutsigbarhet når den 
tid kommer. Og for noen av oss kommer 
denne fort 
 I debatten rundt oppgjørsformen 
denne gang gav Fellesforbundet tydelige 
signaler om at de ville stå fast på kravene 
vedrørende bredere pensjonsordninger, om 
de fikk sin vilje om forbundsvise oppgjør 
vedtatt i LO’s representantskap. Det fikk 
de, og da er det skuffende for oss å se resul-
tatet fra frontfagenes resultat på pensjon. 
Et utvalgsarbeid mellom partene Felles-
forbundet -Norsk Industri som på ingen 
måte tar opp i seg LO’s krav utformet i den 
Tariffpolitisk Uttalelse fra LO’s Represen-
tantskap.
 I så måtte er det fullt ut forståelig at 
vårt eget Forhandlingsutvalg ikke tar tek-
sten på enigheten i frontfagene inn i vårt 
oppgjør. Fagforeningsstyret støtter også 
fullt ut denne løsning. 
   Også innen våre bransjer har sosial 
dumping og arbeidslivskriminalitet fått 
et betydelig omfang. Tross iherdig arbeid 
fra fagforening, forbund og mange av våre 

tillitsvalgte er omfanget etter vår mening 
økende. 
 Politi, påtalemyndighet og skattemyn-
dighetene roper nå varsko om en utvikling 
med økende svart økonomi, arbeidslivs-
kriminalitet, organisert trygdemisbruk 
og menneskehandel som setter det seriøse 
arbeidsliv i fare. Det er derfor svært skuf-
fende at ikke tarifforhandlingene på LOK 
denne gang var villig til å samle seg om mer 
forpliktende formuleringer og reguleringer 
inn i  avtalen for  nettopp å styrke seriøsite-
ten i bransjen. En erkjennelse fra arbeidsgi-
verne om problemer innen bygg og anlegg 
var det som var mulig å få til – tvert nei, når 
våre forhandlere ønsket å inkludere skips-
verftene i samme erkjennelse,  samt styrke 
reguleringer på innleie og bortsetting av 
arbeid.   
 Gjennom samarbeid med den rød-
grønne regjeringen ble det utviklet en rekke 
tiltak i kampen mot arbeidslivskriminali-
tet. Dessverre er det slik at” kreativiteten 
og dobbelt sett bokholderi” gjør behovet 
for stadig påbygging av verktøykassen nød-
vendig.
 Men aller viktigst er det at bransjen 
fremstår samlet om å bekjempe denne 
arbeidslivskriminaliteten – det betyr at 
felles tiltak må settes inn – for dette går 
ikke over av seg selv!  
 Allmenngjøring av LOK (Landso-
verenskomsten i Elektrofagene) har vært et 
tiltak som forbundet har jobbet med over 
lengre tid. En slik allmenngjøring betyr 
at deler av overenskomsten gjøres om til 
norsk lov. Da vil områder som lønns- og 
arbeidsvilkår være lovbestemt, og videre 
vil det åpne for en rekke andre virkemidler 
knyttet opp til et slikt vedtak. Det handler 
om innsyn for tillitsvalgte, solidaransvar, 
økt tilsynsvirksomhet fra Arbeidstilsynet 
og ikke minst at brudd på bestemmelsene 
er lovbrudd.     
 Anvendelsen av Lov om Allmenngjø-
ring kom som en del av EØS avtalen til-
bake i 1993. Bakgrunnen var begrunnet i 
det som vi når ser, konsekvensene med økt 
arbeidslivskriminalitet. Det var LO og fag-
bevegelsen som var drivkreftene bak å ha 
en slik lovanvendelse. For å få allmenngjort 
en tariffavtale må denne fremmes via LO til 
en egen nemnd som behandler kravet. Med 
kravet må det foreligge dokumentasjon 

og bevis for arbeidslivskriminalitet.  Kra-
vene til slik dokumentasjon er i dag svært 
strenge og det har vært et sterkt ønske fra 
oss om å senke terskelen i kravene til doku-
mentasjon. 
 Vi har i EL&IT Forbundet på deler av 
LOK i perioder hatt allmenngjøring. På de 
store industrianleggene Mongstad, Sture, 
Tjeldbergodden, Kårstø osv ble allmenn-
gjøring tatt i bruk. Vår egen fagforening 
stod sentralt i dette arbeidet og var med å 
sikre bevis for sosial dumping den gang i 
2003. Og i høringen som fulgte kravet om 
allmenngjøring var vårt medlem Tormod 
Tysse svært sentral.  Han lykkes gjennom 
god kontakt med gjestearbeidere å få kopi 
av deres lønnsslipper som viste grov under-
betaling og brudd på arbeidstidsbestem-
melsene.   
 Også innenfor Oslofjord – området 
har LOK vært en periode allmenngjort.
 Men disse vedtakene som omhandlet 
LOK falt bort og ble ikke fornyet. FF fikk 
for flere av sine overenskomster på indus-
tri (VO) og byggfagene fornyet sine vedtak. 
Og andre områder innen servicefagene er 
også kommet til.
 Nå er det fremmet en ny søknad om 
allmenngjøring av LOK. Denne har passert 
LO Sekretariatet og skal fremmes videre for 
Allmenngjøringsnemnden. Beslutningen 
derfra kan ventes et stykke ut på høsten.  
 Igjen er vår fagforening meget sentral 
med å skaffe dokumentasjon til å følge opp 
kravet. Og våre tillitsvalgte, styret og orga-
nisasjonssekretærer skal ha betydelig ære 
for det engasjement som er lagt ned. Fag-
foreningen ser på kampen mot arbeidslivs-
kriminalitet som det mest alvorlige angrep 
på en  bransje som gjennom seriøsitet,  
gode lønns- og arbeidsvilkår -  også fram-
over skal være en bransje som er attraktiv 
for ungdom å søke til.  En bransje som vi 
uten betenkningstid vil anbefale våre barn 
og barnebarn å søke til. 

I så måte har vi alle en jobb i fellesskap å 
gjøre !

Ha en god sommer 
innimellom alle de 
andre viktige oppgavene !

Tariffoppgjøret 2014 -  Mest økonomi i forhandlingsresultatet!
Av Ove Toska
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KLUBBLEDERSPALTEN

Av Ove André Bogstein

H
ei!

Jeg heter Ove André Bogstein, 
og er leder i EIT Klubben Aker 

Solutions MMO Avdeling Bergen. 
Aker Solutions MMO sitt forretningsområde 
er hovedsake-
lig petrokjemisk 
industri, der 
samtlige av våre 
medlemmer er på 
reiseoppdrag.

Som sikkert fles-
teparten av dere 
kjenner til, så 
fikk vi endelig på plass 14-28 rotasjon off-
shore ved forrige tariffoppgjør. Det er bare 
positive tilbakemeldinger i fra medlemmene 
i forbindelse med denne rotasjonsordnin-
gen. Det er imidlertid noen utfordringer 
her også. De siste årene har vår bedrift hatt 
rikelig med oppdrag. Dette har medført en 
utstrakt bruk av innleid arbeidskraft, der i 
blant innleie i fra såkalte vikarbyrå. Veldig 
ofte er disse arbeidstakerne tilbake på jobb 
før endt avspasering er avholdt.  Selvfølge-
lig er dette uten noen form for overtidsbeta-
ling. Samt at deres arbeidsgiver holder igjen 
lønn, feriepenger, og diverse ulempetillegg. 
Viktig at vi ikke snur ryggen til dette. Proble-
mene er hovedsakelig knyttet opp mot vikar-
byråer, når vi leier inn arbeidstakere i fra 
andre produksjonsbedrifter, så er heldigvis 
bildet annerledes. Da er det kun unntaksvis 
dette er tilfelle. Konklusjonen er forholdsvis 
ganske så klar. Utstrakt bruk av vikarbyråer 
medfører brudd på etablerte tariffavtaler og 
sosial dumping. Da er det også et paradoks 
at svensker, dansker, og utlendinger for øvrig 
er overrepresentert i disse vikarbyråene. Vi 
trenger gjestearbeidere for å få unna oppdra-

gene for våre kunder og samfunn. Da er det 
skremmende å registrere at mange av disse 
blir utnyttet på det groveste av sine arbeidsgi-
vere. Vi som ansvarlige tillitsvalgte har derfor 
dessverre måtte sett oss nødt til å revurdere 
innleieavtalen for noen av disse såkalte 

vikarbyråene.

En allmenngjø-
ring av tariff-
avtalen vår er 
av avgjørende 
betydning for å 
kunne bekjempe 
sosial dumping. 
Det er derfor 

svært gledelig at begjæring om allmenngjø-
ring ble støttet av LO sekretariatet, og at 
begjæringen nå vil bli sendt videre inn til 
tariffnemnda. Dette gir oss håp om et mere 
inkluderende arbeidsliv.

I skrivende stund, så er årets tariffoppgjør 
i full gang. Nå håper vi på at det legges til 
rette for bedre arbeidstidsordninger på land. 
Et viktig steg i rett retning er å få på plass 
retten til fri hjemreise hver helg. Da blir 
det uforholdsmessig dyrt for arbeidsgiver å 
nekte de tilreisende en arbeidstidsordning 
som er til å leve med.

Vi krysser fingrene, og håper på et godt for-
handlingsresultat. Om ikke, så er vi mere en 
klare til å ta kampen.  

Mvh
Ove André Bogstein

Innleieavtalen revurdert

”Vi krysser fingrene, og 
håper på et godt forhand-
lingsresultat. Om ikke, så 
er vi mere en klare til å ta 

kampen.  “ 
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I politisk innspill i Montør-
forum i fjor høst var over-
skriften JA TIL FASTE 
ANSETTELSER.  Overskrif-
ten kunne vært det samme 
denne gangen også.
 Vi er fremdeles i en periode 
med meget høy sysselset-
ting. Vi har i skrivende stund 
manko på elektrikere i vårt 
område. Men alle som har 
levd en stund vet at etter en 
oppgang kommer det en ned-
gang. 

I Norge er vi kjent for rask og god omstil-
lingsevne i bedriftene. Dagpenger under 
permittering har vært en del av omstil-
lingsevnen.  Når bedriften har lite opp-
drag, kan bedriftene permittere i samråd 

med de tillitsvalgte. Bedriften har hatt litt 
kostnad, nemlig en egenandel på 10 dager. 
De ansatte har hatt en kostnad med lønns-
nedgang til 66 prosent av tidligere lønn.
Regjeringen har endret reglene for permit-
tering fra tidligere 10 dager for bedriftene 
til å være 20 dager fra 1 januar 2014. Veldig 
mange i vår bransje har mindre enn 5 års 
ansettelse. Det betyr oppsigelsestid på en 
måned eller 21 arbeidsdager. I en slik situ-
asjon har en rekke bedrifter varslet at de 
vil si opp ansatte i stedet for å permittere.

Det nye regelverket er som skapt for 
bemanningsbyråene, fordi det blir like 
billig for bedriftene å si opp som å permit-
tere. Ja, egentlig billigere, for under oppsi-
gelsestid kan bedriften forlange at du skal 
arbeide, det kan bedriften ikke forlange i 
karantenetiden før permittering.
 Den Blåblå regjerningen har gjort det let-
tere å si opp enn permittere ansatte. Det må 
være tidenes gavepakke til bemanningsby-

råene og tidenes blåmandag til oss ansatte. 
 Høyresiden ønsker å vingeklippe fagbeve-
gelsen. Løsere tilknytning til bedriftene gir 
en svekkelse av fagbevegelsen. Den blåblå 
regjeringen har kommet godt i gang..
Vi i fagbevegelsen må følge nøye med på 
hva som kommer. En utvidelse av adgan-
gen til midlertidige ansettelser, eller end-
ring i arbeidstiden er noe for vi må kjempe 
mot med de midlene som vi har til rådig-
het.

Hovedparolen som ble båret gjennom Ber-
gens Gater på 1.mai het NEI TIL LØS-
ARBEIDERSAMFUNNET KUN FASTE 
ANSETTELSER GIR ET ANSTENDIG 
ARBEIDSLIV. 
Kampen mot det nye permitteringsregimet 
handler nettopp om kampen for et ansten-
dig arbeidsliv.

Åge Blummenfelt

Av Åge BlummenfeltENDRING I 
PERMITTERINGSREGLENE

POLITISK KOMMENTAR
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O
ve Toska åpnet årsmøte på 
tradisjonelt vis også i år. 
Bruddet i frontfagene, våre 
egne forhandlinger som 
starter i slutten av april, 

regjeringsskiftet, sluttpakken i Spareban-
ken Vest var saker han åpnet med. Vår 
egen fagforeningen har besluttet å bytte 
bank etter skandalen i Sparebanken Vest. 
En sluttpakke på 32 millioner kroner ble 
gitt til en direktør. Ove ba årsmøtet om 
dekning for å oppfordre medlemmer og 
klubber med kunde forhold til Sparebank 
Vest til å bytte bank. Det fikk han.

Årsmøtet ble konstituert. Heidi Lie og 
Øyvind Grindheim ble valgt som dirigen-
ter. Arne Nesheim ble valgt som protokoll 
skriver. Arild Grimstad og Gunnar Røss-
land ble valgt til å godkjenne protokollen 
med sine signaturer.

Arne Nesheim la frem styrets beretning 
for 2013. Han kunne blant annet meddele 
at vår fagforening har fått 131 nye med-
lemmer i løpet av perioden. Nils Gunnar 
Knutsen tok ordet. Han savner noe i sty-
rets beretning fra gigant konkursen i Pro-
fitek. Atle Rasmussen ga en god og kort 
status fra konkursboet. Atle fortalte blant 
annet at saken ennå ikke er ferdig. Arne 
Nesheim foreslo at man tar opp konkurs-
saken i styrets beretning for 2014 når man 
vet hvordan saken ender. Arne fikk støtte 
for sitt forslag og styrets beretning ble 
godkjent.

TARIFF
Åge Blummenfelt la frem tariffberetnin-
gen for 2013. Han var oppgitt over at man 
må purre til langt ut i mars. 53 klubber har 
til slutt svart. Bare en akkord ble levert inn 
for i 2013. Han synes det nå er positivt at 
det skal holdes akkordkurs. Kurset er fullt 

og 6 søkere fikk ikke plass denne gang. 
Karsten Bøe tok ordet og konkretiserte 
at Aibel hadde oppgitt den faktiske lønn 
de ansatte går på og ikke den protokol-
len som er signert. Noe som er feil. Inge 
Øpstad mente at det er behov for kurs i 
protokoll skriving. Når det gjelder proto-
kollskriving viste Åge til tariffkurset som 
holdes i mai. Tariffberetningen ble til slutt 
vedtatt. Dirigenten viste til beretningene i 
heftet og foreslo at desse ble tatt til orien-
tering. 

SYKEFRAVÆR
Atle Rasmussen innledet om sykefraværs-
statistikken. 40 bedrifter hadde svart. Atle 
informerte også om den nye IA-avtalen og 
normerte sykmeldinger. Normerte syk-
meldinger er et system der regjeringen 
på forhånd har bestemt hvor lenge du får 
være syk når du for eksempel har brukket 
foten, har lungebetennelse, har vært inne 

Representantskapet i Elektroarbeidernes Fagforening - Hordaland, Sogn og Fjordane holdt 
årsmøte ved Scandic Bergen Kongressenter, fredag 21. mars 2014. Til sammen møtte 79 
deltagere opp. Av disse var det 66 representanter med stemmerett, 4 fra styret og 9 gjester. Det 
var fagpolitisk temadebatt med Hans Olav Felix, leder i EL&IT Forbundet som innleder.

ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET 21. MARS 2014

Årsmøte i 
representantskapet 2014
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til en operasjon, osv. Det sier seg selv at 
dette er noe helt annet en dagens situa-
sjon og at normerte sykmeldinger ikke er 
bra. Atle illustrerte det med da han brakk 
foten og ble sykmeldt i totalt 9 mnd. Med 
normerte sykmeldinger ville han gått på 
sosialen før sykmeldingsperioden var over.

Sigurd Sævareid tok ordet for å under-
streke at de har 160 ansatte og ikke 1604. 
Inge Øpstad var opptatt av langtidssyke-
fraværet. Det er her tiltak må gjøres fordi 
det er der samfunnet taper penger. Atle 
er helt enig med Inge. Langtidsykefravæ-
ret er det viktigste, sier Atle. Han mener 
at når man først blir langtidssykmeldt er 
veien tilbake i jobb mye lenger. Sykefra-
værsstatistikken ble tatt til orientering.

REGNSKAP 2013
Remi Andre Unnvik presenterte regnska-
pet for 2013 og kunne meddele at etter 
en formidabel innsats fra klubbene har vi 
klart å øke inntektene på tariffgebyret mer 
en vi trodde vi skulle klare. Det er tydelig 
at det er god aktivitet på talerstolen i år. 
Inge Øpstad ville vite mer om posten for 
Manifest Analyse. -Hva får vi igjen?, spør 
Inge. Remi forklarte at Manifest Analyse 
som tenketanke er en motpol til høgresi-
dens og arbeidsgiverens Civita. Manifest 
bidrar med argumentasjon og dokumen-
tasjon om tema som angår oss alle. Doku-
mentasjonen tar form i bøker, pamfletter 
og samfunnsnotater. Regnskapet ble så 
vedtatt. Ove Toska orienterte deretter om 
regnskapet for Kalfarvei 71 AS.

FAGPOLITISK DEBATT
Hans Olav Felix, leder i EL&IT Forbun-
det innledet årets temadebatt.
 Han fokuserte på blant annet tariffor-
handlingene samt Pensjon og AFP (avtale-
festet pensjon). AFP og pensjonshistorien 
var sentral i hans innledning. I 2005 fikk 
vi et stortingsforlik som ville endre tryg-
deytelsene. -Det var ikke særlig stort 
flertall for flertallsinnstillinga om leveal-

dersjustering i Stortinget, sa Felix. Leveal-
derjusteringa er et verktøy for å redusere 
trygdeytelser. AFP ordninga vi hadde før 
forliket, kunne ikke konkurrere med folke-
trygdas ytelser. Vi fikk derfor en ny AFP 
ordning som Felix mener er meget bra. 
Tilskudd på ca. 900.000 kroner. Din totale 
pensjon er bygd opp på følgende måte. 
Folketrygda i bunn, AFP i 2. etasje og OTP 
(obligatorisk tjeneste pensjon) i tredje. 
I disse dager er det OTP som står for 
tur. Frem til 2006 var det bedriftene som 
bestemte om det skulle være OTP i bedrif-
tene. I 2006 ble OTP lovpålagt med mini-
mum 2%( av 1-6G) / 2%(av 6-12G). G= 
Grunnbeløp, ca 85 000 kroner i 2013. Nå 
er det kommet en “hybrid” ordning med 
sparing på mellom 2% og 7%. Represen-
tantskapet i LO ønsker brede ordninger, 
sier Felix. I dag må kvinner betale mer for 
å få en like god pensjon som menn. Derfor 

er det viktig med en bred pensjonsordning 
som kan utligne og gjøre dette mer rett-
ferdig. Det aller viktigste er å få pensjon 
tariffestet i avtaleverket. Forventningene 
må nok skrus noe ned etter Fellesforbun-
dets holdning i LOs representantskap, sier 
Felix. Han tror ikke vi får det vi mener 
er brede pensjonsordninger tariffert med 
forbundsvist oppgjør. Felix tror ramma vil 
lande på et sted i mellom 2 - 3% i 2014. 
Han var også innom økning i LOK §3a 
som han tror i bestefall vill foregå som en 
teknisk endring.

POLITIKK
Hans Olav pratet også litt politikk. I de 
siste åtte årene har vi fått tre tiltakspak-
ker mot sosial dumping, samtidig har vi 
hatt verdens høyeste sysselsetting. Vi har 
oppnådd 25 % økt kjøpekraft. Vi fikk 
datalagringsdirektivet og vikarbyrådirek-

Arne Nesheim foreslår å ta med gigantkonkursen i 
Profitek AS i styrets beretning for 2014

Tekst og foto: Rolf SkårHans Olav Felix lanserer slagordet “Gi FIFA rødt kort!”.
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tivet. Felix spurte om det er et minus om 
vikarbyrådirektivet ble innført. Han selv 
mener det er noe usikkert om det er bra 
nå når de blå-blå regjerer. Vi fikk kompe-
tanse forskriften som var en omkamp og 
han understreker at vi slipper en omkamp 
om FEK forskriften.

Oppsummert mener Felix at vi har fått 
gjennomslag for mye av vår politikk, men 
allikevel tapte vi valget. Har vi gjort en for 
dårlig jobb? Felix mener det er vanskelig 
å se at fagbevegelsen kunne satset eller 
gjort noe mer. Dersom 60% av LOs med-
lemmer hadde stemt rødgrønt kunne vi 
ha vunnet valget. Hver stemme er derfor 
viktig. Mobiliseringa til valgene i 2015 og 
2017 begynner nå.
 Felix fortalte også litt om den nye tan-

kesmia, Agenda, som LO sekretariatet har 
vedtatt at skulle startes. Forøvrig en sak 
som har blitt kritisert sterkt på grunn av 
ansettelsesvilkår og lønnsnivå til den nye 
lederen.

REGJERING, PERMITTERING OG 
FAGPOLITIKK
-Det mest krevende med regjeringa er at 
Venstre står klar til å støtte dem. Venstre 
er kanskje det aller størst fagforenings-
fiendtlige partiet i denne regjeringa, sier 
Felix. Permitteringsreglene er endret fra 10 
karensdager til 20. Dette er dårlig nærings-
livspolitikk og arbeidslivspolitikk. En 
politikk som fører til at mange velger opp-
sigelser fremfor permitteringer. Nå kreves 
det at reglene endres ved første reviderte 
statsbudsjett. Siden LO ble stiftet for over 
100 år siden har det fagpolitiske samarbei-
det stått sterkt. Fra EU har vi lært at vi kan 
stå ovenfor store tilbakeslag. LO vokser, 

men fagbevegelsen er relativt liten. EL & 
IT Forbundet har stort potensial i alle våre 
bransjeområder. Vi må derfor komme i 
gang med vervinga. 

FIFA
Det var en lang rekke med saker Felix 
omtalte i sin innledning. Blant annet ned-
salg av statlig eierskap og gradert syke-
fravær. Felix har ingen tro på graderte 
sykmeldinger og normerte sykefravær på 
grunn av IA-avtalen og 3. part samarbei-
det. Og helt til slutt var han innom idretts-
arrangementer. Da spesielt OL og Fotball 
VM. Han viste til grove overtramp eksem-
pelvis i Sotsji. –Sosial dumping i Norge er 
reine luksusen i forhold arbeidsforholdene 
i Sotsji. Russland skal nå ha fotball VM 
i 2018. VM i Qatar er en arena som den 
internasjonale fagbevegelsen må vinne. 
Felix lanserte slagordet “Gi FIFA rødt 
kort!”. Fifa er ansvarlig for det som skjer 
i Qatar i forhold til anleggsbyggingen før 
verdensmesterskapet. Vi må få Norsk Fot-
ball Forbund(NFF) til å gå imot FIFA og 
flagge motstanden høyt. Om vi ikke når 
frem må vi gi “Rødt kort til NFF”. 

Ove Toska er helt enig at Pensjon er viktig 
for oss, det er jo utsatt lønn. Han ønsker 
en god hånd på rattet når pensjon skal 
forhandles og tariffestes. Det er viktig for 
oss at arbeidsgiver ikke ensidig kan endre 
pensjonsparingen. Han mente at det var 
mulig å administrere ordningene billigere. 
- Finanseliten kjemper imot. Og arbeidsgi-
verne ønsker å styre pensjonsparing selv. I 
Danmark har de fått til en bred pensjons-
ordning, akkurat det samme vi ønsker her. 

Vi har ikke misbrukt muligheten, selv om 
vi har hat noen år med gode lønnsopp-
gjør, sier Ove. Holden utvalget frikjen-
ner oss i anklagene om lønnsutviklingen 
der Erna og Co angriper lønnsdannelsen 
i Norge. Ove Toska, Sigurd Sævareid(2. 
ganger), Inge Øpstad, Nils Gunnar Knut-
sen, Atle Rasmussen, Øyvind Grindheim, 
Åge Blummenfelt, Rolf Å. Skår, Gunnar 

ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET 21. MARS 2014

Nils Gunnar Knutsen mener at vikarbyrådirektivet 
har gjort det verre. Noe han ser når han er ute og 
reiser.
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Røssland og Remi Unnvik hadde ordet i 
debatten.
 
ENDRING I BUDSJETT.
Etter lunsj presenterte Remi budsjett for 
2014. Det kom forslag om å øke bud-
sjett for arbeidsplassbesøk fra 50.000 
til 100.000. Forslaget ble vedtatt med 40 
stemmer. Budsjettet ble deretter vedtatt.
Det er tradisjon at under årsmøtet er det 
egen sak med årsmøte for Stiftelsen Sjø-
huset.

Møtet ble konstituert av Kristian Peder-
sen. Forslag på samme møteledere, sekre-
tær og protokollunderskrivere ble fremmet 
og vedtatt. Det var noen innvendinger på 
årsmeldingen. Et forslag om å endre års-
melding ble fremmet av Sigurd Sævareid. 
Etter at Kjell Sverre Aasheim hadde vært 
oppe og forklart, trakk Sigurd forslaget. 
Ellers gikk årsmøtet i stiftelsen Sjøhuset 
relativt smertefritt.

FORSLAG
Det var kommet en del innkomne forslag 
i år og forslag som lå til behandling var 
følgende. 

1. Fordeling overskudd Fagforenings-
kassen, 

2. Økning i klubbtilskudd, 
3. Utvidelse av antall varamedlemmer 

til fagforeningsstyret, 
4. Uttalelse: Stopp trakassering av våre 

tillitsvalgte og 
5. Ventilasjon møterom K71.  

Alle forslagene ble vedtatt med unntak 
av Ventilasjon møterom K71. Der ønsket 
man en enklere løsning.

Til slutt ble valget gjennomført på en god 
måte. Jon Kristian Viken som har vært leder 
for valgkomiteen i mange år la frem forsla-
get. Dette var Jon Kristian Viken sitt siste 
år som leder og medlem av valgkomiteen. 

Ove takket av Jon Kristian Viken og møte-
lederne før han ønsket alle vel hjem.

Jon Kristian Viken legger frem valgkomiteens forslag.
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1. mai
Bergen

Elektroarbeidernes Fagforening følger opp den 
124 årlige tradisjonen med å feire arbeidernes 
dag, første mai. I Kalfarvei 71 i Bergen var 
det familiedag før 1. maitoget. For tredje år 
på rad var det EL&IT Distrikt Hordaland Sogn 
og Fjordane som stod for arrangementet i 
fagforeningens hus. Tett på 50 mennesker 
hadde funnet veien dit torsdag formiddag. Det 
var god mat og drikke, appell og innsamling til 

Norsk Folkehjelp. 
Etter trivelig sammenkomst i Kalfaret var det tid 
for 1. maitog. Som vanlig var det oppmøte for 
oss på Tårnplass. På vei dit kunne en få med 
seg konsert med Stig van Eijk. Hovedtalere 
i Bergen i år var lederen i Handel og Kontor 
Trine Lise Sundnes, og Reber Roald Iversen 
fra Norsk Folkehjelps solidaritetsungdommen. 
Hovedparolen i toget var: 

Nei til løsarbeidersamfunnet. Kun faste 
ansettelser gir et anstendig arbeidsliv. 

I motsetning til 2013 var det i år et nydelig 
vær i Bergen på første mai, og enkelte medier 
vurderte at det var 4000 mennesker i toget.

Førstemaifrokost i det fri

Både unge og gamle fant veien til fagforeningen på første mai.

Det var som vanlig oppstilling på Tårnplass. 

..og der traff de på Elektroarbeidernes fagforening

 Første del av toget har snudd i Dreggen og 
er på vei tilbake mot Torgallmenningen.
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Svelgen
Nærare 150 personar var møtt fram til 1. mai 
markering i Svelgen Samfunnshus, der det vart 
servert kaffi og kaker.  
Apellar  av Knut Sande Industri og Energi,  
Aud Marit Sortevik, Bremanger Arbeidarparti, 
Alice Holm leiar ungdomspolitisk utval , Øyvind 
Grindheim EL og IT og Odd Birkeli. Hovudtalar 

var  Nils P Støyva Distriktssekretær i LO Sogn 
og Fjordane. 
Fokus m.a. på internasjonal solidaritet, nettariff, 
ungdomstiltak, sosial dumping og kystveg.

Fyrstemaitoget på Stord. Fremst 
går Rolf Skår og Odny Miljeteig.

Øyvind Grindheim heldt appell i Svelgen. FOTO 
FIRDAPOSTEN

Stord

Det var godt frammøte i toget på Stord denne 
fine maidagen.

..og der traff de på Elektroarbeidernes fagforening

Det var fint vær under 1. mai feiringa på Stord 
også, og det var god oppslutning. Den nyvalde 
leiaren i LO Sunnhordland, Rolf Åsmund Skår 
ønskte velkomen til frukost på Stord Hotel klokka 
10.30.
 I samband med frukosten hadde Tony Eriksen 
ungdomsappell, Magne Rommetveit politisk 

appell og Tor Eivind Djuve internasjonal appell. 
Atle Hansen stod for det musikalske. 
 Etter frukosten gjekk toget ned mot Borggarden. 
Der venta Breibandet BIG BAND som stod for det 
musikalske der. 
Oddny Miljeteig heldt årets hovudtale i 
Borggarden. Det var fem parolar for dagen, 

mellom anna: Ja til faste tilsetjingar og handlefrie 
sundagar
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Vi skal være et talerør for de 
LO organiserte i Nordsjøen
Hvem er vi, og hva gjør vi?

FRA NORDSJØEN

FOTO KNUT VIGGEN
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V
i samarbeider tett med LO 
forbund som har medlem-
mer offshore, og vi gir hjelp 
og støtte til å bygge klub-
ber, nettverk og utnytte 

resurser. Vi deltar også på styremøter til 
sokkelforeningen i Industri Energi Statoil, 
på LOs olje- og gasskonferanser og for-
bundets landsmøter. Vi arrangerer også 
årlige konferanser for tillitsvalgte i leve-
randørselskapene til Statoil sin sokkel-
virksomhet.
 Undertegnede er inne i sitt andre år 
i dette vervet. I denne perioden har jeg 
besøkt ca. halvparten av Statoil sine 30 
installasjoner. I utgangspunktet jobber jeg 
en 14-28 rotasjon, men i praksis er ikke 
det alltid like enkelt å få til, grunnet sete-
kapasitet på helikopter og lugarplass ute 
på innretningen. Derfor reiser vi ofte fire 
dagers turer, mandag til torsdag, og med 
fredagen som en kontordag hjemme. Men 
på årsbasis skal timetallet beregnes ut fra 
14-28 rotasjoner.
 Når vi reiser rundt på installasjonene 
prøver vi i størst mulig grad å være repre-
sentert med alle forbundene (EL & IT, Fel-
lesforbundet og Industri Energi), men det 
er ikke alltid vi får det til. Derfor hender 
det ofte at jeg reiser alene, eller sammen 
med en. Blant annet har jeg hatt med meg 
forbundssekretær Trond Løvstakken, og 
organisasjonssekretærene fra fagforenin-
gene i Rogaland og Hordaland John Helge 
Kallevik og Atle Rasmussen, og journalist 
i Nettverk Knut Viggen. Det første vi gjør 
når vi ankommer installasjonen er å få en 
oversikt over hvilke bedrifter som er der 
og hvor mange folk som er der. Dette for 
å finne egnede møtelokaler. Så prøver vi 
finne ut om det er en plasstillitsvalgt, for å 

ha et kontaktpunkt å forholde seg til, men 
det er ikke alltid like lett, for det ser ikke 
ut som det er noe praksis for dette ute i 
havet. Så etablerer vi kontakt med platt-
formledelsen for egnede tidspunkt for 
møter, gjerne i arbeidstiden og i forbin-
delse med lunsjen. Går ikke det så tar vi 
det om kvelden.
 Informasjon fra de respektive forbun-
dene som vi representerer er en viktig 
del av agendaen på møtene. I år har det 
vært mye informasjon om prosessen rundt 
tariffoppgjøret som har stått på agendaen, 
naturlig nok siden det er hovedoppgjør i 
år. Vi jobber også hardt for å få uorgani-
serte inn i LO familien, og det viser seg at 
det siger inn jevnt og trutt med nye med-
lemmer. På møtene legger vi opp til at fol-
kene skal få komme med spørsmål, men 
ikke alltid like lett å få de i tale der. Ofte 
tar de kontakt i etterkant. Et eksempel på 
det kan være en tur jeg hadde på Heimdal 
for en tid siden, der det for tiden skjer en 
del store ombyggingsarbeider og mange 
bedrifter er involvert. Etter et møte der 
ute stod det kø utenfor kontoret mitt med 
spørsmål og saker de ville ta opp.
 Vi skal være et bindeledd mellom de 
respektive forbundene i LO. Vi prøver å 
løse sakene så godt vi kan på stedet, men 
det er ikke alltid det lar seg gjøre. Da 
prøver vi å få kontakt med de respektive 
tillitsvalgte i bedriftene det gjelder. Det 
er ikke alltid like lett for det er ikke alltid 
medlemmene vet hvem som er deres til-
litsvalgte, eller kanskje ikke de en gang 
har en tillitsvalgt. Er vi så heldig å få et 
navn og prøver å få kontakt er han kan-
skje som sunket i jorden. Dette er litt av 
problemstillingen vi sliter med når vi er 
ute og reiser. Fører ikke det frem kobler vi 

inn fagforening, distrikt eller forbund som 
kan hjelpe de tillitsvalgte med saken. Vi 
skal være en slags «vaktbikkje» som skal 
følge opp at sakene blir tatt tak i. Vi tar 
gjerne kontakt med plattformsjef hvis vi 
oppdager noen saker av spesiell karakter.
 Mye fungerer godt i Nordsjøen, men 
en del kan bli bedre, og det er våres jobb 
å ta tak i det som ikke fungerer. Det er 
ikke å legge skjul på at det finnes en del 
grums. Det nye nå er at noen bedrifter for 
å spare penger ikke betaler reisene til fol-
kene fullt ut til/fra innretningen, selv om 
offshoreavtalen er klinkene klar på dette. 
Bedriftene unnskylder seg med at ratene 
er for lave. På en tur traff jeg en kar fra 
et vikarbyrå der navnet var helt nytt for 
meg. Disse vikarbyråene dukker opp som 
paddehatter nå for tiden. Denne karen 
fortalte meg at han var midlertidig ansatt 
for en tur. Dette er noe Arbeidsmiljøloven 
ikke gir åpning for. Et annet punkt vi ser 
det blir syndet mot er vikarbyrådirektivet 
og likebehandlingsprinsippet. Det at de 
som blir innleid fra et vikarbyrå skal bli 
likebehandlet med de som jobber der fast. 
Eksemplene vi har sett kommer fra med-
lemmer som er organisert gjennom Felles-
forbundet, foreløpig ingen eksempler fra 
EL & IT.

Jeg håper og tror at denne jobben som vi 
gjør som LO-koordinerende i Statoil med 
å reise rundt i Nordsjøen og være et slags 
talerør for de LO organiserte er en viktig 
jobb, og at vi er til nytte for medlemmene.

Vi skal være et talerør for de 
LO organiserte i Nordsjøen
Hvem er vi, og hva gjør vi?

Av Nils Gunnar Knutsen

Når dette skrives er jeg inne i mitt andre år som en av seks LO tillitsvalgte på sokkelen. Jeg 
representerer EL & IT, mens mine fem andre gode kamerater i denne ordningen representerer 
henholdsvis Fellesforbundet og Industri Energi. En av mange viktige oppgaver vi har er å 
følge opp lønns- og arbeidsvilkår for alle som jobber på Statoil (UPN) sine sokkelenheter, i 
tillegg til det generelle HMS arbeidet. Vi bekjemper også ulovlig inn- og utleie av arbeidsfolk.
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ARBEIDSKRAFT-
INNVANDRING UTAN 
PRIVATE BEMANNINGS-
SELSKAP 

A
rbeidskraftinnvandringa skjedde gjennom 
Arbeidsmarkedsstyrelsen (AMS) som vart 
oppretta i 1948.  AMS tilsvarte den norske 
Arbeidsmarknadsetaten/Arbeidskontora som 
i all hovudsak vart nedlagt ved oppretting av 
NAV. I Noreg vart det statlege monopolet på 

formidling oppheva i år 2000, og restriksjonane for profitt på for-
midling vart fjerna og det vart lovleg for private bemanningsbyrå 
frå heile EØS området å leie ut arbeidskraft..

AMS fungerte som eit sosialdemokratisk reformorgan og 
hadde ei avgjerande strategisk rolle i samfunnsutviklinga.  Inn-
vandringspolitikken inngjekk som ein del av ein heilskapleg 
arbeidsmarknadspolitikk som gjorde det mogleg å ivareta både 
fagrørslas interesser og skape den nødvendige stabilitet for øko-
nomisk vekst innan ramma av den gitte interessemotsetnaden 
mellom arbeid og kapital.  Utforminga av den sosialdemokra-
tiske arbeidsmarknadspolitikken i perioden vart utforma av LO-
økonomane Gusta Rehn og Rudolf Meidner.  

Etter 2. verdskrigen hadde Sverige ein svært stor industriell kapa-
sitet. Medan resten av Europa var i krig, hadde svensk industri 
ekspandert. Etterspurnaden etter varer var enorm i dei euro-
peiske landa og arbeidarrørsla hadde store politiske ambisjonar 
når det gjaldt å byggje ut velferdsstaten, noko som skulle finan-
sierast gjennom eksportindustrien. Mange maskiner sto tomme, 
og ein hadde ikkje nok arbeidskraft til å byggje ut velferdsstaten. 
Arbeidsgivarane starta eigne vervingsaksjonar i utlandet, dei 
ønska å gjenopprette praksisen frå perioden med borgeleg styre 
utan innblanding frå fagrørsla. Opprettinga av AMS represen-
tererte eit brot med den borgelege dominansen i den statlege 
arbeidsmarknadsetaten.  Denne hadde fungert på kapitalens 

premiss og praktisert svartelisting av organiserte arbeidarar, og 
arbeidslause vart nekta arbeidsløysetrygd dersom dei ikkje var 
villig til å arbeide i bedrifter som var i streik.  Og ikkje minst 
kunne arbeidsgivarane ”importere” utanlandsk arbeidskraft 
som streikebrytarar.  I åra 1890-1900 var det registrert 840 stei-
kar i Sverige.  Fagrørsla hadde derfor svært dårleg erfaring med 
ein arbeidsgivarstyrt rekrutteringsregime og nekta å godta ein 
arbeidsgivar styrt rekruttering.  
 Den sosialdemokratiske regjeringa ville starta ein aktiv mål-
retta innvandringspolitikk med statleg styring, regulering og 
kontroll som ikkje sto i motstrid til fagrørslas interesser. Fag-
rørslas aksept og medverknad var ein nødvendig føresetnad for 
at store grupper utanlandske arbeidarar skulle bli akseptert på 
arbeidsplassane.  Det var store diskusjonar og ulike meiningar 
innad i LO, men det rådande synet var aksept av regjeringas poli-
tikk.  Men fagrørsla stilte knallharde krav, og dei kravde makt til 
å realisere krava, det skulle ikkje vere berre fine formuleringar på 
papir og i talar. 

Fagrørslas godkjenning ga startsignal til ei storstilt politisk styrt 
arbeidskraftsinnvandring som varte fram til 1972.
 I 1947 fjerna regjeringa visumplikta for mange europeiske 
land og starta informasjonskampanjar for å stimulere til inn-
vandring.  Ein kunne skaffe seg arbeid først og få opphalds- og 
arbeidsløyve etterpå.  Det var AMS som handsama søknadane, 
og fagrørsla og bedriftseigarane hadde uttalerett.  Dersom fag-
rørsla sa nei så vart det nei.  

Den sosialdemokratiske regjeringa hadde sikra at fagrørsla 
hadde så sterk posisjon i AMS at der det var konflikt mellom 
arbeid og kapital fekk fagrørsla det avgjerande ordet. Fagrørs-
las overlegne maktposisjon vart sikra gjennom rekrutteringa og 

KRONIKK

Denne kronikken tek for seg korleis den 
svenske sosialdemokratiske regjeringa 
i perioden 1948-1972, gjekk fram for å 
rekruttere fleire hundretusen utanlandske 
arbeidarar til svenske bedrifter gjennom 
ein statleg regulert, planlagt og kontrollert 
innvandringspolitikk.

Arbeidere av Edvard Munch
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Av Rose Maiken Flatmo, avdelingssekretær i Fellesforbundet avd.65

opplæringa i AMS.  AMS var eit arbeid-stat-kapital samarbeid.  
Dette var viktig for å ivareta dei organiserte partane i arbeidslivet 
og for å få oppslutning om arbeidsmarknadspolitikken.  
 Metallforbundet og nokre andre forbund fekk det inn i over-
einskomstane at bedrifta forplikta seg til berre å tilsette utanland-
ske arbeidarar som organiserte seg.  For å bevare arbeidsfreden 
gjekk enkelte representantar frå arbeidsgivarorganisasjonane så 
langt, at dei brukte sin uttalerett i AMS til å gjere arbeidsløyva 
avhenging av at den utanlandske søkjaren tilslutta seg fagforei-
ninga.   
 Den spontane og framprovoserte individuelle innvandringa 
var stor, i 1952 var det registrert 120 000 utanlandske arbeidarar, 
men det var likevel langt i frå nok til å dekkje arbeidskraftsbe-
hova.  Arbeidsgivarane pressa på og ønska å rekruttere på eiga 
hand.  Regjeringa ga ikkje frå seg makt til kapitalen og haldt fast 
på styring og kontroll over dette viktige politikkområdet. 

BILATERALE AVALAR                                                                                                                      
Regjeringa  fekk aksept frå LO til å starte opp ei storstilt organi-
sert innvandring i regi av AMS.  Metallforbundet var i byrjinga 
sterkt i mot fordi dei ville arbeide for betre lønns- og arbeids-
vilkår og mobilisere dei ubrukte arbeidskraftsreserven som fanst 
i Sverige.  Seinare aksepterte også Metallforbundet den nye 
strategien, men dei stilte knallharde krav. Utlendingane måtte 
akseptere å organisere seg og love å vere organisert så lenge dei 
arbeidde i Sverige.   Det andre kravet var at den svenske arbeids-
krafta skulle ikkje kome i ein konkurransesituasjon med dei 
utanlandske arbeidarane.  Det skulle berre rekrutterast til dei 
delane av arbeidslivet der det ikkje var mogleg å skaffe svenske 
arbeidskraft, og dette gjaldt for både kvalifisert og ukvalifisert 
arbeid. 
 Regjeringa inngjekk bilaterale avtalane med Italia i 1948, 
og oppretta Arbeidskontor i Torino og i 
Milano. Repr. frå LO var med for å sikre 
løns- og arbeidsvilkåra og sørge for at 
dei vart organisert og repr. frå Sveriges 
Arbeidsgivarforening var med, men det 
var Arbeidskontora som sto for sjølve 
formidlinga.  Slik vart det rekruttert 2000 
faglærte italienske arbeidarar til verkstad-
industrien.  Det var ma til ASEA i Vesterås, 
til Astahammer, K.B.Berg, LM Erikson og 
mange andre.  Året før hadde Metallfor-
bundet vore med på inspeksjonsreise for å 
undersøke yrkeskunnskapane og kor langt 
mekaniseringa hadde kome. Og forbun-
det  var svært nøgd med kvaliteten. 
 Andre bilaterale avtalar same året var 

med Ungarn. Dette gjaldt 2000 landarbeidarar til storgodsa i 
Skåne. Til desse områda hadde godseigarane  tidlegare rekruttert 
fattige kvinner og born frå Galezia, dei fekk så elendige vilkår 
at sjølv avsendarlanda protesterte.  Landarbeidarforbundet var 
klok av skade og tok ikkje  godseigarane sin signatur som god 
fisk. Heile 266 gonger måtte dei gripe inn for å sikre at landar-
beidarane fell dei løns- og arbeidsvilkår som inngjekk i avtalen.
 Den tredje bilaterale avtalen var med Austerrike og Tysk-
land.  Slik kom det 2000 arbeidarar, fleste til arbeid i jarn- og 
metallbransjen, og til tekstil- og glasindustrien. Også 500 polske 
arbeidarar kom til Sverige på denne måten i 1948.
 Dette var berre starten på ein mykje meir omfattande orga-
nisert rekruttering i offentleg regi utover 50 og 60 talet.  AMS 
oppretta Arbeidskontor i ei mange europeiske byar, ma i Jugo-
slavia og Hellas. Heretter var det slik at bedriftene la fram ein 
sine arbeidskraftsbehov til AMS, som vurderte om rekruttering 
burde skje. Dei tok si avgjersle i Lensarbetsnemden (tilsvarande 
norske Fylkesarbeidskontor) saman med dei aktuelle forbunda. 
Dersom fagrørsla aksepterte rekruttering,  så skulle bedriftene 
i samarbeid med dei nyoppretta Arbeidskontora i det aktuelle 
landet,  forsøke å skaffe den ønska arbeidskrafta.  
 Det vart rekruttert til verkstadindustrien, tekstil- og bekled-
ning, lær- og gummiindustrien, helse og omsorg osv. Bedriftene 
i eksportindustrien rekrutterte flest, det var VOLVO, SAAB, 
Scandia Vabis, skipsverfta Eriksberg og Gøtaverket, Sveriges Kul-
lager Fabrik, ASEA, Alfavalvel, Kockums, LM Erikson, LKAB i 
Kiruna osv.  Organisasjonsgranden blant utlendingane var like 
høg som for svenske arbeidarar,  dvs nesten 100%.  

DEN FELLES NORDISKE ARBEIDSMARKNADEN AV 1954                                                                           
Den svenske regjeringa var også pådrivar for opprettinga av den 
Felles Nordiske Arbeidsmarknaden i 1954.  Dette førte til ei 

Kunne NAV ha formidla arbeidskraft i større grad?
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enorm arbeidskraftsinnvandring frå Finland. Ca halvparten av 
alle arbeidsmigrantane i Sverige kom derifrå.  Dei gjekk direkte 
til fabrikkane og spurte om arbeid og vart ofte tilsett på dagen.  
Klubbane møtte dei i porten og tok dei med på klubbkontoret 
og der vart dei organisert. Det var aldri problem å rekruttere 
finnane til fagrørsla, dette forstå dei verdien av og mange vart 
aktive i klubbane.
 Fabrikkeigarane var heilt innforstått med denne praksisen og 
forsto at det var nødvendig for å sikre arbeidsfreden og samarbei-
det med klubbane. 
 Kor mange utanlandske arbeidarar som vart rekruttert på 
denne måten, er ikkje statistisk tydleg.  Mange fekk svensk stats-
borgarskap etter kort tid og falt ut av statistikkane.  

 I følgje LO`s eigne opplysningar utgjorde utanlandske arbei-
darar  ca 20% av det totale medlemstalet.  Det var store forskjel-
lar mellom bransjar og mellom storbyar og resten av landet.  
Svenske Fabrikkarbeidarforbundet hadde landsgjennomsnitt på 
30% og Metallforbundet varierte tala mellom 15-25%, men på 
dei store arbeidsplassane i storbyane utgjorde utlendingane ofte 
over 50%. 

LO kravde innvandringstopp i 1972 og den sosialdemokratiske 
regjeringa aksepterte kravet. 

Rose Maiken Flatmo, avdelingssekretær i Fellesforbundet avd.65

Løs ordfloken 
KRYSSORD

Løsningsordet (gul stripe) kan sendes firmapost@elogitbergen.com merket Kryssord-Medieutvalget. Minst en 
vinner vil bli trukket ut og får navnet sitt i neste nummer.

Det ble trukket ut fem vinnere av kryssordet i Montørforum nr. 2-2013: Sverre Fon, Bjørn Mollandsøy, Frode 
Eriksen, Eivind Søviknes, Ingar Hagen. Riktig løsningsord var: Kjøkkenwattmeter.
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Det var bra oppmøte. På første benk Vidar Hennum, Ove Toska og Viggo Heimtun

i Distriktet
Tradisjonelt årsmøte

33 tillitsvalgte hadde funnet veien til Bergen Kongressenter fredag 25. april 2014. Det var tid 
for årsmøte i EL&IT Distrikt Hordaland Sogn og Fjordane.

Leder i Distriktet, Ove Toska, åpnet møtet 
i møterom Teatergaten i Bergen Kongres-
senter klokken 10.00. Han ønsket spesielt 
velkommen Forbundets nestleder Vidar 
Hennum og tidligere styremedlem Heidi 
Bøyum. Vi er midt oppe i tariffoppgjøret, 
sa Toska. - Kravene er godt forberedt gjen-
nom en lang tariffprosess. LOs represen-
tantskap la opp til et moderat oppgjør, 
etter at vi har hatt flere år med god real-
lønnsutvikling. Det ble forbundsvist opp-
gjør, men Fellesforbundet kom ikke i mål 
med kravet om brede pensjonsordninger. 
De fikk kun på plass et utvalg. Den økono-
miske rammen er på 3,3%, som forventet. 
Vi venter spent på det endelige resultatet 
på den enkelte overenskomst.
 - Vi fikk en ny regjering i fjor høst, en 
blå-blå regjering, sa han videre. - De var 
høye og mørke før valget, men de er noe 
mer moderat når de nå er i posisjon. Men 
vi merker endringer. Skattelettelser til de 
rike og dårligere forhold for arbeidsfolk. 
Permitteringsreglene er svekket. Det kan 
i neste omgang føre til mer oppsigelser. 

Lønnsgarantifondet er også endret slik at 
arbeidstaker ved konkurs ikke får så mye 
som tidligere. 
 SSB og flere antyder økt arbeidsledig-
het. Vi krever at også eiere er moderate, 
men de skuffer igjen. Grådigheten har ikke 
grenser. Sluttpakke til direktør hos Spare-
banken Vest på 32,5 millioner kroner, har 
ført til at Elektroarbeidernes Fagforening 
nå vil bytte bankforbindelse. Distrikts-
styret kommer nok til å se på spørsmålet 
igjen også. Organisasjonsprosjektet fører 
til mye aktivitet både sentralt og lokalt. 
Distriktsstyret har delegert oppgaven til 
fagforeninger og landsomfattende klub-
ber, men vil søke å koordinere forslagene i 
den grad det er mulig. Vi er nå det største 
distriktet basert på yrkesaktive medlem-
mer. Men vi kan bli flere. Han oppfordret 
til fortsatt verving. Møtet ble konstituert 
og møteledelsen overtok.

BERETNINGER.
Den valgte sekretær Arne Nesheim la frem 
styrets årsmelding som var sendt ut med 

sakspapirene.
 Øyvind Grindheim stilte spørsmål om 
hvor de 400 medlemmene som er utenom 
fagforeninger er. Han ønsket å finne ut 
hvem som var bedriftselektrikere og som 
da kunne være aktuell for en konferanse 
for bedriftselektrikere. Arne Nesheim 
svarte på spørsmålet og hadde, siden han 
var blitt tipset dagen i forveien, skaffet en 
liste som Øyvind kunne bruke i det videre 
arbeidet.

ÅRSMELDINGEN FRA STYRET BLE 
VEDTATT.
Arthur Sjursen orienterte om studie og 
HMS utvalget som blant annet arrangerte 
ungdomskurs på Danskebåten. Delta-
kerne satte stor pris på den aktiviteten. 
Det var og et forhandlingskurs i Førde. 
Det er AOF som finansierer kursene via 
LO kompetanse etter fordeling fra for-
bundet til det enkelte distrikt ut fra med-
lemsmasse. Vi har brukt om lag en halv 
million kroner på kursing. Konferanse 
om forsikring og organisasjonsprosjektet 

Av Arne Nesheim
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Vidar Hennum innledet om organisasjonsprosjektet

ble avholdt like før jul. Det var den dagen 
snøen kom, så mange nådde ikke frem. 
Beretningen ble tatt til orientering.

TEMADEBATT: DEN FAGLIG-POLI-
TISKE SITUASJONEN /STATUS 
ORGANISASJONSPROSJEKTET 
LANDSMØTE 2015.
EL&IT Forbundets nestleder Vidar 
Hennum innledet og ba om kommentarer 
underveis. 
 Det er bestandig kjekt å komme til Hor-
daland Sogn og Fjordane, sa han. Spesielt 
siden det nå er det største Distriktet i for-
bundet. Han tok så opp tariffoppgjøret og 
krav om brede pensjonsordninger. - Felles-
forbundet tok på seg et stort ansvar når 
de sa at dette skal vi fikse. De nådde ikke 
frem. 
 Så sa han at den nye regjering nok har 
en strategi om å sitte rolig til å begynne 
med. Noe er endret og mer kommer når 
Monica Mæland skal legge frem en ny 
eierskapsmelding til sommeren. Det vil 
nok bli mer utsalg av statlige selskap.
 Svein Davidsen var sterkt kritisk til 
forhandlingsresultatet i frontfaget. Arve 
Bakke satte jobben sin på at han skulle 
ordne pensjon eller så ville han gå av. 
Resultatet viser at FF ikke var sterk nok 
aleine. Davidsen håpte at FF sier nei i urav-
stemningen. Balanseføring og ikke økte 

kostnader vil låse mulighetene for bedre 
pensjonsordninger for mange år fremover. 
Viktig at vi tar vare på det offentlige eier-
skapet, det er og viktig distriktspolitikk.
 Vidar Hennum orienterte så om orga-
nisasjonsprosjektet. Alle steiner skal snus. 
Han viste organisasjonskart over ulike 
deler av forbundet. Forrige prosjektet falt 
i fisk, men det er større tro på det denne 
gangen. En prosjektgruppe ble nedsatt. 
Fra vår distrikt er Heidi Johanne Bøyum 
og Atle Rasmussen deltakere fra henholds-
vis Landsstyret (LS) og distriktssekretæ-
rer. Nina Skranefjell foretok en kvalitativ 
undersøkelse av tilstanden. Landsstyret 
gikk gjennom en spørreundersøkelse, en 
såkalt Questback. Den ga interessante 
svar. Viktig at Landsstyrets saker blir dis-
kutert i Distriktene.
 Arthur Sjursen mente at det ble veldig 
godt behandlet i vårt distrikt.
 Vidar mente undersøkelsen viste at 
mange i LS ikke kjente til den øverste 
ledelse. Kan det være grunnet at LS er et 
representantskap og ikke valgt på LM? 
Over tid er mye makt flyttet fra LS til FS. 
(Forbundsstyret) 

TRENGER VI LS? 
Ove Toska mente LS var et godt politisk 
verksted som er viktig, men ba om innspill 
fra tillitsvalgte om hvordan dette bør være 

og hva som skal fokuseres på. Viktig at LS 
velges av distriktene.
 Svein Davidsen mente det var en viss 
endring i retning av at når medlemmene 
betaler kontingenten så skal de tillist-
valgte ordne opp. -Viktig at flere er med og 
staker ut kursen. Vi har mistet litt identi-
tet, tidligere var vi mer sektorisert, kan det 
være en modell for fremtiden? Viktig også 
å utnytte kapasiteten i Oslo, vi må se på 
ressursbruken der. En glede og fornøyelse 
å være med i Landsstyret hver gang. Har 
ikke fått negativ tilbakemelding på at vi 
også engasjerer oss i utenfor Norge.
 Hennum mente rapporten til Skrane-
fjell viste tre verdener.
 Tore Haugland med bakgrunn fra Sta-
tistisk sentralbyrå, mente at måten og 
hastigheten spørsmålene var stilt på også 
kunne gi feile svar. – Vi må få en organi-
sasjon som bygger opp om det nærmeste 
leddet som ofte er den tillitsvalgte. 
Hennum var enig i at medlemmene er 
opptatt av å få det de trenger når det tren-
ger det.
 Han sa videre at det var laget et debatt-
grunnlag for å ta det litt ned, og et eget 
spørsmålshefte.
 Han la vekt på at fagforeninger er med 
å generere aktivitet og har større felles-
skap enn andre deler. Klubbtillitsvalgte er 
mindre fornøyd med hjelp og opplæring 

Tore Haugland kommenterte spørreundersøkelsen

HALVÅRSMØTE DISTRIKT
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fra distriktene. Forbundsstyrets virksom-
het drøftes lite i forkant av møter. På for-
bundskontoret der er ikke sektorisering, 
noen spør om hvorfor det ikke bør være 
sektorisering der også. Vi er vel mer ulike 
nå enn for 15 år siden. Elektrikerne har 
mye større muligheter for aktivitet siden 
de har egenkontingent og dermed god 
økonomi. Noen mener kontingenten er et 
problem med hensyn til rekruttering spesi-
elt innen IKT og noe på Energi. 
 Over tid har økonomien blitt endret 
hvor mer og mer blir disponert ut til dis-
trikter eller i kampfondet, så FS har fått 
et mindre handlingsrom over tid. Han 
ønsket lykke til videre med organisasjons-
prosjektet. Vidar ble takket med en liten 
gave av Ove Toska.
 Ove Toska la etter lunsj på vegne av 
styret frem forslag til tariffpolitisk utta-
lelse. Han oppfordret til aktivitet i organi-
sasjonsprosjektet og sa vi hadde delegert 
til fagforeningene og at distriktet hadde 
utviklet seg som et samarbeidsorgan og 
dermed har vi kunnet føre midler tilbake 
til fagforeningene.
 Det ble åpnet for debatt på punktet 
igjen og flere hadde ordet fra talerstolen:
Viken kasta frem noen ideer og ungdoms-
arbeidet og vedtekter. Han mente det var 
viktigere å engasjere unge medlemmer 
i vår aktivitet enn å ha rigide regler for 
hvordan ungdomsarbeidet skal organise-
res. -Kanskje ikke populært å ta ungdoms-
utvalg ut av vedtektene, men målet er jo et 
bedre ungdomsarbeid.
 Atle Rasmussen spurte hvor mange som 
har lest debattopplegget. 
 Vi må gjøre oss opp en mening spesielt 
der det er motstridende syn.
 Svein Davidsen: Kordan få medlem-
mene til å aktivisere seg? Hvilket samfunn 
vil vi ha og hvordan skal vi påvirke i den 
retning. Som at alle skal ha et arbeid å gå 
til. - Den ytre organisasjonen må være den 
aktive delen. Vi har mange saker å se til-
bake på. Han mente vårt distrikt fungerer 
godt samtidig som vi er kritisk overfor for-
bundets ledelse i mange enkeltsaker. Bra 
at distriktet skal være et samarbeidsfora 

slik vi har det i dag hos oss.
 Remi Unnvik kommenterte flere av 
punktene i undersøkelsen. Mener eget dis-
trikt og egen fagforening fungerer greit og 
at vi følger opp de vedtak som kommer. 
Man må gjerne diskutere det som er nær-
mest. Klubbmedlemmer kan for eksem-
pel diskutere klubben. Og medlemmene 
sine interesser opp mot det lokale leddet. 
Landsstyret bør fortsatt velges av distrik-
tenes årsmøter.
 Arthur Sjursen sa det var viktig at vi 

engasjerte oss i fagligpolitisk arbeid og 
kommenterte deretter Jon Kristian Vikens 
innlegg om ungdomsarbeidet. - Aktivite-
ten må gå i bølgedaler for de vokser til. 
Han trakk opp gode eksempler på tidli-
gere ledere i distriktets ungdomsutvalg 
som bidro med mye aktivitet og som 
var mye med på sommerpatruljen, det 
var 90 søkere tilkurs og så videre, men 
penger var det som begrenset det. En 
var ekspert på skolebesøk og han orga-
niserte de fleste på skolene. Vi betaler 

Svein Davidsen på talerstolen. Heidi Lie og Rolf Skår var dirigenter.

Remi Unnvik kommenterte flere av punktene i undersøkelsen.
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en uke for at ungdomsutvalget er med i 
sommerpatruljen. Han så ikke så mørkt 
på det og mente det gror i ungdomsar-
beidet. Tariffpolitisk uttalelse ble ved-
tatt og debatten ble tatt til orientering.  

REGNSKAP.
Tore Haugland la frem regnskapet for 
2013.
 Inge Øpsad mente det var store for-
skjeller i tre poster. Tore Haugland utdy-
pet dette.
Rolf Skår kommenterte arbeid i ungdoms-
utvalget. Tore Haugland gikk så gjennom 
balansen og kommenterte at bufferkapi-
talen skal økes etter tidligere vedtak. Han 
viste og til revisjonsrapporten som sa at 
det ikke var noen merknader til regnska-
pet.
 Atle Rasmussen kommenterte at pen-
gene våre står i Sparebanken Vest og lurte 
på hva styret vil gjøre i den forbindelse. 
Tore Haugland sa at saken nok ville bli 
behandlet i styret igjen. Sannsynligheten 
for at pengene blir flyttet er stor om EF 
gjør det.

INNKOMNE FORSLAG OG UTTA-
LELSER
Styret foreslår på bakgrunn av overskudd i 
regnskapet for 2013 at det utdeles et akti-
vitetstilskudd til fagforeningene på kr 150 
pr medlem basert på medlemsantall pr 
31.12.2013 
 Styret foreslår videre at det avsettes kr 

150 000 av overskuddet for 2013 til inter-
nasjonalt besøk for styret og at det også 
avsettes midler i kommende budsjetter. 
Ove Toska presiserte at riktig sum skal 
være 150 000, og ikke 50 000 slik det stod i 
det utsendte dokumentet.
 Styret foreslår også at den årlige støtten 
til Norsk Folkehjelp øremerkes Norsk Fol-
kehjelp sitt prosjekt i Honduras og at det 
fremover følger forbundets og Landsmø-
tets sentrale bevilgninger.
 Styret foreslår at den fremlagte uttalelse 
vedtas og at det bevilges kr 10 000 til hav-
nearbeiderne.
 Styret har åpnet for at det kan legges 
frem en slik uttalelse om Telenor, men har 
ikke behandlet den.

FORSLAGENE BLE LAGT FREM AV 
OVE TOSKA OG TORE HAUGLAND.
Tore Haugland kommenterte Toska 
sin fremleggelse om øremerking og at 
summen vi bevilger burde stå i forslaget 
og ikke bare i budsjettet samt at det er en 
årlig bevilgning. Han la frem forslag om 
det.
 Så snakket han om nedbemanning i 
Telenor. Det legges opp til sluttpakker og 
svarfristpremier med 3 mnd lønn. Slutt-
pakken er en månedslønn pr år inntil 18 
mnd etterlønn. I tillegg er det oppsigel-
ser på Finnsnes. 50 personer rett ut. De 
legger brakk hele Nord Norge for Teleno-
ransatte. Nyetablerte som mister jobben 
i spredtbygde strøk. De flytter arbeids-
oppgaver til Gjøvik og ansetter studenter 
på lavere lønn og dermed sparer Telenor 
arbeidslønn. En kynisk arbeidsgiverpoli-
tikk.

Ove Toska sa det var 20 000 i år som var 
tenkt avsatt til Honduras. Svein David-
sen talte varmt om forslaget om å sette av 
penger til studietur for styret og viste til 
turen vi hadde hatt til Sverige i 2013. Han 
talte og varmt om å støtte Norsk Folke-
hjelp sitt prosjekt i Honduras, og viste til 
at BKK klubben har tilsvarende prosjekt 
mot Palestina. -Vi har og rom for å tenke 
på andre. Øyvind Landsvik spurte om 

forslag to der det står at 
det settes av midler i kom-
mende budsjetter, og hva 
det i realiteten betyr. 

Ove Toska besvarte og oppsummerte. 
Kommende budsjetter må tas ved neste 
gang, følge forbundet, så er det at så lenge 
forbundet bevilger til Hondurasprosjektet 
så skal vi gjøre det samme, men det skal 
behandles på neste landsmøte. Forslagene 
ble så vedtatt med unntak av Tore Haug-
land sitt om å sette summen på penger inn 
i vedtaket om Honduras.

VALG
Valgkomiteens leder Jon Kristian Viken 
orienterte om valgkomiteens arbeid og 
la frem valgkomiteen sitt forslag. Han 
kommenterte at Nikolai Røstbø har truk-
ket seg og dermed ikke er aktuell i ung-
domsutvalget. Han kommenterte og en 
skrivefeil i ungdomsutvalget, Nils Petter 
Kvalheim foreslås valgt til 2016 ikke 2015. 
Jon Kristian Viken minnet om at fagfo-
reningene må velge delegater til Lands-
møtet. Han takket så for seg som leder i 
valgkomiteen og ønsket godt valg. 
 Det ble åpnet for debatt, og følgende 
hadde ordet: Øyvind Landsvik, Rolf Skår 
og Ove Toska. 
 Øyvind Landsvik foreslo og fikk vedtatt 
Kjersti Tresland som ny leder i ungdoms-
utvalget til 2016. Hun går også inn i styret 
i kraft av vervet. Rolf Skår foreslo Sigurd 
Sævareid som representant til LO Sunn-
hordland. Det ble også vedtatt.
Valget ble gjennomført, først ble ungdoms-
utvalget valgt, så styret person for person 
med vara, så øvrige utvalg, så landssty-
remedlemmer. Styret fikk fullmakt til å 
fylle opp ledige plasser til LO avdelinger. 
Foruten ungdomsutvalgslederen fortsetter 
styret som det var før årsmøtet
 Ove Toska takket Jon Kristian for godt 
arbeid i valgkomiteen og foreslo på vegne 
av styret følgende valgkomité for 2015: 
Terje Davidsen, Heidi Lie, Ragnar Ande-
nes, Ingrid Lund + styrets representant. 
Det ble vedtatt.
 Ove Toska takket så Heidi Johanne 
Bøyum som gikk ut av styret i 2013 for sin 
innsats i styret og fagbevegelsen med en 
vase. Han takket møteledelsen og delta-
kerne, minnet om første mai og ønsket vel 
hjem. Møtet var slutt klokken 15.00

Jon Kristian Viken la frem valgkomiteens innstil-
ling
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JUBILEUM

Elektroarbeidernes Fagforening har lang 
tradisjon i å hedre medlemmer som har 
vært med lenge. Dette gjøres ved å invitere 
medlemmer med 25 år i Forbundet, 40 
og 50 år i LO samt pensjonistene til 
julemiddag. 

29. november markerte EL & IT 
Forbundet årets jubilanter på Sjøhuset 
på Stord. Trond Løvstakken fra EL&IT 

Forbundet deltok for å dele ut merker og 
hedre jubilantene.

Av 7 jubilanter var det bare Alf Kåre 
Nonås (Apply TB AS) og Enrique
Rodriguez (Kværner Stord AS) som hadde 
mulighet til å delta.
 

ÅRETS JUBILANTER VAR:
40 år i LO: Atle Turøy
25 år i EL & IT Forbundet: Alf Kåre 
Nonås, Enrique Rodriguez, Harald
Halvorsen, Tom Reinshol, Geir Atle 
Espeland, Trond Lilleheie.
 
Vi gratulerer alle jubilantene.

Fra venstre: Alf Kåre Nonås, Trond Løvstakken og 
Enrique Rodriguez.

Merkefest
Stord
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Kenneth Kalhagen, Espen 
Fimreite og Espen Bøthun i 
hovudtavlerommet

ARBEIDSPLASSBESØK

Å
ge Blummenfelt tok turen til 
Sogndal den 28. april for å 
besøke ein byggeplass. Eg vart 
med på turen og tok meg med 

penn, papir og fotoapparat slik at det 
kunne bli nokre ord i Montørforum. Det 
var Holen Installasjon me hadde sett oss 
ut som mål for turen. 

Holen Installasjon har aktivitet i Sogndal, 
Gaupne, Leikanger og Vik. Med over 50 
tilsette er verksemda mellom dei største 
elektroinstallasjonsverksemdene i fylket. 
Me parkerte utanfor kontoret. Sidan klub-
bleiar Kenneth Kalhagen var et stykke 

unna, kom Espen Fimreite og Espen 
Bøthun og tok i mot oss. Dei leia oss over 
gata for å vise oss ein jobb som dei nesten 
var ferdig med. Sidan høgskulen har fått 
nye lokale hadde det vorte nokre ledige 
til andre formål. Bygget var ombygd til 
offentlege kontor, konsertlokale og ein 
kinosal for 75 personar. 

Det var også ny installasjon i garasjean-
legget under bygget. På det meste hadde 
det vore ti elektrikarar i sving på prosjek-
tet. Seinare er det snakk om at hovudtavla 
også skal skiftast.
Me vart vist inn i ulike tekniske rom. 

Kabelføringane synte at her hadde det 
vore elektrikarar som har fagstoltheit. I 
tillegg til lysinstallasjon har dei lagt opp 
kablar for lydanlegg og kinoanlegg. Det er 
installert teleslynge under stolane. Dør-
styring er installert og nesten heile brann-
varslingsanlegget på bygget er skifta ut.

Etter runden på bygget var klubbleia-
ren også komen og me spaserte bort til 
ein kafé for litt lunsj og ein prat. Det ser 
lyst ut framover. Firmaet har mye arbeid 
og søker etter folk. Dei meinte dei hadde 
arbeid ut 2015. Dette burde være et godt 
grunnlag for å få lønnstillegg i dei lokale 

Tvers over gata 
– i Sogndal

Åge Blummenfelt ventar på ferja over Sognefjorden
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Tekst og foto Arne Nesheim

3E-handlingane. Det vert eit klubbmøte 
og etterpå forhandlingar. Målet er å få 
lønna opp 7-8 kroner i år. Praten gikk elles 
på klubbarbeid, styrerepresentasjon, og 
etterutdanning. Det viste seg at klubben 
hadde klar folk til etterutdanningskur-
set for elektrikarar sjølv om det ikkje var 
meldt inn til fagforeininga endå.
Lunsjen var over. Dei travle elektrikarane 
måtte arbeide meir. 
Me takka for oss og sette kursen sørover 
igjen.

Me fekk sjå kinomaskinrommet

Pene kabelføringar

Me avslutta med litt mat og ein prat
Me spaserte bort til ein kafé
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NOTISER

OPPFRISKNINGSKURS FOR ELEKTRIKER-FAGET I BERGEN 

EL og IT Forbundet tilbyr i samarbeid med Bergen Maritime Videregående skole ovennevnte kurs. 

Målgruppe:
Kurset er tenkt for montører som har hatt fagbrev noen år og som trenger litt påfyll for å oppdatere sin kunnskap. Kurset omhandler de mest aktuelle tema elektrikeren møter i sitt arbeid.

Innhold:
Kurset gir teoristatus som er på linje med dagens elektriker-opplæring.
Kurset består av 7. moduler. Se eget ark.  De 7 modulene er fordelt over 14 dager, som tas to dager i uken over 7 uker. Det er ikke bestemt oppstartdato, den blir bestemt når kurset er fulltegnet. 

Kurset er åpent for EL og IT Forbundets medlemmer som er organisert på Landsoverenskomsten for elektrofag. Det forut-settes at deltakerne tar alle modulene. Kurset finansieres gjen-nom ELBUS stipend, stipend fra LO utdanningsfond og støtte gjennom opplæringsutvalgene på bedriftene. For å få støtte fra LO stipend kreves minimum 3 år medlemskap.Kursarrangøren hjelper deltakerne med å søke støtte til å delta på kurset. 
Frist for påmelding: 15. juni
Søknad sendes firmapost@elogitbergen.com  eller Elektroar-beidernes Fagforening Kalfarveien 71. 5022 Bergen Søker må varsle klubbleder og arbeidsgiver med en gang søknad er sendt.

Åge Blummenfelt
Organisasjonssekretær

OPPDATERINGSKURS FOR ELEKTRIKERFAGET I FØRDE  
Elektroarbeidernes Fagforening tilbyr i samarbeid med Fag-
skolen i Sogn og Fjordane ovennevnte kurs.

Målgruppe:
Kurset er tenkt for montører som tok fagbrev før reform 94, 
men er også åpen for andre deg som har tatt fagprøven senere. 
Kurset omhandler de mest aktuelle tema elektrikeren møter i 
sitt arbeid.
Innhold:
Kurset gir teoristatus i tråd med dagens elektrikeropplæring.
Kurset består av 7. moduler. Se eget ark.  Disse 7 modulene er 
fordelt over 14 dager.  Kurset vil foregå høsten 2014.
Detaljene rundt oppstart blir bestemt når kurset er fulltegnet.
Kurset er åpent for EL og IT Forbundets medlemmer som er 
organisert på Landsoverenskomsten for elektrofag. Det forut-
settes at deltakerne tar alle modulene. Kurset finansieres gjen-
nom ELBUS stipend, stipend fra LO utdanningsfond og støtte 
gjennom opplæringsutvalgene. For å få støtte fra LO stipend 
kreves min 3 år medlemskap.Kursarrangøren hjelper deltakerne med å søke støtte til å 

delta på kurset. 
Frist for påmelding: 15 juni.Søknad sendes firmapost@elogitbergen.com   eller Elektroar-

beidernes Fagforening Kalfarveien 71.  5022 Bergen
Dersom du søker må du umiddelbart ta kontakt med klub-
bleder for å varsle at du har søkt.  

Åge Blummenfelt
Organisasjonssekretær
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ORGANISASJONSSEKRETÆRENS SPALTE  

T   
radisjonen tru, har NHO med 
Kristin Skogen Lund i spissen 
i forkant vore ute i media og 
advart mot at arbeidstaka-
rane skal komma med høge 

lønnskrav i tariffoppgjeret, då dette vil 
svekka konkurransekrafta til bedriftene. 
Dette vil igjen føra til at me tapar i kon-
kurransen til våre utanlandske konkur-
rentar. Me har høyrt denne visa så mange 
gonger før.
 Tradisjonen tru, har det også i år 
komen fram at parallelt med formaning 
om moderasjon, har grådige toppleiarar 
i bedriftene henta ut skyhøge lønningar i 
tillegg til at dei også har henta ut vanvit-
tige bonusar. Kva er det som kan gjera til 
at NHO ikkje på same måte åtvarar mot 
at dette vil gå utover konkurransekrafta til 
bedriftene?
 Leiarane burde vera gode førebileter, 
og ikkje framstå som grådighetens føre-
gangsmenn. Det kan verka som om at dei 
i stor grad kan styra eigne lønningar og 
bonusar, medan dei frekt og freidig manar 
til moderasjon blant arbeidarane ute i 
bedriftene. Det verkar som om dei ikkje 
har fått med seg at det faktisk er arbei-
darane som står for verdiskapinga ute i 
bedriftene. Det må vera slik at dersom det 
er rom for bonus til toppleiaren, skal det 
også vera rom for bonus til arbeidarane i 
bedrifta.
 DNB-sjef Rune Bjerke inviterte dei 
tilsette og kundar til å vera med på eit 
spleiselag. Dei tilsette skulle då bidra med 
moderasjon i sine lønnskrav, og kundane 

måtte betala litt meir rente på huslåna 
sine. Resultatet av dette spleiselaget vart 
at Bjerke kunna kassera inn 2,17 millio-
nar kroner i bonus, i tillegg till dei drygt 5 
millionane han fekk i årsløn. Det er berre 
å anta at han er rimeleg godt nøgd med 
spleiselaget sitt, men for oss som arbeids-
takarar og kundar er det berre svært pro-
voserande og ingenting anna.
 Helge Lund går Rune Bjerke ein høg 
gong, og kasserte inn i overkant av 13 
millionar kroner i 2013. 3,4 av desse var 
bonus. Om det var eit forsøk på å ytterle-
gare auka sin eigen bonus då han ville ta 
frå arbeidarane kaffikoppen på heliporten 
skal ikkje seiast, men det vart i alle fall 
bråk av det. 

Som toppsjef i Statoil er Helge Lund 
ansvarleg for at det jamleg vert sett vekk 
bygging av store offshoreprosjekt til 
utanlandske verft, og der igjennom også 
ansvarleg for at våre norske verft ikkje 
får desse jobbane. Desse tildelingane vert 
gjort på tross av at det gjentekne gonger 
har vist seg å enda i overskridingar i mil-
liard klassen, og i verste konsekvens at 
installasjonar aldri kan takast i bruk på 
grunn av altfor dårleg kvalitet. Korleis det 
kan forsvarast med å vera ansvarleg for 
slikt, og gjera seg fortent til skyhøge løn-
ningar og bonusar er langt utanfor mi fat-
teevne. Det vert heller ikkje betre av at ein 
veit at rekninga på mange milliardar som 
følgje av desse overskridingane vert sendt 
rett over til skattebetalarane.
Grådigheten har no også spreidd seg til 

Sparebanken Vest.
Tidlegare toppsjef Svein Klakegg måtte 
gå, og forhandla seg då fram til ein slutt-
pakke på 32,5 millionar kroner. Dette 
i eit tidsrom der banken nedbemanna 
med 60 stillingar, og la ned 11 filialar. 
Elektroarbeidernes Fagforening er ein 
av kundane i Sparebanken Vest, og dette 
var noko som fekk styret til å sjå raudt. 
Styret fatta vedtak om at kundeforholdet 
med Sparebanken Vest skulle avviklast, og 
at ein skulle flytta over til ny bank. Dette 
arbeidet er no på gong, og alle medlem-
mar som er kunde i Sparebanken Vest vert 
oppmoda om å vurdera overgang til anna 
bank.
 John Bjørn Mikalsen og Knut Før-
land som er innskytarvalde representantar 
i representantskapet i Sparebanken Vest 
kallar dette galskap og grådighet sett i 
system. Dei fremja mistillitsforslag mot 
styreformannen i banken, men fekk ikkje 
medhald. 

Valkomitèen var einstemmig på å gje han 
to nye år som styreleiar, og grådigheten 
lever vidare. 

Spleiselaget
Våren er tida for lønnsoppgjer, og i skrivande stund sit våre fremste folk i Forhandlingsutvalet 
i tarifforhandlingar med motparten, Norsk Teknologi.

Av Kjell Sverre Aasheim 
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FASTLØNNSTATISTIKKEN

Klubb LAVESTE HØYESTE GJ.SNITT HDAG  UTSIKT   

 FASTLØNN FASTLØNN FASTLØNN GODTGJ FOR 2014 

        

Adecco        

Adventec Elektro 186,95 260,00 200,00 Fastlønn God  

Aibel A/S 208,95 226,95 216,95 248,02 God 

Aker Solutions MMO Bergen 222,45 233,95 229,45 290,45 Meget god 

Apply Rigg & Modules, Stord 205,58 209,69 207,63 216,43 God  

Apply TB Bergen 217,65 244,14 227,00 Fastlønn Meget god 

Apply TB Sunnhordland AS 214,01 224,54 219,58 229,42    

Bergen Elteknikk        

Bergen Installasjon        

Bergen Omegn Elektro Inst.        

BIS PP Odda 202,55 219,15 210,85 Fastlønn Middels  

BIS PP Svelgen 208,55 218,55 211,05 Fastlønn God  

Bravida Norge  218,45 236,45 226,00 236,57 God  

Bravida Norge  Førde 206,95 222,95 216,47 226,81 God  

Caverion  Bergen 223,45 265,95 231,11 248,10 God  

Caverion  Førde 208,95 231,95 217,71 219,60 God  

Caverion  Høyanger 211,95 245,95 227,45 232,52 Meget god 

Caverion Nordfj. 209,05 219,05 211,56 231,54 Middels  

Caverion  Årdal 199,05 213,90 208,00  

Caverion  Mongstad       

E. Eismann Eftf 207,45 238,45 223,52 Fastlønn Middels 

Elecon A/S 205,45 210,45 207,95 Fastlønn Meget god

Elektroinstallasjon 212,19 265,19 233,09 242,84 God  

Elektro Automation Austevoll 208,09 225,11  248,93 God  

Fokus Elektro 215,00 239,00 220,00 215,00 God  

Frøland & Noss Elektro 190,00 250,00 220,00 Fastlønn Middels  

Førde Elektro og Rør AS        

Hafs Elektro        

Hans Pedersen        

Havyard - Power & System AS 203,27 215,55 209,41 Fastlønn    

Helland Elektro 223,89 236,86 231,86 Fastlønn God  

Henden Elektriske        

Holen Installasjon 216,27 216,27 216,27 216,27 Meget god 

Honeywell Life Safety As 190,13 230,71 208,86 Fastlønn Meget god 

Hus Elektro        

Inst. Håkon Olsen 242,00 252,00 248,00 Fastlønn God  

Inst. M. Thunestvedt 212,95 249,40 229,90 Fastlønn Middels  

Inst. Martin Prestegård 199,95 233,50 213,44 231,46    

Josvanger Elektro        

Kjell Hansen Elektro 224,72  244,76  God  

Knut Knutsen AS 249,60 261,40 250,00 Fastlønn God  
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 LAVESTE HØYESTE GJ.SNITT Hdag UTSIKT

KLUBB FASTLØNN FASTLØNN FASTLØNN GODTGJ for 2014

Kongshavn Automasjon AS 254,30 258,04 256,17 Fastlønn Middels  

Kvinnherad Elektro        

Kværner Stord 221,06 247,54 234,30  Meget god 

LOS Elektro 222,47 265,47  222,47 Middels  

Maritim Elektro 213,45 223,45 222,24  Meget god 

Meland Elektro        

Mesta Elektro Røldal/Rådal 198,95 232,90 213,59  God  

Mølster Installasjon AS 204,95 216,95 215,95 Fastlønn God  

Mikkelsen B.        

NBN Elektro 203,12 232,02 213,60 Fastlønn God  

Nokas Teknikk Avd. Bergen 195,00 240,00 211,00  God  

O. Solberg Thomsen Eftf.        

Offshoretelecom        

Otera  Elektro Vest A/S 216,39 226,40 221,30 254,25 God  

Oneco Teknologies 201,89 262,65 221,93 Fastlønn Middels  

Pettersson & Gjellesvik  226,42 260,40 243,66 243,66 Meget god 

Risnes Elektro        

SEC Elektro 229,49 234,45 231,95 229,45 Middels  

Stomas 199,95 216,14 210,65 Fastlønn God  

Sæterdal Elektro 224,06 253,67 239,20 239,20    

Sætren Installasjon 201,79 243,92 212,83 Fastlønn Middels  

Sønnico Inst. Bergen 206,00 245,00 220,00  God  

Sønnico Inst. Florø 213,00 248,00 223,00 Fastlønn Middels  

Torsvik Elektriske 212,45 241,45 222,07 Fastlønn God  

Ulvesund Elektro 194,95 236,07 220,72 Fastlønn Middels  

Urheims El.kompani        

Vangen Elektriske 215,06 228,54 224,55 228,54 God  

Vestgar Elektro AS 224,32 224,31 224,31 224,31 Middels  

Voith Industrial Services As 228,23 248,02  Fastlønn God  

Øygarden Elektriske AS 224,39 232,39 228,39 228,39 God  

        

        

        

        

        

        

       

GJENNOMSNITT SUM: 212,78 236,82 222,59 234,97    

      

Timesatsene er eksklusiv det individuelle fagarbeidertillegget i § 3C., og før tariffoppgjøret 2014.   
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Medlemsmøte

i Sogn og Fjordane

I 
Sogndal var der 10 frammøtte frå Holen og Caverion på medlemsmøte, medan det 
i Årdal var 3 frå Caverion i eit lunsjmøte. Florø var den plassen med best deltaking, 
med 13 stk. frå Sønnico, NBN Elektro, Aker Sloution og Fokus Elektro. Været var 
for godt i Førde der berre 5 stk. møtte opp. Dei var frå bedriftene Caverion, Bravida 

og Aker Solution.
 Årets tariffoppgjer var hovudsaka på møta, der han forklarte litt om heile proses-
sen. Om Landstariffkonferansen og arbeidet gjort i forkant, og korleis forhandlingane 
foregår. 
 I tillegg informerte Atle om endringane i forsikringsordninga frå 1.januar 2014. 
Organisasjonsprosjektet og medlemsfordelar sto og på programmet. Elers oppfordra 
han medlemmane til å melde seg på kurs arrangert av fagforeininga og informerte spe-
sielt om etterudanningskurset som er planlagt i Førde til hausten. 
 Det vart også tatt opp at der hadde vore dårleg deltaking på klubbleiarkonferansar 
og årsmøte frå klubbane i Sogn og Fjordane i det siste. Desse fora er viktige, her kan 
ein diskutere forskjellige problemstillingar og utveksle erfaringar. Deltar ein ikkje her 
melder ein seg på ein måte ut, og det går utover interessa til medlemmane og  klubbar-
beidet.
 Det har vore bra engasjement på alle møta so langt. Der ein har starta med ein liten 
matbete.

Atle Rasmussen held for tida 
på med ei rundreise i Sogn 

og Fjordane der han held 
medlemsmøte.

Han har vore i Sogn og 
Sunnfjord og Nordfjord står 
for tur når denne artikkelen 

vart skriven i byrjinga av mai.

RUNDREISER

Av Øyvind Grindheim

Frå medlemsmøte i Florø. FOTO ØYVIND GRINDHEIM

Frå medlemsmøte i Førde. FOTO ØYVIND GRINDHEIM.



29MONTØRFORUM 1 - 2014

Fagforeningen fortsetter en 
positiv medlemsutvikling, 
og vi nærmer oss målet om 
å bli 3000 medlemmer før 
Landsmøte 2015. Pr dags 
dato er vi kun 49 medlemmer 
unna.

Et vanlig spørsmål en får når en skal verve 
noen er, hvorfor skal jeg organisere meg, 
jeg får jo det samme uansett. Dette er en 
sannhet med nyanser og som over tid er 
direkte feil.
 Det er betydelige forskjeller på lovverk 
i Norge og hvilke rettigheter tariffavtalen 
gir, her er noen eksempler. 

Arbeider en i bedrifter der det ikke er 
organiserte og tariffavtale er det kun ret-
tigheter etter norsk lov en kan kreve, 
resten blir helt og holdent opp til arbeids-
givers velvilje. I tillegg er det betydelige 
rettigheter som bedriftene ikke kan tilby, 
uten at det er tariffavtale i bedriften, som 
for eksempel Avtale festet pensjon (AFP). 
Denne ordningen gir mellom 0,5 millioner 

kr. og 1,5 millioner kr. i 
ekstra pensjon.
I bedrifter der det er 
tariffavtale vil en ha disse 
rettighetene også som uor-
ganisert, på papiret. Men 
disse avtalefestede rettig-
hetene har ikke kommet 
av seg selv gjennom vel-
vilje fra arbeidsgiverne. 
Det er gjennom sentrale 
lønnsforhandlinger at en 
får til forbedringer i tariffavtalene. Vi er 
på langt nær kommet til veis ende i for-
bedringer av lønns- og arbeidsvilkår, men 
har viktige skritt å ta videre. Da er det 
viktig at vi som arbeidstakere står samlet 
og sterke. 

 Utvikling av lønns- og arbeidsvilkår 
skjer daglig på den enkelte bedrift og 
i Fagforeningen. For at de tillitsvalgte 
skal stå sterkest mulig i forhandlinger på 
bedriften er det viktig at flest mulig er 
organisert. Det er også avtaleverket som 
gir rettighet til å forhandle med bedriften, 
og derfor er det viktig for ansatte i bedrif-
tene å være organisert, og aktivt bidra til å  

 
bedre lønns- og arbeidsvilkårene. 
Som medlem i Fagforeningen vil du oppnå 
en rekke medlemsfordeler og medbestem-
melsesrett bl.a. utviklingen av lønns- og 
arbeidsvilkår i Norge og i egen bedrift, 
juridisk hjelp, medisinkasse, medlems-
blad, rimelige og gode forsikringer, med-
lemsfordeler i LO Favør konseptet, AFP, 
tilgang til etterutdanningskurs, rettigheter 
til sluttvederlagsordningen og stipend for 
utdanning. Du kan lese mer om disse med-
lemsfordelene og andre på Fagforeningens 
hjemmeside www.efbergen.no. 
 Fagforeningens viktigste oppgaver er 
å organisere arbeidstakere innen elek-
trobransjen og opprette tariffavtaler, 
utvikle og arbeide for gode lønns- og 
arbeidsvilkår, bevare og utvikle fagene 
og skape en trygg hverdag og fremtid for 
medlemmene. For å kunne oppnå dette 
trenger vi også deg med på laget, sammen 
er vi sterke.

 VERVING 
 - MEDLEMSUTVIKLING

VERVESIDEN

Av Atle Rasmussen

BETINGELSER MED TARIFFAVTALE: RETTIGHETER ETTER NORSK LOV:

Avtalefestet lønn Ingen lovfesta minstelønn

50 og 100 % tillegg i overtidsbetaling Minimum 40 % overtidsbetaling

Tillegg for ubekvem arbeidstid Ingen tillegg for ubekvem arbeidstid

Avtalefestet 37,5t arbeidsuke 40t arbeidsuke

Fri med lønn på alle røde dager Fri med lønn kun på 1. og 17. mai

5 uker ferie og 12% feriepenger 4 uker og 1dag ferie og 10,2 % feriepenger

Rett til velferdspermisjoner med lønn Ingen velferdspermisjon
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På årsmøta i Fagforeining og Distrikt i vår presenterte Jon Kristian Viken valkomiteen sitt 
framlegg for siste gong. Han hadde takka nei til attval i eit verv han har hatt lenge. Han vart 
vald inn i valkomiteen i fagforeininga i 1993. Fagforeininga sin leiar ønskte at Montørforum 
skulle laga eit lite portrett om Jon Kristian. Avgangen vart også markert med lunsj og kake i 
fagforeininga sine lokale den 9. mai.

Flinke-Kristian

Jon Kristian Viken vart fødd i 1956 i Finn-
mark. Foreldra var nemleg lærarar, som 
kom frå Jølster og Arendal og trefte kva-
randre i Finnmark. Då han var tre år flytta 
familien til Sandane i Nordfjord. Der vaks 
han opp og gjekk på gymnaset før han 
sette kursen ut i den store verda. Jon Kris-
tian presiserer at han er sandensar, nord-
fjording.
 Turen gjekk til Tyssedal i Odda kom-
mune, der han først fekk seg sommarjobb 
og seinare fast arbeid på DNN Alumi-
nium, eller «Nitriden» som dei kalla 
bedrifta. Det var på dei trakter han trefte 
Kari som han gifte seg med og etter kvart 
fekk to born med.

Nitriden var gammal, umoderne og foru-
reinsande.  Det vart gjort stortingsvedtak 
om å bygge nytt. Så vart det regjerings-
skifte og Willoch-regjeringa som gjekk 
på i 1981 respekterte ikkje vedtaket. Her 
måtte det demonstrerast. Jon Kristian var 
med i demonstrasjonar ved Stortinget i 

1981 og 1982. Det kom på plass eit vedtak 
om ilmenittsmelteverk etter hestehandel 
med Bondevik. Ilmenitten ville få lågare 
bemanning enn Nitriden – eit hundretals 
arbeidarar vart oppsagde. Jon Kristian var 
ein av dei, men han kom det i forkjøpet. 
Han hadde allereie starta på grunnkurs 
elektro i Odda i 1982, for han ville sjå seg 
om etter eit yrke. 
 Han flytta til Bergen i 1983 og tok 
VK1 Elektro og VK2 Elektroautomasjon 
ved Bergen Maskinistskule (no Bergen 
Maritime Vg.) Det vart lærekontrakt hos 
NEBB i 1985, og fagbrev som elektromon-
tør gruppe L våren 1988. Så har han følgt 
med i fusjonar og fleire namneendringar 
og arbeider i dag hos det som heiter Cave-
rion i Bergen. Han har samanhengande 
medlemskap i LO frå 1975.

Jon Kristian er interessert i musikk og 
har som hobby å spele gitar. Han har over 
mange år øvd saman med arbeidskame-
ratar og andre kjende og har spelt opp til 

dans mang ein gong. No går han og drøy-
mer om å kjøpe seg ein enda betre gitar 
enn den han har i dag.
 Jon Kristian tek ofte med seg fami-
lien og reiser til Sandane. Der har han 
overtatt ein gammal fritidseigedom inne i 
skogen av foreldra sine. Dette gjer at han 
ikkje vert arbeidslaus på fritida heller.

STADIG UTVIKLING
Jon Kristian er av mange oppfatta som 
ein særs nøyaktig, etterretteleg og ærleg 
person. Politisk er han plassert godt ute på 
venstresida. Han har hatt mange arbeids-
oppgåver der det trengs nøyaktigheit og 
har mellom anna hatt mykje arbeid med 
å lage koplingsskjema og finne ut av van-
skelege feil. I dag arbeider han mest med 
programmering og iverksetting av KNX-
system på større bygg, samt noko teik-
ning. Dei omtalte eigenskapane kom også 
godt med i dei ti åra han var klubbleiar i 
ABB og YIT frå 2000 til 2010, og ein av 
de tillitsvalde både før og etter. Ingen 
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trakk i tvil det Jon Kristian framførte. Så 
hadde han då og styrka kompetansen med 
å ta første avdeling juss ved Universitetet 
i Bergen i 2001, og deltok deretter på ei 
utdanning ELBUS hadde i samarbeid med 
Universitetet i Bergen tidleg på 2000 talet. 
Også innan faget har Jon Kristian fått litt 
etterutdanning både gjennom verksemda 
og då han var ein av deltakarane på fag-
foreininga sitt første etterutdanningskurs 
for elektrikarar i nyare tid. Jon Kristian 
har vore ein av dei tillitsvalde på bedrifta i 
nesten 20 år, men overlet plassen til yngre 
krefter på årsmøtet i vår. Han er framleis 
medlem i klubbstyret og dermed represen-
tant til fagforeininga sitt representantskap. 
Han er også med i fagutdanningsutvalet i 
fagforeininga, og ønskjer å fortsetje der. 
Sidan han no ikkje er ein av dei tillitsvalde 
lenger og dermed ikkje så tett på andre 
klubbar og tillitsvalde, var det naturleg å 
trekke seg frå valkomiteane.  Valkomiteen 
skal ta omsyn til geografi, klubbfordeling, 
kjønnsmessig fordeling m.m. Jon Kristian 
meiner i tillegg det er viktig å la klubbane 
som sender inn forslag, oppleve at forslaga 
blir realitet. Han meiner vidare at dei som 
sit i valkomiteen bør ha nær kontakt med 
fagforeininga og aktiviteten der.

FAGFOREININGA ER VIKTIG
- Fagforeininga har styrke i kraft av sine 
medlemmer og i den grad medlemmene 
stiller opp, seier Jon Kristian. Fagforei-
ningsarbeid har fått i hamn mange sosiale 
reformer som har fått verknad i heile sam-

funnet. Ferie, sjukelønn, AFP, AML og så 
vidare. Fagforeininga er ein viktig sam-
funnsaktør og ein føresetnad for eit demo-
krati. Jon Kristian fortel at fagforeininga 
har hatt stor betyding for at han har blitt 
verande i elektrikaryrket. - Om det ikkje 
hadde vore for det fellesskapet, kan det 
godt hende eg hadde skifta yrke endå ein 
gong, fortel han.
 Han trekker fram nokre viktige hen-
dingar som har vore særs viktige i denne 
samanheng.

STREIKEN OG LOCKOUTEN I 1996. 
Det var ei avvekslande og interessant tid. 
På dei daglege mønstringsmøta trefte vi 
medlemmer vi knapt hadde sett før, og 
som vi berre kjende namnet på frå med-
lemslistene. Situasjonen skapte eit godt 
samhald i klubben og fagforeininga. Kon-

flikten var ikkje mislykka, den sette etter-
utdanning på dagsorden i samfunnet.
 Stiftingslandsmøtet i EL&IT-forbun-
det i 1998, var også ei historisk oppleving 
å være med på.

KAMPEN MOT INNLEIGE FRÅ VIKAR-
BYRÅ. 
I klubben var vi motstandarar av å leige 
inn frå vikarbyrå, då vi meiner slik inn-
leige ofte fører til sosial dumping. Då 
bedrifta likevel gjorde det i 2008, vart det 
tvist, sjølv om leiinga på mange måtar 
prøvde å presse oss til å akseptere det. 
Saka gjekk nesten til arbeidsretten. Det 
vart forlik to år etter at vi reiste saka. Vi 
vann fram med vårt syn. Kampen mot 
sosial dumping er likevel ikkje over, men 
fagforeininga har klart å få slike saker 
fram i lyset, og sørga for at arbeidsfolk 

Tekst Arne Nesheim og Åge Blummenfelt. 
Foto Arne Nesheim.
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har fått etterbetalt betydelege beløp. Vi 
ser og at nokre elektrobedrifter tilsetjer 
fast utanlandske elektrikarar i staden for 
å bruke vikarbyrå. Det er bra. Slik praksis 
fortener ros. 

Studietur til Palestina. 
Våren 2009 reiste Jon Kristian saman med 
Rolf Skår i regi av Palestina- komiteen på 
oppdrag frå fagforeininga til Palestina. 
Det vart ein tur med sterke inntrykk frå 
eit land der folk lever under okkupasjon 
og får si utvikling hemma av denne – og ei 
påminning om kor godt vi har det i Noreg.

Hendingar av den meir kuriøse sorten var 
stuntet med Flinke Kristian og de Elen-
dige.
 I samband med den politiske strei-
ken 4. november 2010 om Kvalifikasjons-
forskrifta (FKE) og kompetanseforskrifta 
for energiverka vart klubben oppfordra til 
å laga ein song og framføre den. Så vart 
gjort. Jon Kristian stod for melodien og 
saman med Øyvind Landsvik laga dei 
teksten til FKE- songen. Gruppa måtte da 
ha dei same bokstavane FKE, så det vart 
Flinke Kristian og de Elendige. Verket vart 
framført i ein kinosal i Magnus Barfots-
gate i Bergen og overført elektronisk til tre 
andre salar, slik at alle tusen som var med 
på markeringa kunne følgje med. Musik-
ken var god og vokalistane var modige.

NOKRE RÅD
Du har lang erfaring som tillitsvald, 
Jon Kristian. 
Kva slags råd vil du gje til dei som 
står i starten av ein slik oppgåve, og 
kanskje nettopp er vald?

- Ta kontakt med fagforeininga for råd, 
tips og kurs. Fagforeininga er berre ein 
telefon unna. Der får du kunnskap og 
reell støtte i dei sakene du kanskje ikkje 
kjenner deg trygg nok på eller tøff nok i. 
Vær forutsigbar i forhold til bedrifta. Det 
vert eit godt klima om ein veit kvar ein har 
kvarandre, sjølv om ein gjerne er ueinige 
i sak. Forankre standpunkt hos medlem-
mene i medlemsmøte og gjennom infor-

masjon.  Det er viktig at medlemmene 
kjenner seg igjen i dei sakene det vert kon-
flikt på, for eksempel i eit tariffoppgjer. 
Fordel oppgåver mellom dei tillitsvalde. 
La også dei unge sleppe til. 
Bruk ditt eige målføre, når du uttrykker 
deg skriftleg.

Etterutdanningskurset for elektrikarar 
som du gjekk på. Kva synest du om 
det?

- Dette gjekk eg på omtrent då eg hadde 
gått av som klubbleiar og dermed skulle 
meir ut i praktisk arbeid. Eg kvidde meg 
litt til den nye kvardagen. Kurset gav over-
sikt over kva ein skulle kunne av regelverk, 
og dermed vart eg tryggare på å spørje om 
ting eg trengte svar på. Spør gjerne instal-
latøren din når du ikkje er sikker. Det var 
mykje matnyttig informasjon og god erfa-
ringsoverføring. Alle fekk eit godt løft. 
Dette er eit unikt kurs som fleire bør nytte 
seg av. Her er det ikkje arbeidsgjevar som 
styrer kven som får tildelt plass. I etter-
kant ser eg at det er ikkje berre elektri-
karar som treng etterutdanning. Det gjer 
også andre i bedrifta.

FRAMLEIS MED
Du vil fortsetje i fagutdanningsutvalet?

Vervet i fagutdanningsutvalet er meinings-
fylt og interessant.  Utvalet arrangerer 
oppfriskingskursa og har møte med våre 
prøvenemndsmedlemmer.  Det er bra at 
fagforeininga har øyremerka ½-stilling 
(Åge) til etterutdanningsarbeid.  Medlem-
mene må vite å nytte seg av tilbodet.

Korleis ser du på utvikling av faget?

Faget må famne meir av teknologiske 
framsteg. Vi må bli flinkare til å ta til oss 
dei nye oppgåvene, og samtidig beholde 
mangfaldet. Framtidas elektrikar må også 
få ha identiteten sin som elektrikar slik 
vi har hatt opp gjennom åra. Tradisjonen 
vår med å vere opptatt av kvalifikasjonar 
for dei som skal utføre yrket, gjer at fleire 
engasjerer seg i forskrifter og reglar og at 
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yrket blir attraktivt. Vi har flinke lærlingar 
med gode holdningar. Mange lærlingar 
overgår oss ”gamle” fagarbeidarar i teo-
retisk kunnskap. 
 Det er særs gledeleg at fleire jenter no 
veljer dette yrket og ikkje minst at dei tar 
på seg verv.

- Det er litt uvandt å ikkje vere tillitsvald, 
men det er viktig å sleppe til nye kostar. 
Eg angrar ikkje på yrkesval, men er ikkje 
sikker på at eg ville ha gjort alt om att på 
same vis om eg fekk sjansen på nytt.  Valet 
av livsleidsagar ville eg ikkje ha endra – 
Kari er noko av det beste som har hendt 
meg, dei to etter kvart vaksne ungdom-
mane våre like så.

Jon Kristian har ikkje «lagt opp» enno. – 
Det er fleire år til eg kan gå av og endå 
fleire til eg må gå av, avsluttar Jon Kris-
tian.

Årsmøte til Montørklubben Caverion Eid ble avholdt 
28 februar.
 Dette var siste årsmøte til Tore Sunde til høgre i 
bildet. Han ble takket av etter lang og tro tjeneste av 
klubbleder Knut Erik Bjørnholt. Tore var nestleder i 
klubben i mange mange år.
 Ifølge Tore synest han det var veldig hyggelig å 
kunne komme tilbake til Eid. Og denne gangen som 
gjest på årsmøte, som nok føltes litt spesielt, sier Tore 
til Montørforum.
 Årsmøte på Eid gjekk føre seg i henhold til 
vedtekter, og ny nestleder er nå satt inn etter Tore sin 
plassfratredelse i klubben.
 Etter Årsmøte ble det som alltid servert god middag 
på Nordfjord Hotell.

Årsmøte på Eid
AKTUELT

Jon Kristian Viken fekk glassvarer i gåver frå fagforeining og distrikt.
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CAVERION  
på reisejobb til Stord

ARBEIDSPLASSBESØK

Sverre Brynjulfsen og Stein Hagesæter framfor Wartsilabygget

Det var Caverion frå 
Bergen som hadde jobben, 

og dei hadde gjort avtale 
om 4-3 arbeidstidsordning 

på prosjektet.

Av Kjell Sverre Aasheim

Fagforeningen er ankommet byggeplassen.

Harald Keilegavlen viser fram hovudtavla

Utfor hovudinngangen vart me tekne imot 
av Stein Hagesæter som er bas på jobben, 
og Sverre Brynjulfsen. Det var om lag 15 
montørar på jobben, der nokre av dei var 
innleigd personell frå Advantec Elektro 
heimehøyrande på Stord. 

Inne i bygget traff me på Daniel Franco 
som held på med skøyting av fiberkabel.
Harald Keilegavlen synte stolt fram 
hovudtavla, som enno ikkje er 
spenningssett. Harald fortalte at han 
har 40 års medlemskap bak seg, og 45 
år i bedrifta, og held fram med at han 
beklagelegvis var litt sein med å melda seg 
inn.

Ferdigdato på prosjektet var 1. mars. 
Mykje arbeid stod att, men gutane hadde 
god tru på at dei skal bli ferdige til rett tid.

Daniel Franco arbeider med 
fiberkabler
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ENDELIG EN FORSKRIFT
Elektroarbeidernes Fagforening har 
i over 100 år vært opptatt hvilke 
kvalifikasjoner som må til for å kunne 
arbeide som elektriker eller for å kunne 
drive en installasjonsbedrift.  Helt siden 
2005 har det vært strid mellom EL&IT 
forbundet og myndighetene om hvordan 
kvalifikasjonsforskriften skal se ut. Etter 
lang kamp ble endelig forskriften (FEK) 
satt fast fra 1. juli 2013. Det er nå opp 
til oss som fagforening, tillitsvalgte og 
ansatte i installasjonsbedriftene å finne en 
god praktisering av forskriften. 

Dersom vi oppdager brudd på forskriften 
ber vi dere ta det opp med oss og vi bringer 
saken videre til Det lokale Eltilsyn (DLE) 
eller til DSB. På den måten kan vi stoppe 
ulovlig arbeid og forhåpentligvis straffe 
dem som står bak.

Vi har sett noen foruroligende tendenser 
som vi må se nærmere på. Utsetting 
av arbeid. Vi vet at noen bedrifter 
som har innleid arbeidskraft hevder at 
de setter arbeidet bort og ikke driver 
med innleie. Dette for å spare penger i 
henhold til likebehandlingsprinsippet 
i Arbeidsmiljøloven. Da er det viktig 
å huske på at bedriften som får det 
bortsatte arbeidet skal være henhold 
til FEK. Det betyr at bedriften skal ha 
fast ansatt faglig ansvarlig (installatør). 
Bedriften skal være registrert i 
elviksomhetsregisteret og bedriften skal 
ha faste ansatte. Om bedriften er registrert 
i Elviksomhetsregisteret kan alle gjøre 
med å sjekke på www.dsb.no

Dersom en eller flere av kriteriene ikke 
er oppfylt, da er det ikke bortsetting av 
arbeid, men et innleieforhold som er 
ulovlig.

Det er viktig at alle som har innleie eller 
bortsetting av arbeid sjekker lovligheten 

av forholdet. Det er Landsoverenskomsten 
Paragraf 17 som regulerer adgangen til inn 
og utleie. Paragraf 16 regulerer adgangen 
til bortsetting av arbeid.

Det er svært viktig at det gjennomføres 
forhandlinger mellom klubb og ledelse før 
innleie eller bortsetting av arbeid skjer. 

Det gir større muligheter for de tillitsvalgte 
til å kontrollere lønns og arbeidsforhold.   

Åge Blummenfelt

AKTUELT

Av Åge Blummenfelt

Forskriften er allerede blitt endret litt igjen.
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L
O er en sterk og representativ organisasjon med over 
900 000 medlemmer, sa LO-lederen. Makta ligger i 
organisasjonsgraden. Hun angrep høyresiden i Norsk 
politikk og sa at sentrale oppgjør og trepartsamarbeid 

gir muligheter som solidaritetsalternativet, AFP, femte ferieuke, 
pappapermisjon og så videre. - Forventer at alle stiller opp, topp-
sjefene, myndighetene, Norges bank og de andre hovedorganisa-
sjonene. Bra at renta ligger fast, det sikrer full sysselsetting.
 Tendenser til at det dupper nedover for leverandørindus-
trien. Arbeidsinnvandrere, ungdom og de uten kompetanse får 
høyere arbeidsledighet. For å inkludere trengs en aktiv arbeids-
markedspolitikk. Regjeringen vil gi mer skattelette. Det er feil 
politikk. Det kommer ikke de til gode som er uten jobb, og stimu-
lerer neppe til økt etterspørsel. Vi har tre prosent arbeidsledighet, 
mye lavere enn våre naboland.
 Har vært i kontakt med regjeringen og sagt at vi forventer 
at de stiller opp når vi kommer. Alle arbeidsgiverorganisasjonene 
ønsker endringer i lovverk og sågar tariffavtaler ved hjelp av den 
nye regjeringen. Vi fikk ikke lett gjennom reformer selv om vi 
hadde en rødgrønn regjering. 

Når det gjelder kravet om pensjon, kan de gjøres i forbundsvise 
eller samordna oppgjør i 2014.
 Gerd Kristiansen hadde dårlig tid så det ble en kort debatt. 
Terje Åberg ville ha samordna oppgjør på grunn av pensjonskra-
vet. Ove Toska mente LO-lederen var litt optimistisk i sitt syn 
på arbeidsmarkedet fremover og påpekte at vi må opptre samla 
foran den blå regjeringen. Gerd Kristiansen oppsummerte før 
hun ble takket av Hans Felix.

TARIFFPOLITISK UTTALELSE
Etter et par permisjonssøknader fikk Jan Olav Andersen ordet til 
en kort tariffpolitisk innledning. Innstilling til tariffpolitisk utta-
lelse var utdelt på bordene.
- Ikke sikkert alle spørsmål kan løses ved å flytte de fra lov til 
avtaleverk, sa han.
 Når det gjelder sosial dumping så vil regjeringen evaluere 
tiltak som er satt i verk av den forrige regjeringen. Det vil nok 
bli mindre tiltak mot sosial dumping fremover.  Minstelønn kan 
være viktig å ha med så sant tariffavtalen dekker en stor del av 
bransjen.

LANDSSTYREMØTE 11. OG 12. DESEMBER 2013

Rolf Skår, Remi Unnvik, Øyvind Grindheim og Gunnar Røssland i Landsstyresalen

Oppsummerte tapt valg 
og tapt tariffkamp

Forbundets leder Hans Felix åpnet møtet 40 minutter forsinket. Bussen fra Gardermoen var 
nok en gang sen. Dirigenter og sekretærer ble valgt, de fikk vedtatt forretningsorden, og ga 
ordet til LO-leder Gerd Kristiansen.  Hun innledet om tariffoppgjøret.
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Rolf Skår, Remi Unnvik, Øyvind Grindheim og Gunnar Røssland i Landsstyresalen

Vi har som forbund pr. i dag ingen allmenngjorte tariffavtaler.
Uenighet i forbundsstyret om hvor sterkt vi skal kreve å ha med 
tjenestepensjon eller ikke. 4 vil ikke ha pensjonsordning med. 
Dette er et kompromiss. 
 Derfor blir denne debatten viktigere enn vanlig siden det 
er så ulike oppfatninger. I debatten fikk først Terje Åberg ordet 
og ville prioritere pensjon sterkt. Øivind Wallentinsen og Per 
Gunnar Salomonsen ville ha forbundsvist oppgjør. Svein David-
sen ville ha en hånd på rattet når brede pensjonsordninger skal 
utformes.
 Ove Toska ville gå for samordnet oppgjør for å få brede 
pensjoner. Allmenngjøring er det viktigste i kampen mot sosial 
dumping, og det føres på siden av tariffarbeidet. Er på linje med 
Terje Åberg. Vi må starte nå og bygge ut videre fremover.
Hans Felix sa at dette var mye den samme debatten som i For-
bundsstyret.
 Anbefaler at alle tileggsforslag nedstemmes. Stat, kommune 
og Spekter har samordna uansett. Så spørsmålet gjelder LO. 
Antar en ramme på 3,5% ved tariffoppgjøret 2014 uansett.
Nina Farnes Hansen,Bjørn Helmertsen og Eystein Garberg snak-
ket også varmt for brede pensjonsordninger. Helge Enger ville 
prioritere forbundsvist oppgjør grunnet harmonisering.
 Jan Olav Andersen hadde ordet til oppsummering: Denne 
avgjørelsen må overkjøre en LTK siden det er forskjellige vedtak. 
Forstår ikke at den neste samordna oppgjør kan komme når det 
ikke er noe å forbedre i overenskomstene.

Det var 64 stemmeberettigede i salen og fire forslag. Motforsla-
gene falt ett etter ett. Innstillingen ble deretter enstemmig ved-
tatt.

VEDTOK POLITISK PROSJEKT
Terje Åsland innledet etter lunsj om den politiske situasjonen 
etter Stortingsvalget. Erna satser på 8 år, og vil derfor ikke pro-
vosere for mye de første fire.
Høyreregjeringen tar mye etter Sverige.

Svein Davidsen var først ute i debatten som fulgte. Vi var en tur 
i Sverige og så hvordan det gjøres der, sa han. -Forbundet vårt 
må ta initiativ til et politisk prosjekt og lære opp tillitsvalgte for 
å vinne valget neste gang. Vil endre budsjettet uten at det går på 
totalbudsjettet.
 Hans Felix sa at vi hjalp de rød-grønne også denne gang, 
men høyresiden vant. Han ramset opp mange tema vi ville gjøre 
noe med. Dette var vårt prosjekt i valgkampen og er det fortsatt.
Tror nok Erna vil ta det forsiktig til å begynne med.
Tor Inge Lie sa at neste valgkamp startet den 10. september. Må 
finne en stor nok fanesak.
 

Bjørn Fornes mente at vi må tørre å ta en diskusjon med medlem-
mene om politikk.
Øivind Wallentinsen sa at i 2005 var vi bedre forberedt enn i de 
to etterfølgende valgene. Ove Toska sa at vi må bygge allianser 
for å vinne valget og være ute på arbeidsplassene og fortelle hva 
vi vil. I Sverige er det flyttet 300 milliarder i skattelette. De som 
har penger fra før får enda mer. Fra nyttår er det endringer i per-
mitteringsregimet. Arbeidsgiver må betale mer ved permittering, 
og så kanskje oppsigelser for i neste omgang inn som midlertidig 
ansatt.
 Torbjørn Holøs sa vi må snakke politikk. Vi kommer til å få 
samme problemene som i Sverige. Politikerne må møte opp når 
fagbevegelsen inviterer. Henning Solhaug sa det slik: Det blåser 
en permanent vind for markedsliberalismen. Vi ble i for stor grad 
oppfordra til å bevare det bestående. Partiene må bli flinkere til 
å snakke om arbeidslivet, man prøvde mot slutten å fange flyt-
velgere. Vi må politisere de nære tingene og bruke flere arbeidere 
og tillitsvalgte i politiske partier. Remi Unnvik sa at vi må kunne 
identifisere oss med de som skal representere oss i politikken. - Vi 
må ha kunnskap når vi skal ta diskusjonen med medlemmene om 
politiske saker. Spesielt med ungdommen. De er vant med at alt 
er på stell og tror at det er uavhengig av hvem som styrer, men 
det er det jo ikke. Høyresiden med Civita har jobbet målrettet 
over lang tid for å vinne valget. Kan få en innvirkning på ditt liv. 
TV debattene, det er ikke mye politikk, det er sirkus, kordan da 
få kontakt med medlemmene når det er så mye tabloid; Snakke 

Tekst og øvrige foto: 
Arne Nesheim

Hans Felix åpnet Landsstyremøtet. FOTO WEB EL&IT
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med dem. Tror det blir forsiktig start og så smeller de til i år 5 og 
6. Blir forbanna når de tar vekk den der frukten i skolen, mens 
departementene i Oslo fortsatt har frukt. Er for kompetanse til 
lærere, men og for sunne matvaner for å lære mer.
Venke Heimdal sa at AP må være forberedt på å gå en del til 
venstre, det ble for liten forskjell mellom høyre og venstresiden.
Bjørn Helmersen sa at han var og fersk lokalpolitiker for AP i 
Nord Trøndelag og hadde følgende grasrotmelding fra fagbeve-
gelsen i Nord Trøndelag: AP må oppføre seg skikkelig. 
Randi Solberg ville bruke kultur til å vinne hjerter.
 Nina Fjeldheim sa at blåmandagen kom, det var ikke så lett 
å bygge veier uten bom eller knipse i fingrene så skjedde alt. De 
nyfrelste fikk nok alt i fleisen. Terje Åberg sa det slik: Vi gjorde 
for dårlig valgkamp og flere vanlige arbeidsfolk burde vært med 
i nominasjonsprosessene. Vi hadde et prosjekt i valgkampen, vel-
ferdsstaten.
 Vidar Holm sa han var med og tapte valget, ble stående igjen 
å forsvare det rød-grønne prosjektet som mange mener har kjørt 
hele Norge i grøfta. Det stemmer jo ikke. Vi har lav arbeidsledig-
het, alt er på skinner, alt er bra.  AP er ikke nok tydelig på hva AP 
mener ikke skal privatiseres.
Ronald Steen sa at i 2009 var det Sponheim som avgjorde valget.  
Den borgerlige sin ideologi kom fra England og Thatcher, de ville 
ødelegge fagbevegelsen. Tror angrepet kommer først på den faste 
ansettelsen for uten den er det vanskelig å opprettholde høy orga-
nisasjonsgrad. 
 Terje Åsland hadde ordet til oppsummering. 
Forslaget fra Hans Felix ble deretter behandlet og vedtatt med 
tillegg om politisk prosjekt. 

BUDSJETT OG UNGDOM
Vidar Hennum la frem budsjettforslagene. Vi må redusere utgif-
tene for å få det til å stemme med inntektene. Har så langt klart 
det med å selge aksjer og fått utbytte på aksjer.
Merker virkningen av noen vedtak. Det legges opp til et driftsre-
sultat på minus 1million 144 tusen. Med finansinntekter blir det 
et lite overskudd. Vi lever altså over evne.
 Om noen foreslås endringer, bes innstendig om at man fore-
slår hvor pengene skal hentes fra, sa Hennum. I debatten ville Tor 
Willian Påsche ha mer penger til ungdomsutvalget.
 Per Gunnar Salomonsen ville ha mer penger til tillitsvalgt-
opplæring og IKT -konferanse. Rolf Skår sa han hadde sett på 
økonomien fra 2010 og til i dag. - Har ikke hatt noen vekst når 
det gjelder kontingent selv om vi har hatt medlemsvekst, og kost-
nadene har økt.
 Øivind Wallentinsen ville ha midler for å vinne praktiserin-
gen av FEK. Ove Toska sa det slik: Bakgrunnsteppet er at det er 
minus i år, vi har brukt finansinntektene og vi har brukt de 15 
kronene som er satt av til forsikringsordningen. Vi må være for-
svarlig. - Ikke min oppgave å verve, alle andre skal gjøre det, sier 

Svein Davidsen ville ha et politisk prosjekt

Vidar Hennum innledet om medlemsbevaring

LANDSSTYREMØTE 11. OG 12. DESEMBER 2013
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undersøkelsen. La oss ikke komme på LM i 2015 med to år med 
underskudd bak oss. Vidar Holm ville støtte ungdomsutvalget.
 Vidar Hennum kommenterte de ulike forslag i sin oppsum-
mering. - La os gå for budsjettforslaget til FS og det er mulig å 
omdisponere innenfor den enkelte avdeling.
 Forslagene ble behandlet, men fikk ikke støtte så forbunds-
styrets forslag ble vedtatt som foreslått.
 Før dagen var ferdig hadde Landstyret også foretatt supple-
ringsvalg til ungdomsutvalget. Jan Arvid Bakken ble valgt med 
akklamasjon.

Torsdag 12. desember startet med verving og medlemsbevaring
Vidar Hennum innledet. Vi må verve minst 3000 hvert år for å 
opprettholde nivået. Vi hadde 38 307 medlemmer pr 30.11 og har 
steget litt etter det. 547 lærlinger er vervet siden august. Der skal 
fem lærlinger trekkes ut og premieres.
 Organisasjonen skal få lister over de som ligger på ikke på 
trekk, ringe dem og få de til å fortsette medlemskapet. Det fleste 
vil det. Bare noen få vil melde seg ut. Ofte er det misforståelse, 
mange har bytta firma og tror medlemskapet opprettholdes 
automatisk. Ikke på trekk / klar til stryk listen jobbes det med av 
Ronny Paulsen, men det gjøres ikke nok ute. Noen distrikter har 
ikke gjort noe.
 Brett opp armene og sett i gang med jobben.
I debatten som fulgte sa Terje Åberg at skal vi øke styrken må vi 
øke og bevare medlemmer. Trøndelag har ikke deltatt i kampan-
jen, det vil si de er ikke registrert på rette måten. Arbeidet skal 
fortsette, og inngå som en daglig rutine i distrikter og fagforenin-
ger. Vi er flinke på verving. Saken ble tatt til orientering.

HOVEDKASSERERS OPPGAVER FREM TIL 2015.
Hans Felix innledet og fortalte historien om hva som hadde 
skjedd med rollen etter at Terje Olsson ble valgt til LOs ledelse. 
Vårt distrikt hadde protestert på at det ikke ble valgt ny hoved-
kasserer ut perioden men skulle bli ivaretatt av andre med nestle-
der som frontfigur. Vi nådde ikke frem med vår protest og måtte 
akseptere løsningen. Dette ble nå konfirmert på nytt. 
Ove Toska hadde ordet til debatt: Hordaland Sogn og Fjordane 
har hatt en annen oppfatning enn flertallet, men aksepterer nå 
det som er gjort. Vi legger ballen død i denne omgang, men det 
vil nok komme opp igjen på LM slik at LM kan avklare hva en 
skal-bestemmelse betyr.
 Per Gunnar Salomonsen sa at det alvorlige er at ledelsen 
ville ha en ansatt på kontoret til å ta ansvaret. Og en skal-bestem-
melse må avklares hvordan skal kunne tolkes. Brit Østby fra kon-
trollkomiteen sa at kontrollkomiteen hadde sett på paragraf 1.7 
og 1.9-6 
 Felix sa at det har nok hendt før at man har brutt en skal-
bestemmelse eller to, og når det gjaldt å erstatte noen i ledelsen. 
Deretter banket LS hvordan oppgaven etter hovedkasserer  

skulle fordeles.
 
ORGANISASJONSPROSJEKTET.
Henning Solhaug instruerte forsamlingen i å gjennomføre en 
spørreundersøkelse via internett, en såkalt questback. Vidar 
Hennum innledet så om organisasjonsprosjektet for øvrig under 
tittelen tillitsvalgte under press. LM 11 vedtok å lage et organi-
sasjonsprosjekt.

Det er i perioden overført litt makt til fagforeninger og landsom-
fattende klubber fra distrikt.
 Det har vært en kvalitativ undersøkelse utført av Nina 
Skranefjell. Hun gikk gjennom undersøkelsen. Fire distrikter 
var undersøkt, noen med underliggende fagforeninger og ca 30 
tillitsvalgte totalt er spurt. Intervjuede som tilhørte lokal fagfo-
rening hadde mer opplæring enn de uten. De har og mer lokal 
møteaktivitet i klubb. 72% mente de ikke brukte mye tid på 
rekruttering, det var nedprioritert. 11 mente at de burde bruke 
mer tid på det, men vanskelig fordi: Pris på medlemskap, endring 
i selskapsstruktur spesielt innen IKT, felleskapstenkegangen er 
under press. Av 28792 sysselsatte innen IKT har forbundet bare 
1464 medlemmer i Oslo og Akershus. Ingen ansatte på distrikts-
kontorene i dag er fra IKT sektoren. 
 Forbundet har totalt 26 lokale fagforeninger. Distriktene 
fungerer ikke etter intensjonen basert på undersøkelsens svar 
fra IKT. Installasjon trekkes frem som dominerende (delvis for 
dominerende) innen distrikt / forbund. IKT er ikke tilstrekkelig 
inkludert
 I debatten som fulgte mente Monica Derbakk det var bra 
at medlems- og tillitsvalgtsopplæringen ble tatt opp, det under-
bygger diskusjoner på utdanningskonferanser. Må få en tillits-
valgtopplæring som er tilpassa de områdene de tillitsvalget står 
overfor.
 Øivind Wallentinsen minnet om at dette skal munne ut i 
gode vedtak på Landsmøtet, og at det er urovekkende at vi ikke 
er kommet lengre i å sveise grupperingene sammen. Terje Åberg 
tok opp at Trøndelag hadde initiert prosjektet. Litt overraskelser 
og litt bekreftelse av oppfatninger. Ingen skulle få høyere kontin-
gent og ingen skulle få dårligere betjening. Ulikt kontinentnivå 
må jo gi ulikt aktivitetsnivå. Overrasket over at 72% ikke bruker 
tid på verving.
 Vidar Hennum oppsummerte. Er i starten av en prosess. Vi 
har ikke mer enn tid og vei. 
 
ATEA KONFLIKTEN
Jan Olav Andersen innledet. -Vi tapte for vi var for svake. Felles-
forbundet har interne retningslinjer om minst 50% organiserte 
før krav om tariffavtale. Vi gjorde det i dette tilfellet på grunn 
av den spesielle historikken. Han kommenterte at et avsnitt var 
falt ut i den utleverte rapporten fra streiken, nederst på side 14, 
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streikemøte 16. mai, evt. å avlyse tredje pinsedag.
 Rolf Bersås var først ut i debatten: Stavanger var ikke tatt ut 
for der var ingen flere medlemmer. Syns på side 12 tilbakemeldin-
gen om å delta i sympatistreik i Telenor var litt ullen. Burde tatt 
ut flere lokale bedrifter ved siden av hverandre. Visste det kunne 
gå dårlig når Statnett ble tatt ut. Vi var da på vei inn i en tvungen 
lønnsnemnd. Amerikanisering og oppslitting gjør det vanskeli-
gere å drive klubbarbeid og klubbene svekkes.
 Svein Åge Samuelsen var klubbleder og streikeleder i Atea. 
Han sa det slik: I Umoe IKT var om lag 50% organisert. Ved 
overføring til Atea og påfølgende konflikt brukte vi for lang tid. 
Det var et helvete å være på jobb den tiden Og et sjokk at så 
mange meldte seg ut. Bedriften fikk tid til å planlegge mottil-
tak. Det var en tøff diskusjon om streik eller ikke. Hadde vi ikke 
gått ut i streik ville vi uansett tapt. Nå tapte vi med rak rygg. 
Møtet den 16. mai, var selv i Bergen så telefonmøtet var et sterkt 
redusert klubbstyremøte. Kjenner seg ikke igjen i det som står 
der. Mener vi skulle ha et nytt møte etter helgen. Så det at det 
ble besluttet at streiken skulle avsluttes etter helgen, det var feil. 
Uttak av alle i Statnett var feil. Etter tapet i lønnsnemnda begynte 
bedriften å nedbemanne, da tok de oss. Det siste møtet i klubben 
er skuffelse om at forbundet ikke stilte opp når nedbemannin-
gene kom. Forbannelsen retter seg mot forbundets ledelse. Ikke 
mot bedriftsledelsen. Er i dag arbeidsledig.
 Helge Enger viste til en annen redegjørelse som var sendt ut 
til LS medlemmer og er utarbeidet av IKT-bransjens fagforening 
og Ateaklubben. Ulike oppfatninger av prosessen.
 Forhandlingsavdelingen samarbeider ikke med lokale orga-
nisasjonsledd i tilstrekkelig grad.

Nebemanningsprosess i Atea som ryddig prosess? Sier forhand-
lingslederen det?
 Bedriftsledelsen står igjen som vinner og dette vil trolig bli 
kopiert i andre bedrifter
 Mener kritikken til forhandlingslederen er berettiget. For-
handlingsledelsen gikk langt i å oppsøke tvungen lønnsnemnd. 
-Jan Olav, kan du forsikre oss av at du ikke var i kontakt med 
regjeringen og ba om tvungen lønnsnemnd, og samme spørsmål 
til Hans Felix.

Thorbjørn Holøs var klubbleder i Skagerak Energi og ble spurt 
om å delta i sympatistreiken. Har vært kritisk til at når en forbe-
reder en streik så må det gjøres bredt. Vi må ha kommunikasjons-
linjer og god info og delta i mediedebatten. Noen sa nei takk og 
gjemte seg i en slik viktig sak. Forbundet må stille opp med alle 
midler for å hjelpe de fra Ataea som nå trenger hjelp. PG sa at 
krav om tariffavtale ble fremmet i august. Så begynte trenerin-
gen fra bedriften og til jul begynte krigen. Og de fikk lov til det 
i 15-16 måneder.  Den store utmeldingen kom på slutten for de 
hadde vært utsett til press i for lang tid. 
 Ove Toska sa at han merket frustrasjon, er selv det, men 
vender det mot arbeidsgiver. Liker ikke å sparke oppover uten 
å spørre; Var det noe jeg kunne gjort annerledes? Vi gjorde et 
forsøk, men vi var ikke sterke nok i Atea. Press på tillitsvalgte, 
det opplever jo alle. Dette er fellesskapets ansvar, ikke bare ledel-
sen ansvar. Når vi bruker vårt sterkeste virkemiddel, sympa-
tistreik, så må vi være sikker på at vi har prøvd alt før vi gjør det. 
Enten vant vi frem eller så ble det tap. Sympatistreik virket ikke 
på denne arbeidsgiveren. 

LANDSSTYREMØTE 11. OG 12. DESEMBER 2013
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Alle streiker har en avslutning. Ansatte hos Atea har akseptert 
sluttpakker. Ikke fortsett med selvpisking.

Hans Felix sa at her var mange følelser. Rapporten som er lagt 
frem er en nøktern rapport som kan brukes om ti år i en tilsva-
rende situasjon. Vi var i utgangspunktet for svake til å kreve 
tariffavtale. At det var en del eldre arbeidstakere med mulighet 
for AFP gjorde at vi allikevel gjorde det. Vi mente at 100 med-
lemmer ville være for lite. Nedtrapping fra 130 medlemmer fra 
plassoppsigelse til streiken ble iverksatt. Hadde samtale med LO 
lederen om å vurdere streik eller ikke streik. Hans anbefaling var 
at vi var ikke sterke nok. Men på LO kongressen hadde han en 
forbilledlig fremføring. Hadde samme følelsen selv. Tok det opp i 
streikekomiteen påfølgende dag. Klubben var bestemt på at skal 
vi gå med rak rygg måtte vi gå ut i konflikt.
Hadde vi stoppa der, så måtte vi nok ha stått her og forvart hvor-
for vi ikke gikk ut.
 På side 14 som er kommet inn nå, en annen versjon enn det 
som står i IKT fagforeningen sin. Var på møtet 16. mai både i 
møte og på telefon. Var klar på i det møtet at klarer vi ikke å vinne 
kampen gjennom pinsehelga så må vi nok strekke våpen. Mener 
det var slik det var, selv om hukommelsen kan være forskjellig. 

Og svaret til Helge Enger er at det har ikke vært direkte kontakt 
med arbeidsministeren men indirekte kontakt via LOs nestleder. 
Signalet kom om at tvungen lønnsnemnd var på gang i departe-
mentet om at sympatistreiken skulle stoppes mens Atea streiken 
skulle kunne fortsette. Jobba derfor gjennom LO at skulle det bli 
tvungen lønnsnemnd måtte det skje for hele streiken.
 Vi kan være stolte av medlemmene, men ikke over de som 
hoppa av og vi kan være stolte av de som var ute i sympatistreik. 
Dette har kosta i forhold til Statnett, Energi Norge og NVE og 
i det politiske miljøet generelt. Det kan repareres, men vi ha det 
med oss videre fremover.
Torbjørn Sundal beklaget at han var negativ til sammenslåing 
til et forbund. Var redd for at IKT ville bli overkjørt. Installa-
sjonsmiljøet stilte opp for IKT og Energi gjorde nå det samme. 
Torbjørn Sundal innrømmet at han var stolt over å være medlem 
i dette forbundet.
 De som var ute i streik gjorde en god jobb, sa Øivind Wal-
lentinsen. -Tempo i saken var for svak. Vi burde vært klar til å gå 
ut i streik med en gang meglingen var havarert. Burde konsentrert 
uttaket mer geografisk. Kanskje vi ikke skulle tatt ut så mange i 
Energi. Når de Atea-ansatte nå føler seg sviktet, så må vi rette det 
opp.

Fanemarkering Atea Bergen 16. mai 2013. Ove Toska holder appell.
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 Ronald Steen sa han var villig til å gå i sympatistreik, men 
ble ikke tatt ut. Nå har vi fasiten, men ikke sikkert det hadde blitt 
annerledes om vi hadde gått frem på en annen måte. Og Svein 
Åge kan stå oppreist. 
 Geir Gjestad: En motpart som sloss mot oss, en blåblå regje-
ring og når vi i tillegg skal få indre stridighet på toppen. Det blir 
helt feil. Håper Svein Åge fortsatt er med og at vi sammen kan 
dra lasset. Det blir feil å rette frustrasjonen og sinnet mot for-
bundsstyret. NHO ønsker vel at vi skal få splittelse, FPR også. 
Som forbund skal vi ikke gi lederne i Atea dobbel seier ved at vi 
splittes.
 PG: Har og spurt om en har gjort det en kunne. Det skal 
kalles inn til ekstraordinært årsmøte for å prøve å få en klubb på 
beina igjen. Hadde vi gått rett i streik kunne vi har vært 25 flere 
medlemmer. Hvorfor kunne ikke transportarbeiderforbundet få 
delta i sympatistreik / boikott?

John Lindrupsen: Var ute i sympatistreik, vil ikke kritisere for-
bundet men var litt vanskelig å få hjelp mens LO kongressen 
pågikk. Media kom først på banen når man var fri for strøm. 
Troms mista 20 medlemmer under og etter streiken. En sympa-
tistreik kunne ikke ha pågått så veldig lenge. Kanskje vi burde ha 
takka ja til tilbudet fra Transport.
 Skal vi be om å få sagt opp avtaler bedrifter har avtale med 
Atea?
 Torbjørn Holøs sa han var stolt over å ha deltatt i streiken. 

Hadde gjort det igjen, men ikke i morgen. Svein Åge Samuel-
sen sa at han var stolt over forbundet og setter pris på at en kan 
stå her og uttrykke frustrasjon.  Skal og lære av frustrasjoner og 
skuffelser.
 Jan Olav Andersen oppsummerte og sa at han fikk bekym-
ringsmelding 21. oktober om at bedriften Atea iverksatte ned-
bemanning av 70 -80 i Norge. Da starta LTK i Bergen. Det ble 
møte i Bergen to dager etter og der vi skulle bistå de som skulle få 
oppsigelser. Vi står 100 % bak de som står i oppsigelsessituasjon. 
Siden vi ikke har en sak mot bedriften er det kanskje ikke lurt å 
gå ut i media, så lenge vi bare hadde sluttpakker. Har ikke fått 
flere saker enn bekymringsmelding, og om noen føler seg sviktet 
så beklages det. Kontakten med departementet var gjennom LO. 
Hvordan vi arrangerer sympatistreiken kan vi nok forbedre noe 
på. Transport kunne ikke stille opp fordi NHO ikke var enig i at 
betingelsene for betinga sympatistreik var tilstede og da ville det 
vært ulovlig. Etterlyste hele tiden eksempler på trakassering, for 
det kunne ha legitimert boikott fra transport. EL&IT har ikke 
videreført lisenser som var med Atea, men vil ikke gi en klart råd 
på hva de enkelte tillitsvalgte bør gjøre overfor sine bedrifter. Vi 
gjorde det vi kunne, men lykkes ikke.
Saken ble tatt til orientering

Siste sak på dagsorden var årsmelding for 2012. Den hadde nå 
vært til behandling gjennom nesten hele året og var nå klar. Års-
meldingen ble godkjent uten debatt.

Landsstyremøte ble holdt i gamle festsalen på Sørmarka

LANDSSTYREMØTE 11. OG 12. DESEMBER 2013
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1 (2) 

MEDISINKASSEN 
Revidert ved årsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening 2000 

Generelt: Medisinkassen for hele fagforeningen administreres fra avdelingskontoret på Stord, 
og kvittering for utgifter som skal dekkes sendes dit på følgende adresse: 
Elektroarbeidernes Fagforening, Postboks 495, 5403 Stord 
Ved innsendelse må det også medfølge kontonummer for utbetaling. Rutiner for utbetaling er 
en gang pr kvartal. 
Utbetaling fra kassen skal skje mot fremlagt kvittering for utgifter som kommer inn under 
vedtektenes §1. Kvittering for reseptbelagt medisin må inneholde reseptnummer, navn på 
medisin, og navnet på den resepten er utskrevet til. 

§1.a   
Kassens formål er å yte medlemmer og dennes familie tilskudd til medisin ved sykdom, 
således at hvert medlem, dets ektefelle/samboer, barn under 18 år, medlems etterlatte (enke 
og barn under 18 år) får refundert tilskudd til reseptbelagt medisin som 
lege/tannlege/homøopat og kiropraktor har foreskrevet. 
Det samme gjelder også for fysisk eller psykisk utviklingshemmede utover 18 år som familien 
forsørger.

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

1.c    
For de samme vil det også kunne gis tilskudd til legitimerte utgifter til fysikalsk/kiropraktisk 
behandling med inntil kr 200,- pr behandling. Kvitteringen må vise hva som er betalt som 
egenandel ved hver behandlingstime.

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

1.e
Medisinkassen dekker ikke vaksine, prevensjonsmidler, eller avvenningskur for røkere.

Kravet ved samboerforholdet er det samme som ved Kollektiv hjemforsikring – 2 års registrert 
samboerforhold. 

§ 1.a 

VEDTEKTER MEDISINKASSEN
Revidert sist ved årsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening 2013 

§ 2

2 (2) 

Medisinkassen har en egenandel på kr 1 000,- og en maks utbetaling på  
kr 6 000,- pr kalenderår. Dersom en overskrider denne grensen kan en søke Styret om 
ytterligere tilskudd. Styret har fullmakt til å hente vurdering fra lege for faglig konsultasjon i sin 
styring av Medisinkassen. Kassen styres av Styret i Fagforeningen.§4

Styret legger frem for Representantskapet revidert regnskap av Medisinkassen hvert halvår. 

Kassen finansieres med den prosentsats som Representantskapet bestemmer.  
Årsmøtet i representantskapet i 2013 fastsatte denne satsen til 0,02 % av kontingenten. 

§6  

Retten til stønad tapes i ett år dersom et medlem ved uriktighet søker å tilvende seg 
Medisinkassens midler, samt at uberettiget beløp tilbakebetales kassen. 

stønad.

Resepter eldre enn 12 mnd. refunderes ikke. 

Dersom en i etterkant av utbetalinger fra Medisinkassen får refundert stønad til medisin, 
briller, fysikalsk/kiropraktisk behandling og lignende fra NAV, forsikringsselskap – skal de 
utbetalte midlene fra Medisinkassen tilbakebetales. 

§9  

Vedtekter for Medisinkassen fastsettes av Representantskapet. Endringer av disse må 
fremmes for Representantskapet i.h.h.t vanlige behandlingsfrister, jamfør EL & IT vedtekter.

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6 

§ 7

§ 8

§ 9 

Spørsmål til forbundet var det ikke, så da 
fikk Hans Felix ordet til avslutning like 
etter klokken to. Nok et Landsstyremøte 
var over.

AKTUELT

2 (2) 

Medisinkassen har en egenandel på kr 1 000,- og en maks utbetaling på  
kr 6 000,- pr kalenderår. Dersom en overskrider denne grensen kan en søke Styret om 
ytterligere tilskudd. Styret har fullmakt til å hente vurdering fra lege for faglig konsultasjon i sin 
styring av Medisinkassen. Kassen styres av Styret i Fagforeningen.§4

Styret legger frem for Representantskapet revidert regnskap av Medisinkassen hvert halvår. 

Kassen finansieres med den prosentsats som Representantskapet bestemmer.  
Årsmøtet i representantskapet i 2013 fastsatte denne satsen til 0,02 % av kontingenten. 

§6  

Retten til stønad tapes i ett år dersom et medlem ved uriktighet søker å tilvende seg 
Medisinkassens midler, samt at uberettiget beløp tilbakebetales kassen. 
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       Leiar 
Ove Toska

    Sekretær 
Arne Nesheim 
Caverion,  Bg

Kasserar
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Håkon Olsen, 

Askøy

  Styremedlem  
Heidi Lie, 

Otera Elektro-
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  Styremedlem  
  Karsten Bøe 

Aibel, Bg

   Styremedlem 
Fredrik Grytdal 

Leiar i 
ungdomsutv.

Nestleiar
     Rolf Skår 

Apply, Stord

1. Varamedlem   
Karsten Eriksen 

Electro Automation 
Austevoll

Styremedlem
Sigurd Sævareid
Kværner, Stord

UNGDOMSUTVAL
Leiar Fredrik Grytdal  Bravida, Bergen 
Sekretær Rolf Skår   Apply, Stord
Medlem Daniel Alexandersson  Bravida, Bergen
     “ Halid Tugay Cakiroglu  Kværner, Stord
     “ Jaakko Lintunen   Caverion, Bergen
     “ Yasmin Fredheim  M. Thunestvedt, Bergen
     “ Yngve Bjørkelund      Caverion, Bergen
 
STUDIEUTVAL
Leiar Kjell Sverre Aasheim   Organisasjonssekretær
Medlem  Åge Blummenfelt  Organisasjonssekretær 
     “ Øyvind Landsvik  Caverion, Bergen 
     “ Heidi Lie    Otera Elektro, Bergen
     “ Christoffer Rafdal  Kværner, Stord
     “ Håvard Hestdahl  Aker, Bergen
     “ Yasmin Fredheim  M. Thunestvedt, Bergen

FAGUTDANNINGSUTVAL 
Leiar Remi Unnvik  Håkon Olsen, Askøy
Medlem Rolf Skår   Apply, Stord
     “ Christoffer Rafdal  Kværner, Stord
     “ Jon Kristian Viken  Caverion, Bergen
     “ Yasmin Fredheim  M. Thunestvedt, Bergen
     ”    Tina Kleppe Ottesen  Sønnico, Bergen

SKIPS- OG OLJEUTVAL 
Leiar  Atle Rasmussen,  Organisasjonssekretær
Medlem  Karsten Bøe  Aibel, Bergen
     “  Trond Karlsen  Aker, Bergen
     “ Ketil Helland                                Aker, Bergen
     “  Tormod Tyssen   SEC Elektro, Ågotnes
     “  Sigurd Sævareid  Kværner, Stord
     “  Øyvind Schumann Larssen Moster Elektro, Bømlo
     “  Terje Høysæther  Maritim Elektro, Kvam
     “  Lars Christian Solheim  Aibel, Bergen
     “ Ove Andre Bogstein  Aker, Bergen
     “  Erik K. Breistein  OneCo, Bergen
     “ Nils Gunnar Knutsen  Aibel, Bergen

MEDIAUTVAL 
Leiar Åge Blummenfelt  Organisasjonssekretær 
Medlem Arne Nesheim  Caverion, Bergen
     “ Nils Gunnar Knutsen  Aibel, Bergen
     “ Øyvind Grindheim  Bilfinger, Svelgen
     “ Rolf Skår   Apply, Stord
     “ Sigurd Sævareid  Kværner, Stord

TARIFFUTVALET
Leiar     Ove Toska   Styret
Medlem Øyvind Landsvik  Caverion, Bergen
  ” Øyvind Grindheim  Bilfinger, Svelgen
  ” Gunnar Røssland  Bravida, Bergen
  ” Arild Grimstad  M. Thunestvedt, Bergen
  ” Stig Morten Villanger  Bravida, Bergen

MONTØRJENTENE
Leiar Heidi Lie   Otera Elektro, Bergen
Medlem Renate Langedal  Vestgar Elektro, Øygarden
     “ Renate Slettvåg  Hus Elektro, Stord

REVISOR- OG KONTROLLKOMITE, 
Repr. Gunnar Røssland  Bravida, Bergen 
Vararep. Kjell-Ove Ege  Bravida, Bergen 
Rep. Inge Øpstad  Kværner, Stord
Vararep. Bjørn Fidjeland  Aker, Bergen

For andre verv: Se www.efbergen.no

Kontor-
sekretær
Le Hang 
Nguyen

Kontorse-
kretær

Vigdis Røyrvik

Kontorsekretær
Elin Risnes

Organisa-
sjonssekretær 

Kjell Sverre 
Aasheim

ADMINISTRASJONEN BERGEN
Kalfarvei 71, 5022 Bergen
Telefon  
55 55 36 60  
Telefax  
55 32 35 18

ADMINISTRASJONEN  
STORD

Hamnegata 18
Postboks 495, 5403 STORD
Telefon 
55 55 36 60

STYRET:

Returadresse:
Kalfarvei 71
5022 Bergen

ISSN 0804-3973

B

ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING HAR TIL OPPGAVE Å ORGANISERE ANSATTE I ELEKTROBRANSJEN I PRIVAT 
SEKTOR I BERGEN,  HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE. ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING HAR CA 3000 
MEDLEMMER OG ER TILSLUTTET LO - FORBUNDET EL&IT-FORBUNDET.

Styremedlem
Øyvind Grindheim 
Bilfinger, Svelgen
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     sekretær 
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Åge 
Blummenfelt

2. Varamedlem 
Renate 
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Vestgar Elektro, 

Øygarden

3. Varamedlem   
Roger Nese 

M. Thunestvedt, 
Bergen

Vikarierende 
kontorsekretær

Jane 
Merethe Odland

4. Varamedlem 
Bjarne Trondsen
Bravida, Førde

5. Varamedlem   
Øyvind Landsvik
Caverion, Bergen

Vikarierende 
kontorsekretær

Katarzyna 
Roginska


