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    2017 nærmer seg  – et år for endringer! 
Året 2016 går mot slutten og det nye året 
venter snart med mange nye oppgaver og 
ikke så rent få nye utfordringer både for 
våre medlemmer, oss som organisasjon og 
ikke minst for vårt samfunn .
 Ser vi oss tilbake ser vi et år med økende 
usikkerhet om fremtiden og en betydelig 
negativ utvikling i arbeidsmarkedet på 
stadig flere områder, også innenfor våre 
bransjer. Vi ser et arbeidsmarked som er 
preget av borgerlig politikk etter regje-
ringsskifte i 2013, og hvor opparbeide ret-
tigheter systematisk er angrepet. Og vi ser 
et samfunn som skaper økende forskjeller, 
økt individualisering og beveger seg bort 
fra selve fellesskapet i et samfunn.
 Et slikt samfunn står i skarp kontrast 
til de idealer og fundament som fagbeve-
gelsen er opptatt av å bygge. Et samfunn 
basert på små forskjeller, arbeid til alle, 
trygghet i arbeidsforhold, like muligheter 
til utdannelse, en god og verdig velferd, og 
med god balanse mellom arbeid og fritid.
 Vi har en rekordhøy arbeidsledighet, og 
den øker. Staten har solide økonomiske 
muskler til å bruke av disse til motkon-
junkturtiltak som bidrar til økt aktivitet 
og sysselsetting. Disse økonomiske mus-
klene har Høyre/Frp regjeringen i betyde-
lig grad brukt til skattelettelser.
Så langt et 25 talls milliarder – hvorav 
samfunnets rikeste drar avgårde med det 
aller meste.  
 De store skattelettelsene er saldert 
med betydelig økt bruk av oljepenger. 
Faktisk har Høyre/Frp regjeringen ikke 
bare brukt av avkastningen – men foretatt 
direkte uttak av «Oljefondet»
 Men fungerer skattelette som et aktivt 
motkonjunkturtiltak? Nei – selv regjerin-
gen kan ikke dokumentere dette. Slik var 
også erfaringene fra bruk av skattelettelser 
i Storbritannia under Margareth Thatcher 
og i USA under Ronald Reagan.
 Da gjenstår ideologi som årsak til de 
store skattelettelser – med budsjettkutt 
og øvrige kutt i offentlige velferdsordnin-
ger og med økende forskjeller i samfunnet 
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som resultat.
 Nå er det faktisk slik at det er noen 
som har fått skatteøkning – det er de som 
har fått utbetalinger etter Sluttvederlags-
ordningen.  Dette er en ordning som ble 
opprettet 1.oktober 1966 og skulle være et 
økonomisk bidrag til ansatte som «etter 
fylte 50 år og til og med 66 år, blir sagt opp 
uten at dette skyldes eget forhold, eller når 
arbeidsforholdet  opphører grunnet kro-
nisk sykdom eller uførhet.»
 I alle år har dette vært skattefritt – nå 
skal dette skattlegges! Det er et angrep på 
en ordning som utelukkende skulle gi en 
økonomisk handsrekning ved oppsigelse. 
Direkte smålig – og igjen viser det Høyre/
Frp regjeringens sanne ansikt.
 Går vi noen år tilbake leverte de rød/
grønne den såkalte «Perspektivmeldin-
gen» hvor fokus var en framskrivning av 
hvordan samfunnsutviklingen tegnet seg. 
Basert på bla.a befolkningsvekst, alders-
sammensetning, forhold som inntekter 
fra olje/skatteinngang og off.utgifter mm. 
Et av de sentrale punkter i meldingen var 
behovet for en viss økt skattejustering 
omkring midten av «2020 tallet» var sann-
synlig - dette utfra å sikre bærekraften i 
velferd og pensjonsutbetalingene.
 Når nå Høyre/Frp har gitt store skatte-
lettelser vil dette måtte kompenseres med 
betydelig skatteøkninger for å opprett-
holde bla.a sykelønnsordningen og pen-
sjonsforpliktelsene i Folketrygden. Slik 
bidrar dagens regjering med direkte å sette 
våre fremtidige velferdsordninger i spill.  
 28.januar 2015 gikk en samlet fagbeve-
gelse til Politisk Streik mot de foreslåtte 
endringene i Arbeidsmiljøloven.  
 Med over 200 arrangement landet rundt 
gav fagbevegelsen tydelig signal på sitt 
syn– men slikt betød ikke så mye for regje-
ringen som 1. juli iverksatte sine endringer 
i Aml.  
 Midlertidig ansettelse, økte arbeids-
tidsrammer, svekkelse av fagbevegelsens 
kollektive rettigheter betyr i sum rasering 
av selve bærebjelkene i Arbeidsmiljøloven 

og forsvarsverket til den svakeste part i et 
arbeidsforhold, nemlig arbeidstakeren.
 Nå ser vi konsekvensene. Stor økning i 
bruk av midlertidige ansettelser er resul-
tatet -25% økning siste år.   Faste ansatte 
blir sagt opp umiddelbart ved mindre 
ordreinngang. Når arbeidsoppdragene tar 
seg opp igjen og fortrinnsretten for opp-
sagte tas i bruk – tilbys kun midlertidige 
ansettelser. 
 Da var det ikke for å ta i bruk «reser-
vebenken» som statsråden argumenterte 
hensynet var til som ble konsekvensen – 
men at faste ansettelser slik ble omgjort 
til midlertidige.  Nettopp det som fagbe-
vegelsen argumenterte med ville skje.
 Endringer vedrørende arbeidstid og de 
kollektive forhandlinger på dette området 
medfører også økt press på tariffavtaler. 
I høst har det vært 2 streiker relatert til 
dette. I eget forbund er det nettopp avslut-
tet en 7 ukers streik innenfor tariffområdet 
KS Bedrift. Med bakgrunn i endringer i 
Aml angrep arbeidsgiverne avspaserings-
ordningene etter pålagt vakt. Dette for   
pålagte vaktordninger som energimontø-
rer utfører og skal sikre oss alle strømmen 
snarest tilbake ved utfall. Arbeidsgiverne 
ville ikke lenger godta 1:5 – men skulle ha 
1:7. Altså en betydelig svekkelse.
 Tidligere i høst var det en lang 
legestreik. Også den med bakgrunn i end-
ringer i Aml. Arbeidsgiverne krevde å ta 
vekk den kollektive forhandling vedrø-
rende arbeidstid og erstatte denne med 
individuelle avtaler.
 Arbeidstidrotasjoner som i Nordsjøen 
vil også fremover komme under press. 
Igjen så vil  arbeidstakere måtte kjempe en 
fornyet kamp for opparbeide rettigheter.
 Arbeidslivet er stadig i endringer – lover 
og tariffavtaler må tilpasses i så måte. Da 
er det ikke uvesentlig hvem som sitter med 
regjeringsmakt og utformer lovverket.
 Et annet forhold som har vært sterkt 
fremme i arbeidslivsdebatten er bruk 
av ansettelsesbegrep – «Fast ansatt uten 
garantilønn!»  

 Det viser seg at det er etablert ordninger 
særlig i bemanningsbransjen hvor – man 
er såkalt «fast ansatt», men man har kun 
lønn når en har oppdrag. Ikke ventelønn/
ledigtid som bla.a vi har i vår tariffavtale.
 Slik angripes vårt kollektive avtaleverk 
og den enkelte arbeidstaker sin anset-
telsestrygghet og fratar de tillitsvalgtes 
forhandlingsposisjoner.
 Vi var ikke alltid enige med de rød-
grønne partier – men de lyttet oftest til 
oss. Dagens regjering  lytter ikke til oss – 
de har sin ideologiske plattform som iva-
retar arbeidsgivers krav og neglisjerer våre 
advarsler. 
  Ved Stortingsvalget i september 2013 
fikk vi en ny regjering av Frp og Høyre. 
Den mest konservative regjering siden 
tidlig på 1930 tallet. Ingen av våre tillits-
valgte og medlemmer kunne ha unngått å 
registrere at vi i fagbevegelsen ønsket fort-
satt rød-grønt styre.
 Nå har denne regjering gjennom sine år 
ved makten svekket arbeidstakernes ret-
tigheter i arbeidslivet og alle vet at konse-
kvensene ved å svekke en part – uvilkårlig 
fører til styrking av den andre part!
 Neste år er det Stortingsvalg. Skulle 
det skje at Høyre/Frp regjering får fornyet 
tillit – vil vi se et helt annet arbeidsliv og 
samfunn enn våre idealer.
 Det er jeg er overbevist om at de fleste 
av oss ikke ønsker.
 Da må det være en felles oppgave for 
oss å sikre en regjering basert på rødgrønt 
flertall.  Så får vi starte derfra med å gjen-
oppbygge dagens negative utvikling til et 
bedre og tryggere arbeidsliv -  og et sam-
funn med mindre forskjeller.
  Det gjør vi ved å bruke stemmeseddelen 
neste år!

Avslutningsvis vil jeg takke for godt og 
lojalt samarbeid i 2016 og ønsker dere alle 

God Jul & Godt Nyttår 

    2017 nærmer seg  – et år for endringer! 

Av Ove ToskaLEDER
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KLUBBLEDERSPALTEN

Av Ann Olene Djønne Boge

Hei, mitt navn er Ann Olene Djønne Boge og 
eg er klubbleder i Eltelnetworks i Bergen og 
Sogn&Fjordane. Eg kjem frå Djønno i Hardanger 
,plassen der eg fremdeles kalla «heim» og er utru-
lig glad i. Der eg kan sitja i stovo til mammo mi og 
nyta det flotta synet av fjorden og Hardangerbrua. 
Men dei siste 35 åra har eg budd i Åsane og trives 
med det. 
 Eg begynte i Televerket i 1981 som montøra-
spirant ( som det heite på den tida ) og har vert 
medlem av foreningen like lenge. 
 Vi telemontører har vert igjennom utallige 
omorganiseringer, det er mange firmaer eg har 
vert innom på disse åra: Televerket –Telenor-
Telenor Installasjon- Bravida- Telnet- Eltel-
networks – Eltelsønnico -så Eltelnetworks igjen , 
og kun ein gong har eg måtte søkt meg ny jobb !! 
 Eg har vert tillitsvalgt sia 2008, da var vi en 
Landsdekkende klubb, og eg var stedstillitsvalg i 
Bergen . Da vi i 2015 fusjonerte med SønnicoTele 
ble vi knyttet opp mot Elektroarbeiderenes For-
ening Bergen og vi etablerte klubben vår: Klubb 
Eltel Vest. Der eg no er klubbleder og vi er 162 
medlemmer.
 Vi har i vår bedrift store utfordringer med at 
vi har mykje arbeid og lite telemontører. Det har 
resultert i at vi har mykje innleie fra utlandet, og 
har «spøkelse» sosial dumping hengande over oss, 
vi tillitsvalgte jobber iherdig med å følge med på 
at alle dei innleide blir lønnet etter LOKèn 
Så ser vi og med uro på at Telemontør / Tele- 

kommunikasjonsmontør fagbrevet ikke er et 
beskyttet fag, dvs. at «hvem som helst» kan jobbe 
som montør. Det kreves ingen spesiell utdannelse 
og vi som er fagarbeidere føler at fagbrevet vårt 
blir mindre og mindre verdt.
 Dette er en stor utfordring i vårt fag, det blir 
ansatt mange hjelpearbeidere. Og minst 90% av 
dei innleide er hjelpearbeidere. Men det som er bra 
er at de fleste av hjelpearbeiderne som blir ansatt 
hos oss får tilbudet om å få opplæring slik at de 
kan ta fagbrev som telekommunikasjonsmontør. 
 Vi har og mange eldre Telemontører og det 
krever kanskje tilrettelagt arbeid for at dei skal 
kunne være i faget til pensjonisttilværelsen begyn-
ner. Fikk et spørsmål fra en i ledelsen her ein dag: 
Er det en menneskerett å være telemontør heile 
livet?? Det er begrenset kor mange en kan ha på 
tilrettelagt arbeid… Dette er et viktig spørsmål 
som vi i foreningen må ta på alvor. I dette samfun-
net vi no lever i «der det er pengene som rår «er 
det mindre og mindre plass til de som ikke klarer 
å være 110% på topp heile tida !!

For å si det sånn: Det er aldri kjedelig å være til-
litsvalgt i Eltelnetworks J 

Tusen takk for meg og ein fortsatt flott haust\
vinter til alle dere 

Mvh 
Ann Olene Djønne Boge 

Er det en menneskerett 
å være telemontør 
heile livet?
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POLITISK KOMMENTAR

ANSTENDIG 
ARBEIDSLIV

N
år dette leses er det ca. 10 måneder 
igjen til valget. En hovedsak for oss 
fagorganiserte bør være hvordan 
arbeidslivet skal organiseres fremover. 
Regjering og Storting vedtok i 2015 å 

åpne for midlertidige ansettelser. Begrunnelsen var 
at det skulle bli lettere å komme i arbeid.  Vi kan vel 
ikke si at ledigheten har gått ned siden lovendringen 
trådte i kraft sommeren 2015. Ledighetskurven har 
pekt bratt oppover det siste året. 
 Vi har sett et resultat av lovendringen som skrem-
mer oss. Medlemmer har blitt oppsagt fra sin bedrift 
som har manglet arbeid. Dersom bedriften har fått 
mer arbeid innen et år etter oppsigelsen, har de en 
plikt til å ta inn dem som har oppsagt. Vi har sett i 
flere tilfeller at de har blitt midlertidig ansatt og ikke 
fast ansatt. Dermed har den nye lov endringen fra de 
Blåblå ført til at det blir flere midlertidige ansatte. 
Det skapes på den måten et A og et B lag i arbeids-
livet. Dette er en utvikling som vi advarer mot på et 
sterkeste.
 For oss som er opptatt av et anstendig arbeidsliv 
er det åpenbart at vi trenger en større opprydding 

i regjeringskvartalet. Vi ser også et annet problem, 
nemlig anbudsregimene spesielt innfor det offentlig. 
Det er kun billigste anbud som gjelder, og dermed 
blir de seriøse bedriftene skvist ut, mens de useriøse 
får kontraktene. BUSP på Helse Bergen er et skrekk-
eksempel. Da Enemona fikk kontrakten forstod 
alle i bransjen at det ikke var mulig å gjennomføre 
anlegget til den prisen som var gitt. Resultatet ble 
sosial dumping, kontrakt som ble hevet, erstatnings-
søksmål, juridiske fiksfakserier, og et styre som var 
handlingslammet.
 Hvor mye prosjektet kostet til slutt vet vi ikke, 
men det ble dyrt, meget dyrt. Hver gang det kommer 
inn et firma som ikke klarer å gjennomføre så må det 
offentlig betale for fadesen. 
 Vi må ta anbudsregimene tilbake slik at forhold 
som gjennomføringsevne og HMS blir viktigere 
enn pris. Det skal nok mer til enn bare en utlufting 
i regjeringskvartalet for å komme dit. Det må til en 
holdningsendring i hele samfunnet. Godt utført fag-
arbeid koster og vi må være villig til å betale prisen.

Åge Blummenfelt

Av Åge Blummenfelt
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Leder Ove Toska var litt kortere enn vanlig 
i sin åpningstale da han startet møtet litt 
over klokka ni. Han ønsket spesielt vel-
kommen til Knut Viggen, redaktøren for 
Nettverk. 
 Ove Toska berørte den store kampen 
for etterutdanning i 1996. - Jeg har en 
visjon om å etablere en kultur for etterut-
danning, sa han. - Vi må henge med i den 
teknologiske utviklingen. 
 Ove Toska minnet om en liten feil i 
utsendingen, uttalelsen fra Akerklubben 
var ikke sendt ut med sakspapirene. Han 
ønsket også at representantskapet skulle 
vedta en uttalelse siden det var streik hos 
KS bedrift. Salen var enig.

Regnskap
Etter at konstitueringen var gjort overtok 
Heidi Lie og Øyvind Grindheim møtele-
delsen. De ga straks ordet til kasserer Remi 
Unnvik som orienterte om økonomien. 
 Siden representantskapet hadde bestemt 
at det ikke var nødvendig, var regnskapet 
denne gangen for første gang ikke revisor-
godkjent når det ble lagt frem for halvårs-
møtet. Heretter er det kun til årsmøtene at 
det vil bli gjort. Tariffgebyrkassen viste et 
overskudd på kr 323 156 og Fagforenings-
kassen viste et overskudd på kr 419 142 før 

bevilgninger. 
 De store pengene er nå flyttet fra Spare-
banken Vest til Fana Sparebank som følge 
av tidligere vedtak.
 Regnskapet som var behandlet i styret i 
forkant ble tatt til orientering uten debatt, 
og man gikk over til innkomne saker.

Bergen Assembly 2016
Sigurd Sævareid fortalte at han i 2015 
ble spurt om å bidra til et kunstprosjekt, 
om Bergen Assembly 2016 kunne få lage 
et prosjekt ”end of oil”. De ville lage en 
film om nedgangen i oljeindustrien med 
utgangspunkt i Kværner sitt verft på 
Stord, Edvard Grieg, politisk markering 

Det var viktige tema som 
stod på dagsorden da Elek-
troarbeidernes Fagforening 
gjennomførte halvårsmøte i 
representantskapet fredag den 
14. oktober. Tett på 80 del-
takere hadde funnet veien til 
møtet i Bergen.

HALVÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET FREDAG 14. OKTOBER 2016

Etterutdanning -  

og regjeringens angrep på 
arbeidsfolk

Ove Toska åpnet møtet.

Det var tett på 80 deltakere på møtet.

Sigurd Sævareid presenterte filmen Oilers og la 
frem forslag til uttalelse. 
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28. januar 2015, et medlemsmøte og se 
når Edvard Grieg flyter vekk fra Stord og 
nedgangen forsterket seg.
 Forsamlingen fikk så se filmen Oilers av 
Molono som varte i 29 minutter fra 09.30 
til 10.00.

Uttalelse om midlertidige ansettelser
Sigurd Sævareid la på vegne av styret frem 
forslag til uttalelse som var kommet fra 
Akerklubben i Bergen om midlertidige 
ansettelser. Det ble åpnet for debatt. Ove 
Toska skrøt av filmen og ga honnør for at 
Akerkluben hadde kommet med forslag til 
uttalelse
 Åge Blummenfelt viste til den store poli-
tiske streiken mot endringene i AML. - De 
visste utmerket godt hva de gjorde, regje-
ringen.  - De ønsker at arbeidstakerne skal 
ha en løsere tilknytning til arbeidslivet. Vi 
må skifte ut regjeringen, sa han. - Flere 
midlertidige fører ikke til flere i arbeid.
Knut Erik Bjørnholt fortalte at klubben på 
Caverion Nordfjordeid støttet uttalelsen. 
De var sjøl en reiseavdeling, nå eksisterer 
det knapt reising, Det er bra med arbeid 
men man merker et press på innleie fra 
Adecco. Så langt har vi klart å holde stand 
og også medlemmene ute sier nei til slik 
innleie, sa han. - Når vi opptrer som en 
gruppe står vi sterkere.
 Atle Rasmussen sa han hadde vært med 
som rådgiver i oppsigelsessaker hos Aker i 
Bergen. Der var 17 av 30 som krevde å få 
beholde jobbene. 30 oppsigelser kom som 
en direkte følge av endringene i arbeids-
miljøloven, for bedriften kunne med loven 
i hånd ansette midlertidig når de skulle ta 
inn igjen. - Dette må vi gjøre noe med, sa 
Atle.
 Kjell Valvatne minnet om at fagforenin-
gen også hadde hatt prosjektansettelser. Så 
man skal ikke kaste stein i et glasshus, sa 
han. Jan Henrik Larsen syns filmen hadde 
vært dyster, men dette har skjedd før. Han 
minnet om skipsindustriens nedgang, der-
etter kom det oppgang i oljeindustrien og 
nå går det nedover igjen Han gledet seg til 
neste film fra Stord med et nytt industri-
eventyr når det bygges vindmøller. Det må 

en politisk endring til og Støre har lovet at 
AML skal reverseres med hensyn til mid-
lertidige ansettelser.  Han vil også gjøre 
det forbudt å ha ansettelser uten lønn 
mellom oppdrag og han vil gjøre det let-
tere å få på plass allmenngjøring. Vi må få 
på plass en sterk venstreside slik at det blir 
et skifte i 2017, sa han.
 Uttalelsen ble deretter tatt opp til 
behandling og vedtatt slik den var fore-
slått fra Akerklubben

Uttalelse om streik i KS-bedrift.
Ove Toska opplyste at vi har fem kraft-
selskap som er i konflikt, to i Hordaland 
og tre i Sogn og Fjordane. Arbeidsgiverne 
vil svekke vilkårene i vaktordningene som 
følge av endringene i arbeidsmiljøloven. 
Ove viste til flere områder der lovendringer 
nå utnyttes av arbeidsgiverne for å svekke 
arbeidsfolk sine vilkår. Lokomotivførerne 
kjemper nå mye den samme kampen som 
vi har hatt for en god fagutdanning, sa 
han. Styret hadde laget forslag til støtteut-
talelse til de streikende EL&IT medlem-
mene hos KS bedrift, som Ove Toska la 
frem. Ingen ønsket ordet til saken, så utta-
lelsen ble vedtatt uten debatt.
 Etter en liten pause gikk møtet over til 
dagsordens punkt fire som var temadebatt. 

Ny webside
Arne Nesheim orienterte om fagforenin-
gens webside som nå er oppdatert til en 
versjon som kan leses både på nettbrett, 
pc og mobiltelefon.
 
20 år siden
I 2016 er det 20 år siden kampen for 
etterutdanning resulterte i to ukers streik 
påfulgt av seks ukers lockout fra arbeids-
giverne. Det ble foretatt et historisk tilba-
keblikk på kampen for etterutdanning, 
resultatene vi har oppnådd og hva som må 
være våre ambisjoner videre.
 

Tekst Arne Nesheim
           Foto Bjarne Trondsen

Ove Toska trakk linjene tilbake til 1800 tallet.

Knut Bjørnholt støttet uttalelsen om midlertidige ansettelser.
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Åge Blummenfelt, Remi Unnvik og Ove 
Toska innledet.
 Ove Toska trakk linjene tilbake til slut-
ten av 1800 tallet da det ikke var noen 
faglærte elektrikere. Mange kom fra 
utlandet, spesielt Tyskland, og det var mye 
selvlærte. Men elektrisitet er en farlig vare 
så man måtte få på plass fagopplæring 
og forskrifter. Elektromontørenes foren-
ing ble etablert i 1903. I 1918 ble NEKF 
etablert. Nils Karlsen ble den første fag-
lærte elektromontøren i Bergen 1933. I 
1951 fikk man kongelig resolusjon med 
fagopplæring for gruppe L og H. På 1980 
tallet fikk vi angrep på fagopplæringen, 
først på Heisfaget. Kongelig resolusjon ble 
endret til en forskrift, FKE. I 1996 ble det 
streik for etterutdanning, men det førte til 
lockout og magert resultat etter 8 ukers 
arbeidskamp. Han mintes maling av ban-
nere på loftet i fagforeningens hus på Kal-
faret. Bannerne ble heist opp på gangbroer 
og lignende. Den største ble heist opp med 
kranbil på Skansen.  Etter streiken var 
mange skuffet, men vi satte saken på dags-
orden, og har gjort viktige fremskritt etter 
det. Streiken var en døråpner.
 Åge Blummenfelt fortalte om hva vi 
har fått til etter 1996. Elbus ble etablert 
som en fellesordning mellom partene 
som skulle generere kurs til medlemmene. 

Landstariffkonferansene i Svolvær i 2003 
og i Ålesund i 2005 foreslo å dele mid-
lene slik at forbundet kunne ha kontroll 
over halvparten og Nelfo over resten. Hva 
skulle så pengene brukes til? En årlig kon-
feranse diskuterer veien videre.
 I 2009 ble det laget en gap-analyse 
mellom før og etter 1994. Bergen Mari-
time utviklet et kurs i 2010 som skulle 
tette dette gapet. Kurset er kjørt over hele 
landet. 4-500 medlemmer har deltatt. 
Det er nå utviklet et tilsvarende kurs for 
Telecom, og et pilotkurs er gjennomført i 
Oslo.
 Det blir nå kurs i uke 44 i Bergen og i 
uke 45 på Stord. Begge er fulltegnet, sa 
Åge Blummenfelt og fortsatte: 100 med-
lemmer fra 35 bedrifter har da deltatt på 
etterutdanningskurset. Bedriftene har 
funnet ut at kurset er godt, det er billig og 
det er lurt å sende folk på kurset.
 Vi har rettigheter til etterutdanning 
i Landsoverenskomsten §5 og nå har 
vi kurset som kan brukes. Så lenge det 
meldes folk på vil det bli arrangert kurs.
Deltakerne får støtte fra LOs utdannings-
fond, fra Elbusfondet, fra fagforeningen 
og så ber vi bedriftene betale for fire dager 
av ti, sa Åge.

Mange millioner til etterutdanning. 
Etter lunsj fortsatte temadebatten med 
innledning fra Remi Unnvik. Han sa at vi 
har hatt 100 deltakere på etterutdannings-
kurset i vårt område og 500 på landsbasis.
 På kurset som går i Bergen nå er det 
med fire deltakere fra Sogn og Fjordane.
 Elbus har laget en ny hjemmeside, elbus.
no med informasjon. Forbundet har en 
person ansatt for å følge opp Elbusordnin-
gen. EL&IT får om lag 10 millioner årlig 
fra Elbus og det er nå et fond på 55 mil-
lioner som skal brukes til etterutdanning.
Man tenker å avholde etterutdannings-
kurset for folk som er på reisejobb også, 
gjerne ved å dele kurset opp i enda mindre 
biter. Vi har også møter med prøvenemnd-
medlemmer. Der er mange dyktige fag-
folk. Blant annet er Kolbjørn Lygre leder 
i prøvenemnden i Bergen, sa Remi, før det 
ble åpnet for debatt.

Kan strøm.
Sigurd Sævareid minnet om at det var felles 
ansvar å få til en kultur for etterutdanning 
på bedriftene. Tillitsvalgte skal jo ivareta 
interessen til arbeidstakerne herunder 
bygge opp kompetanse. På det nye kurset 
får man og oppdatering på NEK 400:2014. 

HALVÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET FREDAG 14. OKTOBER 2016

Karsten Eriksen var godt fornøyd med 
etterutdanningskurset.

Remi Unnvik fortalte at vi har 55 millioner til 
etterutdanning.



9MONTØRFORUM  2 - 2016

På Kværner på Stord tas spørsmålet opp i 
forhandlingsutvalget, ledelsen blir positiv 
og ser at det tilføres kompetanse og del-
takerne jobber bedre etter kurset enn før. 
Det legges inn i kip (kompetanseoversik-
ten), at man en er oppdatert elektriker, 
man kan strøm.
 Bedriften er nå bekymret for at nabobe-
driftene ikke melder sine folk på kurset, 
for Kværner vil gjerne leie de inn i neste 
omgang. Vi må ta kampen i den enkelte 
bedrift for å få folk på kurs. Måten dette 
kurset kjøres på er fremragens god. - 
Kurset ga 25 år med kontingent tilbake 
rett i lomma, sa en av deltakerne på et slikt 
kurs. Vi må få flere på kurs. Ring om noen 
trenger hjelp, avsluttet Sigurd.
 Øyvind Landsvik fortalte at man ikke 
hadde klart å få noen med på dette kurset 
for bedriften sier nei. Enten er det for mye 
arbeid og ikke tid, eller så er det for lite og 
ikke råd. Bedriften mener interne kurs er 
gode nok for å oppfylle kriteriene i LOK. 
Vi har utleide og vi har med permitterte, 
men bedriften sier nei til å sende folk på 
kurs. Skal vi skrive tvist på saken? Og hvil-
ken rett har permitterte til å gå på kurset, 
med hensyn til de fire dagene som arbeids-
giver skal betale.
 Karsten Eriksen var med på det aller 
første kurset og skrøt av det. Ledelsen 

grep fatt i muligheten, og fem har del-
tatt. Som gammel Telemontør ønsket han 
også Telecom-kurset velkommen. Sigurd 
Sævareid mente at om man er permittert 
kan man ha dialog med NAV og tas inn i 
bedriften i fire dager.

På tide med tvist?
Åge Blummenfelt svarte at man prøvde 
å sette opp et kurs for arbeidsledige i 
vår, men fikk kun to påmeldte. Når det 
kommer nok folk som er arbeidsledige vil 
vi søke å få på plass et kurs og ta en dialog 
med NAV for å finne avklaringer. Tvist i 
forhold til at man ikke får lov til å gå på 
kurs kjente ikke Åge til og han ønsket en 
slik velkommen.
 Remi Unnvik sa at samme hvordan det 
er med de permitterte så skal man ikke 
tape penger om man deltar på kurset. Det 
har Installasjonsutvalget bestemt.
 Flere deltakere på Telecomkurset har nå 
tatt eksamen i forhold til nytt fagbrev som 
Telekommunikasjonsmontør, sa Remi 
videre.
 Ove Toska snakket om visjoner. Vi må 
jobbe målrettet og bestemt. Vi må sette 
oss mål om å øke dette jevnt og trutt. Han 
ønsket å gjøre etterutdanningen bedrifts-
avhengig og styrke økonomien. - Det er 
lov å tenke stort og det er lov å tenke frem-
tidsrettet, sa han. Vi må få brukt opp de 
pengene som kommer inn og gjerne mer 
enn det. Arbeidsmarkedet utvikles, EØS 
avtalen utvikles dynamisk. Vi må tåle 
konkurransen fra utlandet og da må svaret 
være kompetanse, organisering og læring.  
Vi skal ha en kultur som sier at etterut-
danning, det er like naturlig som at man 
tar fagbrevet når læretiden er ferdig.
Med disse kloke ordene var debatten over 
og ble tatt til orientering.

Liberalisering av arbeidslivet.
Kjell Sverre Aasheim innledet om saken 
og sa at vi fikk en ny AML. Der var mar-
keringer mot endingene over hele landet, 
også på Stord. Vi ønsket ikke disse end-
ringene, men regjeringen ville gå enda 
lengre. Det ble nedsatt et utvalg uten 

medvirkning fra arbeidstakersiden for å 
komme med enda mer liberalisering. De 
vil gi mer styring til arbeidsgiverne. Han 
trakk frem enkelte av forslagene, blant 
annet delvis uavhengig stilling etter avtale 
med den enkelte. Arbeidsgiver skal kunne 
forkorte eller forlenge arbeidsdagen ut fra 
eget forgodtbefinnende. Det foreslås også 
kortere avspaseringsperioder for arbeid i 
petroleumssektoren. Det legges og opp til 
mer søndagsarbeid, og kveldsarbeid.
 Regjeringen er godt i gang med arbei-
det sitt, det kommer stadig nye angrep på 
arbeidsfolk, antall midlertidige ansatte 
øker, og EL&IT Forbundet er i  streik 
fordi regjeringen har endret lovteksten om 
avspasering etter vakt fra 1/5 til 1/7.

Det hjelper lite med fine veier om du ikke 
har jobb
 Øyvind Landsvik sa i debatten at man 
kan bli mørkredd av mindre. Vi ser hva 
regjeringen vil. Vi må tenke nytt, og få 
vekk de som sitter der nå. Rune Myntevik 
fra Helland Elektro og siste vara til styret 
i fagforeningen mente at mange ikke for-
står at dette angår oss. Når det diskuteres, 
så er det ikke tema. Man snakker heller 
om veier og bompenger. Som tillitsvalgte 
må vi ta opp disse temaene alle steder vi 
er. Det hjelper ikke med fine veier hvis du 
ikke har jobb. Det å ha en fast jobb og det 

Rune Myntevik sa at vi må få byttet regjering.

Kjell Sverre Aasheim presenterte arbeidstidsutval-
gets forslag.
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å være med å bestemme over arbeidstiden, 
det er det som betyr noe, sa Rune. - Vi 
har det så godt at ingen trodde det ville 
bli verre om noen andre overtok ved siste 
valg. Nå ser vi at det betyr noe og vi må 
kjempe for å få til en endring ved neste 
valg.
 Ove Toska sa at streiken i 96 er ukjent 
for mange og det er viktig å nevne det for 
ikke å glemme. Nå er det et år til stortings-
valget. Distriktet, samarbeidsleddet over 
fagforeningen, er i gang med valgkampen. 
Halvårsmøtet der skal se på aktuelle saker 
og strømninger foran valget. Om den sit-
tende regjeringen får fire år til vil arbeids-
livet være totalt forandret og mye verre for 
arbeidsfolk. Det kollektive vil bli svekket 

til fordel for større makt til arbeidsgi-
verne. Vi skal stå på for at arbeidsfolk har 
gode rettigheter og et arbeidsliv vi kan 
være tjent med. 
 Trond Løvstakken som var gjest på 
møtet takket fagforeningen som setter 
fokus på et slikt viktig området. Dette er 
alvorlige angrep. Ekspertutvalget består 
bare av arbeidsgivere og to forskere. For-
skerne har kommet i mindretall i flere av 
forslagene, sa han. Denne regjeringen vil 
oss vondt. Om de får gjennomslag for ett 
av forslagene, delvis uavhengig stilling, da 
forsvinner alle arbeidstidsbestemmelser 
og overtidsbestemmelser. LO har laget en 
brosjyre om dette som kan lastes ned fra 
LOs hjemmeside. Vi er nødt til å vinne 
valget neste høst, sa Trond Løvstakken.
Debatten ble tatt til orientering.

Vervekampanjen – trekning 
av vervepremie.
Atle Rasmussen innledet og sa at det skal 
trekkes tre vervepremier hver på kroner 
8 000 som reisegavekort. Bare ved å være 
organisert klarer vi å få vår del av verdi-
skapingen. Pr 13.10 hadde vi 3199 med-
lemmer. 263 nye medlemmer er vervet i 
perioden siste år. Vi har økt med hundre 
medlemmer fra nyttår, vi har økt med 800 
medlemmer de siste ti årene. Dette har 
vi klart ved at det er mange som verver. 

Det er 86 medlemmer som har vært med å 
verve i perioden, sa Atle.
 Vi har vervet 74 lærlinger fra 1. juni i 
år. Det har vært infomøte med lærin-
gene under Okel i september og det skal 
være tilsvarende møte i Sogn og Fjordane, 
senere i høst. Han minnet om at nyansatte 
skal presenteres for tillitsvalgte og at man 
må gi beskjed ved endringer som forel-
drepermisjon, militærtjeneste, sluttet, ny 
arbeidsgiver etc. Han minnet om at Roger 
Nese hadde 15 lodd i trekningen, men 
kunne bare vinne en premie.
 Deretter ble det trukket vinnere blant de 
som har vervet i perioden fra 1. 10.2015 til 
1. 10.2016. Vinnere ble Ann Olene Boge, 
Thomas Teigland, og Gerhard Nilsen.

Ove Toska går av til våren.
Kolbjørn Lygre fikk ordet på vegne av 
valgkomiteen. Valget på årsmøtet er spe-
sielt siden det skal velges ny leder etter at 
Ove Toska har vært det veldig lenge, sa 
han, og oppfordret klubbene til å komme 
med forslag både til ledervervet og andre 
verv i fagforeningen. 
 Ove Toska ga gaver til møteledelsen, 
takket for møtet og ønsket vel hjem. 
Klokka var blitt kvart på tre, denne freda-
gen i oktober.

HALVÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET FREDAG 14. OKTOBER 2016

Trekning av vervepremier.

Ann Olene Boge vant gavekort på 8000 i 
vervepremie.

Kolbjørn Lygre ba om forslag fra klubbene til 
valgkomiteen.
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MINNEORD

Det var med stor sorg Elektroarbeidernes 
Fagforening fredag 28.oktober mottok 
budskapet om vår tidligere vaktmester/til-
synsmann og tillitsvalgt Knut Petter Karl-
sen sin død.
 Knut ble medlem i LO og den gang Jern 
og Metall 24.04.1954 og fra 24.10.1989 
medlem i den gang Norsk Elektriker og 
Kraftstasjonsforbund – i dag EL og IT 
Forbundet.  Og ved sin død var mer enn 
62 års medlemskap i fagbevegelsen brakt 
til ende.  I alle disse 62 årene var Knut en 
engasjert talsmann for vårt fellesskaps idealer.
 Knut ble tidlig aktiv i vårt felleskap – således ble også 
Knut tidlig gitt ansvar og tillit til å ivareta en rekke oppga-
ver og verv -  og gjennom et langt yrkesliv ble han en høyt 
betrodd tillitsvalgt og respektert fagmann .
 Knut tok sitt fagbrev som elektromontør på BMV Lak-
sevåg, en arbeidsplass med mange sterke og faglig dyktige 
tillitsvalgte – deriblant sin egen bror. Knut sitt engasje-
ment og kunnskap ble lagt merke til og førte til mange 
oppgaver i felleskapet.   
 Som tillitsvalgt i fagbevegelsen kom Knut sine sterke 
egenskaper tydelig og markert fram.  Faglig dyktig, rolig, 
samlende og inkluderende i sin arbeidsform som han var.
 Knut var og talsmann for et sterkt felleskap - og ved å 
etterleve vårt gamle slagord ” Yt etter evne og høst etter behov”  

var Knut og opptatt av en fagbevegelse som tenkte ikke 
bare individ – men også et helt samfunn.
 Gjennom sitt virke som elektriker og tillitsvalgt  – fulgte 
han tett den store utviklingen med gjenoppbyggingen 
av landet og arbeidslivet etter krigen – da særlig knyt-
tet til skipsbygging, reperasjon og vedlikehold på BMV 
Laksevåg.
 Arbeidsoppgaver som krevd faglig dyktighet og ikke 
minst evne til å tilegne seg stadig ny og mer moderne 
teknologi. 
 Da elektroavdelingen på Laksevåg ble skilt ut og solgt 
– ble Knut sammen med sine kollegaer der overført til vår 
fagforening. Slik ble Knut en del av vårt felleskap – og med 
nye oppgaver og engasjement. Også her tok Knut aktivt 
del i vårt fagligpolitiske arbeid.
 I mai 1998 ble Knut engasjert som vaktmester og 

tilsynsmann ved vår eiendom i Kalfar-
veien. Selv om han nå var blitt pensjo-
nist - var dette en ny oppgave han tok 
fatt på med liv og lyst og med et stort 
engasjement.
Gjennom de neste vel 18 årene gjorde 
Knut en utmerket jobb med å holde vår 
eiendom presentabel og i god stand. Gjen-
nom alle disse årene ble Knut en svært 
sentral del av vårt kollegium på Kalfaret. 
 Han var opptatt av utviklingen i fagfo-
reningen og de oppgavene vi jobbet med. 

Sitt fagligpolitiske engasjement var sterkt, likeens var han 
også godt oppdatert på fotball, både lokalt og nasjonalt – 
således gikk vi aldri tom for tema i våre diskusjoner rundt 
lunchbordet.
 Like til i sommer var Knut involvert i arbeidet på eien-
dommen og tilsynet med dette. Først når sykdommen 
tappet ham for all energi –måtte selv han gi tapt. 
 Knut tok også sin vakt til styret i Seniorgruppen i fag-
foreningen og her fant han sin naturlige plass på en rekke 
turer og fellesarrangement. 
 Og like til hans helse sviktet var har fast tilstede på disse 
arrangementene.
 Knut var ikke av dem som snakket høyest – han trengte 
ikke det. Hans lune replikk og gjennomtenkte svar var nok 
– og hans lune humor var aldri langt borte .  
 I vår historie har Knut Petter Karlsen skrevet seg tydelig 
inn – der vil Knut også være når nye generasjoner fører 
arven videre.
 Våre tanker går også til kone, døtre med ektefelle, bar-
nebarn, øvrig familie og fagforeningskamerater som vi 
deler sorgen med.

Takk - for vel utført vakt !

Elektroarbeidernes Fagforening
Hordaland, Sogn og Fjordane

Ove Toska

Knut Petter Karlsen
Født 28.11.1936
Død 28.10.2016
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O
ve Toska åpnet møtet og 
ønsket spesielt velkommen 
til representanter for de strei-
kende og til forbundsleder Jan 

Olav Andersen. Totalt 23 deltakere var 
innom møtet.
 Ove Toska sa at vi foran forrige stor-
tingsvalg så på strømninger foran valget 
og at vi skulle gjøre det samme nå. Denne 

regjeringen har sammenhengende angre-
pet opparbeidede rettigheter. Får de en 
fireårsperiode til så vi få se et totalt endret 
samfunn, ikke minst innenfor arbeidslivet. 
Vi må arbeide hardt for å gjøre kjent hva 
valget neste år handler om.
 Vi vil også ta opp situasjonen som med-
lemmer på KS bedrift avtalen står oppi. De 
streiker for å få beholde vaktordningene 

sine. De er inne i den fjerde uken med 
streik. Vi har hatt møte med de streikende 
og representanter er invitert her. 
 Vi må komme oss høyere på banen og 
få frem hva det handler om. LO Bergen 
og Omland arrangerer fanemarkering ved 
KS sine lokaler klokken 14. Derfor må vi 
endre dagsorden for møtet i dag, sa Toska. 
Vi har og en uttalelse som vi ønsker å få 
tilslutning til. Han ba dirigentene om å 
ta den sammen med den fagligpolitiske 
situasjonen.
 Ove fikk tilslutning til dette og banket 
med klubba. Innkallingen ble godkjent og 
sakslisten ble godkjent med endring.
 Heidi Lie og Morten Bildøy ble valgt 
som dirigenter. Forslag til forretningsor-
den ble godkjent. Dirigentene overtok så 
møteledelsen.

400 000 i resultat
Kasserer Remi Unnvik orienterte muntlig 
om den økonomiske situasjonen basert på 
utsendt oversikt over utgifter og inntekter 
for første halvår. Ingen ønsket ordet til 
regnskapet, så det ble tatt til orientering.

Støtter de streikende
Etter en kort pause og mens vi ventet på 
neste innleder la Ove Toska frem forslag 
til støtteuttalelse til de streikende med 
overskriften ”Vi støtter våre kamerater i 

Representantskapsmøte 
med fanemarkering

Terje Knutsen innledet  til den valgpolitiske situasjonen.

HALVÅRSMØTE I DISTRIKTET 21. OKTOBER 2016

EL&IT Forbundet Distrikt Hordaland Sogn og Fjordane gjennomførte halvårsmøte i 
representantskapet fredag 21. oktober 2016. Planen var å se på aktuelle saker og 
stortingsvalget 2017. Virkeligheten overgikk planen.
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Over tyve representanter deltok på møtet.

kampen for å beholde vaktordningene”. 
Det ble åpnet for debatt. Ingen ønsket 
ordet, men det ble åpnet for redaksjonelle 
endringer.
 Uttalelsen ble vedtatt og kunne brukes 
senere på dagen
 Siden Terje Knutsen enda ikke var 
kommet, fikk Ove Toska ordet og ori-
enterte litt fra punktet som egentlig var 
utgått. Saker vi jobber med. Han trakk 
frem forsikringssaker herunder Heidi 
Bøyum sin sak med å prøve å få ut forsi-
kringsutbetaling etter en trafikkulykke på 
vei til styremøte i distriktet. Vi har presset 
på å få stablet forsikringsutvalget i forbun-
det på beina igjen blant annet for å følge 
opp slike saker bedre. Nå er det kommet 
penger i budsjettet, sa Toska. Han regis-
trerte deretter at Terje Knutsen kom inn 
døren og rundet av innlegget sitt.

Den valgpolitiske situasjonen et år før 
stortingsvalget 2017 
Terje Knutsen som er førsteamanuensis 
ved institutt for sammenlignende poli-
tikk på Universitetet i Bergen snakket 
om det generelle samfunnsbildet som vil 
ha betydning for valget neste år. Det var 

mer en tretthet over det sittende, enn en 
høyrebølge, som drev frem valgresultatet 
i 2013. Så ville han se på valget 2017 og 
hvordan Arbeiderpartiet kan komme til-
bake i regjeringskontorene. Det må i så 
fall bli i en eller annen samarbeidskonstel-
lasjon, sa han. 
 Dersom en sammenligner debatten nå 
og for ti år siden er det spesielt det grønne 
skiftet som er forskjell. Vi har hatt råd til 
å videreføre velferdsstaten mens de ande 
nordiske land måtte kutte på 90 tallet. I 
mange land er ikke velferdsstaten bære-
kraftig. Neste år vil nok Obama Care 
i USA bukke under, for den er ikke godt 
nok finansiert.  Vi tok imot 35 000 asylsø-
kere sist vinter, skal vi integrere alle, eller 
sende de tilbake? På 90 tallet tok vi mot 30 
000 flyktninger fra Jugoslavia. Man får et 
bilde av at systemkritikken mot vårt sam-
funn er vekke. Det siste partiet vi hadde 
som ville endre stort sitter nå i regjering, 
FRP. Deres radikale forslag har mye for-
svunnet. Vi så delvis det samme med SVs 
regjeringssamarbeid.
 Vi er det beste landet i verden å leve 
i men vi har utfordringer. Vi hadde en 
maktutreding, som så samrøre mellom 

det offentlige og det private.  Det demo-
kratiske ansvaret var vanskelig å plassere. 
Personer går fra å være politiker over til 
det private næringslivet og så gjerne til-
bake igjen, så vanskelig å se hvilken rolle 
de spiller.
 Det viktigste dilemmaet er at det har 
oppstått en kløft mellom eliten og folket 
som de er valgt inn for å representere. 
Vi har fått politiske broilere. Parti eliten 
er mer liberale enn det velgerne er med 
hensyn til innvandring, med unntak av 
FRP. Et annet eksempel: Velgerne mener 
at i dårlige tider bør vi først og fremt sørge 
for arbeid til nordmenn. Broilerne er ikke 
enig i det.
 Problemet oppstår at når man stem-
mer på AP, men de ikke gjør slik jeg vil. 
Da stemmer man enten på andre eller blir 
sofavelger.
 Terje Knutsen kom så inn på det nye 
utkastet til kommunelov. Kommunestyre-
politikere kan etter den nye loven pålegges 
taushetsplikt. 

2013
Dette er det store bildet, det generelle over-
blikket.  Over til det forrige valget som 
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mange var skuffet over. Mange var lei av 
Jens og co. De rødgrønne var dynamiske 
frem til 2011 med mange reformer blant 
annet var barnehageplass til alle veldig 
viktig. Så ble det litt smårusk. Mange 
velgere var lei de rødgrønne. De rød-
grønne slet med motivasjonen. Politiker-
språket var vanskelig. Gjørv-rapportert 
satte spørsmål ved styringsdyktigheten 
til de rødgrønne. Det var et stygt skudd 
for baugen for AP. Hva med beredska-
pen? Hva med å bruke 10 år på å få stengt 
Grubbegata? Den politiske hukommelsen 
til velgerne er omtrent tre uker for de fleste 
saker. For de fleste er politikk bare en liten 
del av livet. 
 Offentlig-privatindeksen i 2013 var 
omtrent den samme som i 2009, kanskje 
en sterkere samling i sentrum. Norske vel-
gere har altså ikke beveget seg mer mot 
høyre. De fleste velgere mener at det er 
mer enn ett parti som har bra politikk på 
de fleste områder. Det blir litt det samme 
for mange hva de stemmer.
 Denne boblen må vi prøve å punktere i 
en valgkamp. Det har en betydning hvem 
man stemmer på.

2017
Så det kommende valget og status i øye-
blikket. Regjeringspartiene klarer ikke å 
overbevise velgerne. De styrer ja, antall 
kommunikasjonsrådgivere er doblet siden 
2005, men de klarer ikke å overbevise på 
mange områder for eksempel med bud-
sjettforliket, det grønne skiftet, forsvars-
forlik, ny AML.
 Det er krevende med denne uvanlige 
regjeringskonstellasjonen, to i regjering 
med støtte fra to partier som står utenfor. 
Det er faktisk en liten sjanse for at det 
kollapser i høst men det vil jo ikke Jonas 
Gahr Støre for da må han styre etter et 
blått budsjett.
 Erna Solberg ønsker nok å sitte i regjering 
fremover, hun er blitt litt landsmoder. Så 
kom det litt spørsmål fra salen. Er mindre-
tallsregjeringer over? Problemet med det er 
at man ofte har ett fast støtteparti, gjerne 
SV, det er krevende men det kan gjøres. 

Vil SV gå inn igjen i regjering, spurte en. 
Det visste ikke Terje Knutsen, mange var 
fornøyd med regjeringserfaring og at Lys-
bakken gikk ut på en prinsipiell sak, men 
de følte seg nøytralisert av AP. Er usik-
ker på hva de vil. Kanskje de kan spille 
en bedre rolle i opposisjon. Men om AP 
kommer til makten vil det bli vanskelig for 
SV å ikke støtte de.
 Det er viktig å stemme og det er viktig 
å mobilisere. Det minste tallet som har 
flyttet et stortingsmandat er 17 eller 19 
stemmer. Personer er blitt viktigere i norsk 
politikk, hovedpersoner kjennes igjen men 
de vanlige stortingspolitikere er vanske-
lige å identifisere, gjerne koblet opp mot 
sosiale medier. 

Sats på tannhelse
Mulighetene for venstresiden sett fra en 
strateg. Man må hamre det inn i hodene 
på folk: Høyre tar fra de fattige og gir til 
de rike. De gjør det verre for syke, mens 
Rimi-Hagen får mange millioner i skatte-
lette. De har en ide om at om Rimi-Hagen 
får millioner i skattelette vil han skape nye 
arbeidsplasser. 
 Hamre inn: De rødgrønne begynte med 
fergefri E-39, Ulrikstunnelen, Vossapak-
ken. AP er et veldig profesjonelt parti med 
store ressurser.
 Skattekuttene har ingen effekt, man kan 
bare anta at de finnes som en statssekre-
tær sier det. Valgkampen blir viktig. 46% 
bestemmer seg først under valgkampen. 
24 % siste to uker og 7 % bestemte seg på 
valgdagen. Det eneste som er sikkert er at 
det blir et valg mellom Jonas Gahr Støre 
og Erna Solberg. 
 Når bør den største aktiviteten settes 
inn ble det spurt om. Mer på de tre fire 
siste ukene. Det går på folks politiske 
hukommelse. En flott kampanje i mai er 
ofte glemt etter sommerferien. Fra 15.- 20. 
august bør man være på igjen.
 Tannhelse kunne vært en reform å satse 
på. Det er omtent kun den norske velferds-
staten som ikke har det av de land som har 
en velferdsstat, sa Terje Knutsen og ble så 
takket av med en liten gave fra Ove Toska.

 Etter lunsj ble det vist en liten vide-
osnutt fra Karl Johan. 

Den fagligpolitiske situasjonen et år 
før stortingsvalget 2017
 Jan Olav Andersen startet med å snakke 
om den pågående streiken. Vi er på den 
fjerde uken, og mekleren har forsøkt men 
motparten er ikke interessert, sa han.
 Situasjonen er fastlåst. Streiken trap-
pes opp fra førstkommende mandag. Da 
er det tusen medlemmer ute i streik.  Kun 
installasjonsvirksomheter i energiselskap 
er dermed ikke uttatt. Dette er en viktig 
sak som medlemmene er villig til å streike 
lenge for. Dette handler om folk som har 
gått vakt i syv dager 24 timer i døgnet 
og trenger derfor å kvile seg etterpå. 
Antall strømutfall har vært stabilt siden 
man startet å registrere det på 90 tallet. 
Områdene er blitt større og været har 
bitt voldsommere. Regjeringen endret 
hovedregelen for avspasering fra 1/5 til 
1/7, men i forarbeidene står det at det er 
fordi belastningen har blitt mindre. 1/7 er 
en yttergrense for om man har større beve-
gelighet og evt. kan rette feil via pc eller 
telefon. KS bedrift vil ha vekk 10 avspase-
ringsdager for våre medlemmer uten noen 
form for kompensasjon. Denne ordningen 

Jan Olav Andersen innledet til den fagligpolitiske 
situasjonen
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ble videreført både i NHO-sektoren og i 
statlig sektor. Vi kan holde ut lenge, men 
på et tidspunkt må dette løses, og det er 
KS bedrift sine egne medlemmer som må 
gi beskjed til sin organisasjon om at saken 
må avsluttes. 
 50 av 60 elverk mener det er helt greit å 
videreføre de ordningene som er der i dag. 
Etter fire uker i streik har det ikke vært 
noen eksempler på fare for liv og helse, det 
er behandla mange disposisjonssøknader, 
vaktordninger opprettholdes og det rap-
porteres jevnlig til helsemyndighetene, sa 
Jan Olav Andersen.

Dønn fram til valgdagen
Han gikk så over til å snakke om forbun-
dets arbeid med hensyn til valgkamp. 
Forbundet er ikke partipolitisk, vi driver 
valgkamp for våre saker, sa han.
 Den blåblå regjeringen går i feil retning. 
Endringene i Arbeidsmiljøloven er en ting, 
økt ulikhet er en annen. Det er nødvendig 
med et skifte. Vi har fokus på stortingsval-
get. Resultatet får avgjøre hvem som skal 
samarbeide med hvem.
 Arbeidsmiljøloven og arbeidet mot 
sosial dumping er viktige områder.
 Eierskapspolitikk. Vi ønsker ikke 

å privatisere Statkraft, som betyr den 
norske vannkrafta. Vi må beholde Stat-
kraft som et heleid statlig selskap. Det er 
Europas største produsent av fornybar 
energi. Regjeringen vil og slippe private 
til på utenlandskablene. Det er Statnett 
alvorlig bekymra for. Pensjonsspørsmålet 
er et tredje moment. Pensjon er nå i spill. 
Det kommer endringer i offentlig pensjon, 
AFP skal evalueres i 2017, og folketrygda 
er og i spill for eksempel med hensyn til 
levealdersjustering.
 Vi kommer bedre fra dette om arbeidsli-
vets parter er med på prosessen, og det vil 
ikke den regjeringen som vi har i dag. 
 Det siste området vi er opptatt av er på 
klima og miljø-. I Statsbudsjettet er den 
eneste bransjen som får skatteøkning for-
nybarbransjen. Statsbudsjettet går i mot-
satt retning av en fornybar retning. Vi må 
og stille krav til den nye regjeringen og der 
har vi en jobb å gjøre med å mobilisere og 
synliggjøre. Det viktigste vi kan gjøre er 
å mobilisere våre medlemmer og få de til 
å stemme og vi må føre frem våre krav og 
ønsker. Han utfordret oss til å mobilisere, 
ikke de som allerede er mobilisert, men 
alle de andre. Hvordan lage et opplegg slik 
at vi kommer helt ut til våre medlemmer.

Hvordan kan vi benytte medlemsblad og 
sosiale medier og andre sosiale arrange-
ment for å komme direkte i kontakt med 
medlemmene. Det viktigste er at vi får 
engasjert klubbene. Ledelsen vil stille seg 
til disposisjon for å delta på ulike arran-
gement foran valget. Landsstyret i juni 
er og tenkt utvidet med en dag for å få til 
en bedre innsats foran valget. Det er fullt 
mulig å få til et regjeringsbytte og da er 
høy valgdeltakelse avgjørende. 
 Karsten Bøe spurte om vi skulle ha en 
lang eller kort valgkamp. Ove Toska ville 
at vi skulle gjøre litt begge deler. Og vi må 
helt ned på grunnplanet for å mobilisere.
 Øyvind Grindheim mente at tillits-
valgte måtte læres opp tidlig slik at de 
kunne gjøre en innsats i innspurten. Arild 
Horsevik viste til at Fafo har gode artikler 
om hva denne regjeringen gjør som ikke er 
til gunst for arbeidsfolk. Morten Bildøy sa 
at det viktig å få folk til å stemme og mot 
slutten bestemmer man seg for hva vi skal 
stemmer. Hvorfor vi skal stemme det må 
vi jobbes med lenge.
 Jan Olav Andersen oppsummerte. Han 
sa at det er farlig å ikke gjøre noe tidlig, 
for det som man bestemmer seg for er 
resultatet av et bakteppe. Så vi må skape 
et bilde av at det er viktig å stemme tidlig 
og så kommer finjusteringen på slutten.
Det må være en plan som går helt dønn 
frem til valgdagen, avsluttet Jan Olav 
Andersen. Temadebatten ble tatt til 
orientering

Avslutning med fanemarkering
Ove Toska avsluttet møtet i plenum klok-
ken 13.26 og deretter var det fanemarkering
for de streikene utenfor KS sine lokaler. 
Der stilte litt over 50 mennesker opp og 
der var på det meste ti faner.
 Jan Olav Andersen, Ørjan Myrmel og 
Ove Toska holdt appeller. En representant 
far KS kom ut og hilste på, så Ove Toska 
fikk da overlevert han den nylig vedtatte 
uttalelsen.

Etter møtet var det fanemarkering foran KS sine 
lokaler
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S
igurd Sævareid hadde fått på 
plass eit møte med prosjekt-
leiinga, der me fekk infor-
masjon om prosjektet som 

er Nord Euroapas største pågåande 
industriprosjekt. 
 Shell som er operatør av anlegget treng 
å auka trykket i reservoaret, og skal gjera 
dette med å installera  to boosterkompres-
sorar på land. Kværner fekk tildelt opp-
draget, og kontrakten vart signert i mai 
2012. 

No har Kværner bygd og montert 54 
modular  på anlegget, og den viktigaste 
milepælen i kontrakten «MS13» vart nådd 
1. september. Med unnatak av den første, 
er samtlege milepælar nådd og arbeidet er 
på det næraste ferdig. På EIT gjenstår på 
tidspunktet for besøket vårt 34 000 timar 
av totalt 330 000 timar, og 630 000 meter 
kabel er installert. Totalkontrakten var på 
heile 7,3 million timar.

 Spesielt arbeidet med høgspentinstal-
lasjonen vert trekt fram som svært bra 
utførd, men resten av EIT installasjonen 
held ein meget høg kvalitet hevdar pro-
sjektleiing. Også den gode produktivi-
teten vert trekt fram som spesielt god på 
prosjektet.
 Prosjektet har hatt nokre hendelsar 
med straumulukker, men dette har ein sett 
i gong tiltak mot.

 

Ute på anlegget trefte me på mange av 
våre medlemmar.  Dei gav uttrykk for at 
dei trivest godt på Nyhamna. 
 I og med at prosjektet går mot slutten, 
er i første omgang dei innleigde innfor-
stått med  at det går mot avslutning for 
deira del. På grunn av situasjonen i bran-
sjen for tida vil det sei at det for mange 
er ein usikker jobbsituasjon etter prosjekt-
slutt. Dette prega i stor grad diskusjonane 
me hadde med medlemmane. 
 Besøket vart avslutta med at me fekk 
vera med på allmøte i idrettshallen i leiren, 
der Prosjektleiar frå både Kværner og Shell 
gav skryt til alle som hadde vore med på 
gjennomføringa av dette store prosjektet.
Me sluttar oss til, og takkar for at me fekk 
komma

Anleggsbesøk på 
Nyhamna, Aukra
Det sentrale Olje og Anleggsutvalet gjennomfører i samarbeid med Skip og Oljeutvalet i 
fagforeninga anleggsbesøk som ein del av den årlege aktivitetsveka. 7. september var det 
besøk til medlemmane våre på Nyhamna på Aukra, der Kværner har hatt ein stor jobb som 
snart er ferdigstilt. Sigurd Sævareid og Kjell Sverre Aasheim representerte fagforeninga vår 
under besøket

BYGGEPLASSBESØK

Jonny Breivik, Stig Andre Heggem og Leif-Egil Thorsen var med på besøket

Tekst og bilete: Kjell Sverre Aasheim

Møte med prosjektleiinga

Frå allmøtet der det vart feira at siste og viktigaste milepæl var nådd.  
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Seint men godt
På grunn av streik hos Fellesforbundets medlemmer på hotel-

lene måtte årsmøtet i distriktet utsettes flere måneder. Først 

den 10. juni var streiken på hotellene over og arrangementet 

kunne gjennomføres

V i savner en aktiv motkonjunk-
turpolitikk. Regjeringen prio-
riterer skattekutt til de som 

har mest. Det fører til økte forskjel-
ler, og en fiendtlig politikk i forhold 
til arbeidsfolk og arbeidsplasser. Det 
må vi huske om et år når det er valg 
til nytt storting. Denne regjeringen 
må ikke få enda fire nye år, da har 
de snudd om på hele arbeidslivet og 

samfunnet som sådan.
 I tariffoppgjøret hadde vi håpt på 
bedre resultat innen pensjon. Nå går 
saken tilbake til LO som må samle 
seg om et felles syn. De fleste tariff-
oppgjørene er ferdig, kun KS bedrift 
står igjen og må få hjelp av riksme-
klingsmannen. Ove oppfordret alle til 
å svare på mail fra Gerd Kristiansen 
om hva som skal være viktig fremover. 

Henning Solhaug innledet om yrkesfagopplæring

Leder Ove Toska ønsket velkommen. 
Han så frem til et godt årsmøte i gode 
tradisjoner. En spesiell velkommen til 
Jan Olav Andersen og Henning Sol-
haug som vil innlede om yrkesfagene. 
Det er spennende tider. Bransjen er 
rammet av arbeidsledighet, arbeids-
livskriminalitet, med mer. Mange får 
yrkesskader, det gir oss mye arbeid 
og Arthur gjør en god jobb i så måte. 
Tillitsvalgte ute kan bidra til at slike 
saker får en god start. Vi har regis-
trert 50 oppsigelser i hovedsak innen 
oljerelatert virksomhet. Innen Energi 
er det kostnadskutt og innstrammin-
ger. Innen Telenor er det stadig ned-
bemanninger og kostnadskutt. For 
øvrig er det mye outsoursing innen 
IKT-bransjen.

ÅRSMØTE DISTRIKT 10. JUNI 2016

Deltakerne fulgte godt med.
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Skal yrkesfagene ha en fremtid må vi tenke 
på lærlinger og bidra til at de blir tatt inn 
i bedriftene, sa han før møtet ble konstitu-
ert. Heidi Lie og Morten Bildøy ledet som 
vanlig møtet.

Yrkesfagenes fremtid og utvikling 
Etter at årsmeldingen var vedtatt ble det 
temadebatt om yrkesfagenes fremtid og 
utvikling.
 Henning Solhaug innledet. Han har 
jobbet med utdanning siden tidlig på 
90-tallet. Opplæringsloven skal åpne 
dører mot verden og gi historisk og kul-
turell innsikt og forankring. I begynnelsen 
skjedde fagopplæring utenom den eta-
blerte folkeskole.  En felles opplæringslov 
er grunnlaget for enhetsskolen. Fagutdan-
ningen skal inneholde mer enn bare yrket. 
Enhetsskolen er under press. Det er en 
gratis skole, som gir sosial utjevning og 
motvirker klasseskiller. Enhetsskolen er 
et ledd i nasjonsbyggingen. Der det er lær-
lingeordning er frafallet lavt. Det pågår 
en reformprosess med kritikk av dagens 
fagutdanning. Mange fagbrev gir ikke 
nødvendigvis høyere lønn eller mer inter-
essant arbeid. Fagene har ikke mer teori 
enn det som trengs, selv om det er en dis-
kusjon om det. Språk blir stadig viktigere. 
Ikke la dere lure når noen sier at det er for 
mye teori. Framtidas fagarbeider trenger 
også HMS og kunnskap om arbeidslivet 
med mer for å kunne konkurrere med 
lavkostland. Samarbeidet mellom skole 
og arbeidsliv må styrkes. Vi må starte i 
grunnskolen. Det er ofte for stor fokus på 
kjernefagene. Det bør være bedre mulighet 
for at skoleelever kan være med i arbeids-
livet for å se hvordan det er. Vi må gjøre 
yrkesfaglig studieretning attraktivt. Begre-
pet høyere og lavere utdanning må vekk, 
det bør brukes kort og lang i stedet. Han 
la frem en ide om fond som arbeidsgiver 
kunne betale inn til og som kunne lønne 
lærlinger i perioder hvor bedriftene ikke 
har egentlig bruk for å ta inn lærlinger.
 Siden Arild Horsevik hadde forfall fikk 
Åge Blummenfelt ordet og orienterte fra 
sitt ståsted om arbeidet i faglig råd med 
nye fagplaner. Han har vært med å gå 

gjennom tilbudsstrukturen for elektro-
fagene i en undergruppe. Faglig råd har 
laget et forslag til ny utdanning for elek-
trofagene som i april ble sendt til utdan-
ningsdirektoratet for videre behandling og 
beslutning.

Etter en kort debatt la Ove Toska frem 
forslag om en uttalelse om endringer i 
yrkesfaglig opplæring og forslag om opp-
retting av fagutdanningsutvalg i distriktet.
Øyvind Landsvik foreslo at navnet på fag-
utdanningsutvalget kunne være Kompe-
tanseutvalg, og slik ble det.

Regnskap 2015
Kasserer Tore Haugland viste til det 
utsendte regnskapet. 
 Ordinært resultat ble kr. 629 999. Eien-
deler var kr. 4 427 403 ved årets slutt.
Arthur Sjursen sa i debatten at det er akti-
vitet som ikke viser i regnskapet: Verne-
konferansen med 40 deltakere betales av 
arbeidsgiverne. Kurs dekkes i all hoved-
sak gjennom AOF med 1,2 millioner i 
2015. AOF henter ut våre penger fra LO 
kompetanse. Regnskapet ble enstem-
mig godkjent, og deretter ble det vedtatt 
aktivitetstilskudd på kr 125 pr medlem til 
fagforeningene.

Innkomne saker
Svein Davidsen la på vegne av styret frem 
forslag om at det bevilges kr 7 500 til 
ARMH som lokaliserer og identifiserer 
lik i massegraver etter den spanske bor-
gerkrigen. Dette ble enstemmig vedtatt og 
deretter overrekte Svein Davidsen en liten 
gave til Henning Sol-
haug som hjalp oss med 
studieturen til Spania

Budsjett 2016
Tore Haugland la frem 
det utsendte budsjett-
forslaget.  
 Inntekter totalt er 
kr. 8 100 000. Utgifter 
totalt er kr. 7 706 000.
 Det ble åpnet for 
debatt og Remi Unnvik 

og Ove Toska hadde ordet.
 Remi Unnvik foreslo å sette av 20 000 til 
kompetanseutvalget. Møtet var enig i det 
og budsjettet ble vedtatt.

Valg og heder
Valgkomiteens leder Heidi Lie orienterte 
om valgkomiteens arbeid og la frem valg-
komiteen sin enstemmige innstilling. 
Ingen ønsket ordet til saken så valgkomi-
teens forslag ble enstemmig vedtatt. Ny 
valgkomite for 2017 ble også bestemt.
 Ove Toska fikk ordet og ga det videre 
til forbundsleder Jan Olav Andersen som 
trakk linjene tilbake til etableringen av 
forbundet. Æren for at forbundet over-
levde den tiden er å takke de tillitsvalgte. 
Nå er det et generasjonsskifte, og frem-
over blir det trolig mindre kontinuitet i 
tillitsvervene. Derfor må en effektiv tillits-
valgopplæring prioriteres. Relativt sett var 
fusjonen et vellykka prosjekt, men vi har 
ikke klart å ivareta vertikale avtaler godt 
nok, og vi må bli et mer IT- forbund for de 
medlemmene. Skal vi verve i ITK-sektoren 
må vi kunne den sektoren bedre. Han ville 
bruke denne muligheten til å hylle noen 
som har vært med lenge og har påpekt 
disse svakhetene. Han ga så hver sin for-
bundets hedersgave til Astri Skare og Tore 
Haugland. De takket for oppmerksomhe-
ten som kom overraskende.

Ove Toska takket møteledelsen og delta-
kerne, og ønsket vel hjem litt før klokka 
tre.

Astri og Tore fikk hedersgaver.

ÅRSMØTE DISTRIKT 10. JUNI 2016

Av Arne Nesheim
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Kent Are Kjørsvik Petterson (Venstre)

Kva tankar gjer du deg om tiltaka som er 
gjort mot arbeidsledigheten i landet?
Situasjonen i oljenæringa er grunnlaget 
for situasjonen mange er i. Det finnest 
ikkje noko tiltak regjeringa kunne gjort 
for å hindre denne «oljekrisa» og det er det 
ingen andre regjeringar som kunne gjort 
heller. 

Kva burde vore gjort annleis for å sikra at 
færre stod utan arbeid?
Eg trur det er vanskelig å finne tiltak som 
treff alle yrkesgrupper som er råka enden 
direkte eller indirekte.

Johnny Håvik (Arbeidarpartiet)

Kva tankar gjer du deg om tiltaka som er 
gjort mot arbeidsledigheten i landet?
Det er skuffande å sjå at det vært gjort 
svært lite med arbeidsløysa, som er den 
største på fleire tiår. Regjeringas største 
einskildsatsing er kutt i formueskatt, der 
over 20 milliardar vært brukt årleg, utan 
nokon form for dokumentasjon på at 
dette skapar arbeidsplassar. Desse pen-
gane burde vore brukt annleis. Det å gå 
arbeidsledig, er ei svært negativ oppleving 
for den det rammar. Slik situasjonen er nå 
rammar arbeidsløysa om lag 140 000 men-
neske, denne verkeligheita burde politika-
rane ta innover seg, i staden for å å oversjå 
den.

Kva burde vore gjort annleis for å sikra at 
færre stod utan arbeid?
Ein burde gjort som ein gjorde i møte med 
den globale finanskrisa i 2009, prioritert 
å setja i gang offentlige prosjekt som gjev 
sysselsetjing i privat sektor, som til dømes; 
opprusting og bygging av offentlige bygg 
og infrastruktur. Dei nye ferjeanboda til 
Hordaland som set krav til meir klima-
vennlege ferjer er også eit godt eksempel 

Gaute Lund (Sosialistisk Fellesliste/Rødt)

Kva tankar gjer du deg om tiltaka som er 
gjort mot arbeidsledigheten i landet?
Det er alt for lite. Ein ting er at dei store 
pengane er prioriterte til skatteletter som 
aukar forskjellane, med tvilsame påstan-
dar om sysselsetjingsverknader. I tillegg 
har vi ei regjering av parti med grunnleg-
gjande tru på marknadskreftene, noko 
som gjer at dei truleg er ideologisk hindra 
i å gjera aktive økonomiske grep, t.d. 
for å betra sysselsetjinga i det kriseråka 
Vestlandet.

Kva burde vore gjort annleis for å sikra at 
færre stod utan arbeid?
Her er det veldig mange ting å peika på. 
Stimulans til vedlikehaldsaktivitet og 
brønnplugging på sokkelen til dømes. 
Staten kunne også direkte stimulert dei 
hardast råka områda gjennom tilskots- og 
låneordningar til kommunane til formål 
som ville auka sysselsettinga lokalt, typisk 
til mindre bygg- og infrastrukturtiltak.

AKTUELT

Av Joakim EspevikKommunepolitikarar om arbeidsløysa
Arbeidsløysa i landet er rekordhøg. Det er skrive opp og ned i dei landsdekkande avisene om temaet. Det gjeld 
og Kvinnherad Kommune, ein vanleg kommune på Vestlandet. Så langt i 2016 har heile 14 konkursar råka 
kommunen, like mange som 2014 og 2015 til saman. 32% fleire står utanfor arbeid i august samanlikna med 
august året tidlegare. Så kva synest lokalpolitikarane? Tre kommunepolitikarar frå Kvinnherad har svara på to 
spørsmål frå oss.

Fotokreditteringar:
Johnny Håvik (Foto: Kvinnherad Arbeidarparti)
Gaute Lund (Foto: Privat)
Kent Are Kjørsvik Petterson (Foto: Venstre)

på korleis det offentlige kan bidra til å 
skapa private arbeidsplassar. På denne 
måten skaper ein aktivitet for næringsli-
vet, driv fram innovasjon, og kuttar kli-
magassutslepp på same tid. Det er ein god 
måte å møte arbeidsløyse på, samstundes 
som det gjev positive effektar på andre 
område.
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I forbindelse med møtet i Sogndal, starta 
det med lunsj i Vik, der han fekk helse på 
tilsette i Holen Installasjon si avdeling 
der. Før møtestart i Sogndal, var det tid 
til eit kort byggeplassbesøk på Sogndal 
Omsorgsenter, der Bravida Førde står for 
elektroarbeida. 
 På medlemsmøtet vart det samla 6 
medlem, i tillegg til Atle Rasmussen og 
Bjarne Trondsen frå Elektroarbeider-
nes fagforening. Årets tariffoppgjer vart 
grundig gjennomgått, alt frå prosess med 
produksjon av krav frå grasrota og opp til 
Landstariffkonferansen (LTK), og vidare 
til kravoverlevering og forhandling. Atle 

påpekte at vår fagforening er den største 
på LTK, med 20 av 100 delegatar. For-
handlingsprosessen, streikefare og digi-
talisert uravstemning skapte engasjement 
og spørsmål frå dei frammøtte. Dei var og 
opptatte av delen som går på å forsvare 
rettar ein allerede har opparbeidd seg, og 
som arbeidsgjevarsida gjerne vil svekke i 
forbindelse med sine krav i tariffoppgjeret. 
 Nettsidene til Fagforeninga vart pre-
sentert, der ein samtidig fekk vist fram 
ulike medlemsfordelar, mellom anna LO's 
utdanningsfond og medisinkassa. Bjarne 
minte om viktighet av å delta i innrappor-
tering for lønnstatistikk, og deltakelse på 

samlingar for tillitsvalgte i fagforeninga. 
Nytten av å kjenne dei andre tillitsvalgte 
er stor. Det gjeld både i forhandlingssitua-
sjonar i eiga bedrift, og i periodar ein har 
behov for enten å leige ut eller inn mon-
tørar og vil unngå bemanningsbyrå. 
 Verving av uorganiserte var og oppe 
som tema, der Atle gjekk gjennom skil-
nadane i rettar mellom bedrifter med og 
utan tariffavtale. Særleg påpeikte han at 
tariffavtalen er mykje meir enn fastlønna, 
så om ein arbeidsgjevar utan tariffavtale 
lokkar med høgare lønn enn tariff, er det 
gjerne mange andre ting ein ikkje får med 
seg. Her var det spørsmål om kontigent, 
og det spora vidare inn på kva som er 
lønnsgrunnlaget som den vert rekna frå? 
Er ytelsar som verdi av forsikring og for-
delsbeskatning av telefon med? Etter ein 
kjapp sjekk av ein lønnslipp, kunne Atle 
fortelle at sakene er i orden, telefon og for-
sikring er ikkje tatt inn i kontigenten.
 Lærlingevervekampanja til EL og IT 
sentralt vart trekt fram, der lærlingar inn-
meldt før 1.desember er med i trekning av 
3 iPad, og vår lokale generelle vervekam-
panje i fagforeninga med loddtrekning 
blandt ververane vart presentert. 
 Som avslutning var det ein ny tur innom 

AKTUELT

I haust er organisasjonssekretær Atle Rasmussen på ny runde med besøk til medlemmane 

i Sogn og Fjordane. Medlemsmøta er lagt opp rett etter arbeidstid, og har servering av mat 

i tillegg til presentasjon av aktuelle tema og innspel frå medlem. Denne runden omfattar 

Sogndal, Florø, Førde, Måløy og Nordfjordeid. 

Medlemmer i Vik.

Medlemsmøter i Sogn og Fjordane
Mads Ødven og Thomas Antonsen
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fagbevegelsen sine nettsider, for å opp-
forde til deltakelse i LO's medlemsdebatt. 
Formålet med LO's medlemsdebatt er at 
medlemmane skal velge ut hovedsaker 
som LO skal priotitere å presse politiske 
parti på,  i forbindelse med stortingsvalget 
i 2017.

Praten, og spørsmåla, vart ivrig lufta, 
slik at det vart eit godt møte prega av dei 
problemstillingane sogningane møtte til 
dagleg.  

Atle Rasmussen på byggeplassbesøk i Sogndal.

Tekst og bilder: 
Bjarne Trondsen

1. juli 2015 vart arbeidsmiljølova endra, og fleire av 
endringane var til det verre for oss som er arbeids-
takarar. Dette går blant anna på det som går på 
arbeidstid.

Allereie før endringane var tredd i kraft hadde regjeringa utnemnd 
Arbeidstidsutvalet. Dette utvalet skulle vurdera forholdet mellom 
lovregulering og regulering i tariffavtalar, samt behovet for foren-

king av lovverk og lovvfesting av rettspraksis. Dette «ekspertutvalet» vart 
nedsett utan at partane i arbeidslivet var representert. Dette representerar 
eit brot med det tradisjonelle partsamarbeidet rundt AML. Det er også slik 
at med så omfattande endringar som er gjort på AML, bør ein sjå på verk-
nadane av endringar før ein går inn for ytterlegare endringar. Det er berre å 
sjå på det som har skjedd med mellombels tilsette. Regjeringa gav generell 
opning for mellombels tilsette og argumenterte med at dette ville få fleire 
i arbeid. Fagbevegelsen advarte mot at dette ville føra til fleire mellombels 
tilsette. Ein ser no at fagbevegelsen fekk rett. Det er ein dramatisk auke i 
mellombels tilsette, i tillegg til at arbeidsløysa er rekordhøg.
 Arbeidstidsutvalet har no komen med si innstilling som vart lagt fram 
16. januar 2016. I innstillinga føreslår dei blant anna å innføra «delvis uav-
hengig stilling». Dette inneber at den enkelte skal kunna unntas bestem-
melsane om arbeidstid, og overtid. Dette skal den enkelte arbeidsgjevar 
kunna «avtala» med den enkelte arbeidstakar.
 Når det gjeld skift og turnus, er innstillinga frå utvalet på at arbeidsgje-
var skal kunna redusera den arbeidsfrie perioden frå 11 til 9 timar. Dette 
skal arbeidsgjevar kunna gjera utan å måtta inngå avtale med den enkelte 
arbeidstakar, tillitsvalgte eller søka samtykke frå Arbeidstilsynet.
 Petroleumsvirskomheten offshore er prega av betydeleg sikkerhetsri-
siko og store konsekvensar for personell og miljø ved feilhandlingar. For 
å minska denne risikoen har ein blant anna den såkalla 1/3 regelen. Det 
vil sei at det skal vera ein arbeidsfri periode på minst 1/3 av sist avslutta 
opphaldsperiode. Denne regelen vil utvalet fjerna.
 Utvalet vil vidareføra lovgrense for arbeid på søn- og helgedag, men dei 
som vil må kunna arbeida oftare. Det er åpenbart at ein slik «frivillighet» 
vil auka presset frå arbeidsgjevar.
 Utvalet føreslår vidare at arbeidstakar kan forskyva nokre timar av 
arbeidstida frå dag til kveld. I tillegg føreslår dei at kvelden skal forlengast, 
og timar mellom 2100 og 2300 ikkje skal reknast som nattarbeid.
 Utvalet innser at «Mens en utvidet adgang til unntak vil 
kunne øke risikoen for negative helseeffekter av lang og ube-
kvem arbeidstid noe, kan bidraget til økt effektivitet og betre res-
sursutnyttelse føre til en samlet sammfunsmessig gevinst».  
Sagt på ein anna måte er det ikkje sikkerhet, helse og arbeidsrettar for våre 
medlemmar som vert prioritert høgast.
 Det er berre å konstatera at prosjektet til regjeringa fossar fram, og 
stadig nye angrep kjem på opparbeida rettar. Dette prosjektet må stoppast 
så fort det let seg gjera. 

ORGANISASJONSSEKTRETÆRENS SPALTE

Tekst og bilete: 
Kjell Sverre AasheimArbeidstidsutvalet

Atle Rasmussen påpekte at tariffavtalen er mykje 
meir enn berre løn.
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Trives på 
Nyhamna
På Aukra vest for Molde går no eit av dei stør-
ste europeiske industriprosjekta dei siste åra over i 
sluttfasen. Over 350 montørar i elektro, instrument og 
telecom frå eit titals firma har bidrege til å gjere Nyhamna 
Expansion Project til ein suksess for Kværner.

Arbeidet Kværner utfører for 
Norske Shell AS skal auke pro-
duksjonen frå Nyhamna. Det skjer 
ved å installere nye kompressorar som 
skal auke trykket i Ormen Lange-feltet. 
Dessutan vert anlegget rusta for å ta imot 
gass frå Aasta Hansteen gjennom nye Polarled 
rørledning.
 Henriette Thorsen frå Apply og Halid Tugay Cakiro-
glu frå Kværner er to av elektrikarane på prosjektet. – Det 
er utruleg spennande å væra del av eit så stort prosjekt, seier 
Thorsen. Ho har vore i prosjektet i fire månadar og synest det er 
godt å være på Nyhamna.
 – Det er kjekt å væra på jobb med gode kollegaer og varierte arbeids-
oppgåver, meiner ho. Ho tykkjer fritidstilbodet på Nyhamna er bra, 
med TV-rom, spelerom, bibliotek, trimrom, spinningrom og velferds-
hus, men ler litt av seg sjølv når ho fortel at blir mest Netflix på brakka 
når arbeidsdagen er over. – Ja, når det ikkje er innebandy eller bingo då, 
det må eg væra med på!
Cakiroglu støttar Thorsen i at fritidstilbodet er godt, men synest også 
det er best å være på brakka etter ein lang arbeidsdag. – Ein skal jo 
tidlig opp på jobb igjen neste dag, så ein går tidlig for seg sjølv, seier 
han.
 Han har vore på Nyhamna i over eit og eit halvt år. På den tida har 
han vore med å vedlikehalde det provisoriske elektronanlegget, lagt 
kabel både over og under bakken, montert lysarmaturar, terminert og 
mykje meir. – Det er fort gjort at arbeidet kan bli gjentakande, men 
for meg har det vore mykje variert arbeid også. Det gjer det endå meir 
spennande å væra på jobb!
 Cakiroglu skryt også over kollegaene sine og er glad for at han får 
jobbe med så mykje ulike personar. – Eg kjem godt overeins med alle og 
likar å treffe nye folk. 
 Han meiner dessutan maten han får servert på Aukra er svært god. 
– Men slikt endrar seg også gjennom prosjektet. I starten var me få 
her oppe og etter kvart som me vart fleir merka me også at kvaliteten 
på maten gjekk litt ned, seier han og føyer til at det ikkje gjer noko for 
maten er langt ifrå dårleg.
 Å arbeide på eit gassannlegg som er i full drift kan også væra krevjande. 

Halid Tugay Cakiroglu les arbeidsteikningar. FOTO KJETIL MYREN

AKTUELT
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Halid Tugay Cakiroglu les arbeidsteikningar. FOTO KJETIL MYREN

– Første 
turen var 
det svært 
mykje prose-
dyrar og reglar å 
setja seg inn i. Men 
ein vert fort vane med å 
jobba slik også. No tenker 
eg ikkje mykje på det, fortel 
Thorsen.
 Elektrikarane i prosjektet har 
dessutan grunn til å være stolte over seg 
sjølv. Ved fleire anledningar gjennom pro-
sjektet har dei hausta ros og skryt for at arbei-
det held god kvalitet og vert utført til rett tid. 
Og når prosjektet no nærmar seg ferdig betyr det at 
bemanninga er på veg ned igjen. Thorsen har allereie 
fått beskjed om at ho er på siste tur og håpar på at det 
snart kjem nye utfordringar.

Henriette Thorsen trekker kabel. 
FOTO KJETIL MYREN

Nyhamna Foto: Relevant Film-Svein Roger Ivarsen - 
Rettigheter tilhører Norske Shell AS

Av Joakim Espevik
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Fagforeningen styrker 
kontakten med klubbane

 «Målet er å få kontakt, og 
halde betre kontakt med dei 
som vi ikkje hadde så god kon-
takt med i utgangspunktet», 
kan Remi Unnvik fortelje. 

Bakgrunnen for utsagnet er at fagfore-
ningsstyret i mai sette seg eit mål om å få 
betre oppfølging av klubbane, samt fokus 
på verving i ellers organiserte bedrifter. 
Remi vart valgt til oppgåva i juni, og etter 
sommarferien var han frikjøpt på heiltid 
for å arbeide for oppfølgingsprosjektet til 
fagforeninga. Det vil seie, for den tid han 
ikkje allerede er oppteken med andre verv 
han har i foreningssamanheng;  kasserar 
både i fagforening og distrikt, forbunds-
styret, og leiar i fagutdanningsutvalget. 
No høyrest det kanskje mykje ut, men det 
er framleis tid til å handtere den nye opp-
gåva. Det blir alt mellom ein og fem dagar 
i veka, så tida strekk til. 
 -Vi har tett på 3200 medlem i vår fag-
forening, og det er godt og vel 70 klubbar 
vi har grei kontakt med. Det er omlag 
100 bedrifter som har tariffavtale i vårt 
område, og vi har og medlemmar i bedrif-
ter utan tariffavtale. 

Korleis grip du fatt i ei slik oppgåve? 
Kva ende startar ein i?
-I starten var det å sjå på kva respons vi 
har frå klubbane, som for eksempel å sjå 
kven som gjev respons på undersøkingane 
vi sender ut. Der har vi årleg utsending 
av skjema for lønnstatistikk og sjukefrå-
ver, og vi forventar å få inn melding om 
klubbstyresamansetning, lokale §3E-avta-
lar, og rekneskap i klubben. I tillegg har 
vi lister over deltakande på årsmøte, 

halvtårsmøte, klubbleiarkonferansar, og 
eventuelt kurs. Her fann eg ut at ca 50 av 
klubbane hadde vore innom klubbleiar-
konferanse siste tre år.  Eg har vore i kon-
takt med mange klubbar, og det er gjerne 
eit fungerande apparat som berre ikkje 
har funne tid til å delta på det som skjer. I 
andre eksempel er det planlagt årsmøte og 
valg av tillitsvalgt seinare på året enn dei 
fleste andre. Eg har og vore ute for at nye 
tillitsvalgte ikkje kjenner godt nok til kva 
vi som fagforening har å tilby av kurs og 
hjelp og støtte. I slike tilfelle tilbyr eg dei å 
komme hit til kontoret i Kalfaret, eller eg 
tek turen ut. Då får dei hjelp til å komme i 
gang, enten problemet går på å finne eller 
fylle ut skjema, formalitetar som registre-
ring i Brønnøysundregisteret, eller berre 
å tilby å delta på eit klubbmøte om dei 
har ønske om det. Kva eg gjer, er heilt opp 
til kva dei ønskjer. Vi må hugse ein ting, 
og det er at det er medlemmane som eig 
fagforeninga, og det er medlemmane som 
fagforeninga er til for. 

Er det store skilnadar på aktivitetsnivå i 
klubbane?
-Det er det, og slik vil det naturleg vere. 
Det er klart at ein klubb i ei bedrift med 5 
tilsette, så er både kontakt mellom leiing 
og tilsett heilt annleis enn i ei stor bedrift 
med 200 tilsette. Der den eine då gjerne 
har 10-12 klubbstyremøter i året, vil kan-
skje den andre ha to eller tre. Arbeids-
mengda for ein klubb eller den tillitsvalgte 
er gjerne avhengig av kva typer arbeid 
bedrifta er innom. Det blir straks meir 
å ta tak i om ein har med rotasjonsord-
ningar, eller inn- og utleige å gjere. Det 
viktigaste i mitt arbeid no er å ha god 
kontakt med klubbane, gjerne få stadfeste 
at opplysningane vi har om epostadresser 

og klubbstyre stemmer slik at vi veit at 
vi har komunikasjonskanal til rette ved-
kommande når vi skal sende ut skjema 
og invitasjonar. Når ein då først er innom 
temaet, er det og naturleg å etterspør 
svar om det er skjema vi manglar retur 
på, spør om verving, eller invitere til ein 
kommande konferanse eller kurs. Prøvar å 
koordinere med dei andre her på kontoret, 
slik at eg ikkje ringer dei same som nokon 
av dei andre her nyleg har snakka med. 

Prosjektet skal fortsette ut året, blir 
det på kontor og telefon vi finn deg 
framover?
-Delvis blir det nok det, men eg har eit 
ønske om å bli meir synleg på arbeids-
plassane framover mot jul. Ein visitt på 
ein byggeplass opnar gjerne god kontakt 
med medlemmane våre, og er det noko 
alle sett pris på, så er det at vi kjem oss litt 
ut i frå kontoret og møter dei der dei er. 
Mange av bedriftene kjenner eg ved navn 
frå listene vi har i fagforeninga, eller kan-
skje eg kjenner den tillitsvalgte. Då er det 
veldig kjekt å komme til kontoret til den 
enkelte bedrift, eller besøke eit prosjekt 
dei har. Eg har hatt nokre slike besøk, og 
vil gjerne ta fleire. No nyleg har eg brukt 
en del tid på å ligge til rette for fagfore-
ninga og EL og IT Forbundets sin stand på  
Yrkes-NM og Yrkesmessen her i Bergen. 
Vi har ei eiga gruppe for kvinner i faget, 
Montørjentene som deltok på standen for 
å promotere kvinner i utradisjonelle yrker. 
Og det fekk vi mange gode tilbakemeld-
ningar på. Så sjølv om eg er satt til litt 
ekstra oppfølging og vervefokus, så skal vi 
ikkje gløyme det gode arbeidet dei andre 
gjer på feltet, frå medlem, tillitsvalgt, og 
fagforening ellers, avsluttar han.

AKTUELT

Frå august har Remi Unnvik vore frikjøpt for å arbeide tettare 
mot klubbane. Montørforum har teke ein prat med han om dette. Tekst Bjarne Trondsen

Remi Unnvik
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REISEBREV FRA NORDSJØEN

Medlemsbesøk på Snorre A plattformen 

D
et er bra med aktiviteter, og for øyeblikket er det Aker 
Solution som jobber her ute, men til nyttår er det 
slutt, da overtar Wood Group Mustang.
 Aker jobber nå med å skifte ut CO2 med vann-

toganlegg i hovedgeneratoren. Det jobbes også med å installere 
HVAC i hele boligmodulen, nivåmåling i tanker og modifikasjon 
på tre brønner. Så det er nok å gjøre.
 Jeg hadde et positivt møte med EL & IT medlemmer fra Aker 
Solution. Der fortalte jeg litt om LO koordinerende ordningen 
som jeg er en del av, og som nå er halvert til tre stykker, en fra 
hvert forbund, EL & IT, Fellesforbundet og IE. Jeg gikk også litt 
gjennom forbundets olje og gasskonferanse. Etter det gikk jeg 
gjennom prosessen rundt tariffoppgjøret, og det var muligheter 
for spørsmål.

Fikk noen spørsmål om sosial dumping, natt-tillegg og betaling 
på kurs i friperioden. 
 Det kom også et spørsmål i forbindelse med innsjekking av 
personell i forbindelse med opphold på sokkelen på heliporter. 
Det er nemlig blitt bestemt over hode på oss at ompakkingen 
etter innsjekkingen skal bli gjort av innsjekkingspersonellet, og 
ikke av personellet, slik som har blitt gjort i alle år. I forbindelse 
med dette har det oppstått noen problemstillinger. Personell har 
fått ødelagt PC, fotoapparat osv. Spørsmålet var da, hvem var 
ansvarlig for det?

Snorre A er en bore-, produksjons- og boligplattform og ligger 150 kilometer vest av Florø. 
Delvis stabilisert olje og gass fra Snorre A transporteres i rørledning til Statfjord A - platt-
formen for endelig prosessering. Oljen føres ombord i tankskip, mens gassen føres videre til 
kontinentet via rørsystemet Statpipe og til Skottland gjennom rørsystemet Tampen Link.

Solnegang ved Snorre A.

Aker montører i kaffebaren på Snorre AMøte med Aker montører på Snorre A

Av Nils Gunnar Knutsen
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Konferansen var i år lagt til 
Bodø og vart gjennomførd 
31.oktober til 1. november. 
Det har aldri tidlegare  vore 
så mange deltakarar på kon-
feransen, som i år har spesielt 
fokus på verdiskaping i nord 
og konsekvensutgreiing. 

Ved oppstart av konferansen la Roar 
Abrahamsen frå Fellesforbundet avdeling 
5 fram ein uttale på vegne av FF og IE der 
dei tok til orde for å gå ut av LO dersom LO 
kongressen går imot konsekvensutgreiing.
 Bente Nyland, direktør for Oljedirek-
toratet kunne fortelja at det er meir res-
sursar att på sokkelen enn det som til no 
er produsert. På bakgrunn av dette for-
ventar ho ein høg og stabil aktivitet dei 
næraste åra. Det vil vera produksjon på 
norsk sokkel i minst 50 år framover etter 
det ein veit i dag. Ser ein på gamle felt, er 
det berre 5 av 26 felt som var tenkt å pro-
dusera i dag, realiteten er at det er 24 av 
dei som framleis produserar. Norskehavet 
og Barentshavet er framleis «underunder-
søkt» samanlikna med Nordsjøen, dette 
basert på antal leitebrønnar som er bora. 
Det er fleire utbyggingar under utvikling i 
Norskehavet, og mange av dei er i tilkny-
ting til eksisterande felt.Etter 45 år er 45% 
av ressursane produsert, og med kloke 
avgjersle kan virksomheten vera den vik-
tigast næringa i mange tiår framover. Men 
utsleppa av CO2 må ned, og tryggleiken 
må vera i høgsetet.
 Anne Myrvold, direktør Petroleumstil-
synet informerte om at det har vore mange 
uønska hendingar den siste tida, og Statoil 
er bedt om å gjera rede for om dette har 

ein samanheng med kostnadskutta som 
har vore den siste tida. Ho peika vidare 
på at det er selskapets ansvar å ha kon-
troll på kort- og langsiktige konsekvensar 
av effektiviserings og innsparingstiltak. 
Ptil har pågåande eit arbeid i forhold til 
«Nord-prosjekter», og dei spesielle utfor-
dringane som ligg der.
 Anniken Hauglie, Arbeidsminister,  in-
formerte om arbeidsmarknadspolitikken 
og tiltak mot arbeidsløysa. Ho kunne for-
telja at tala visar at ledigheten er høg, men 
ein ser at det er betringar i situasjonen. 
Ho hevdar den økonomiske politikken til 
regjeringa har bidrege til at nedgangen i 
oljeindustrien ikkje har fått spreidd seg 
til andre områder. Ein ser også at oljein-
dustrien har kunna ta teknologien over til 
andre områder. Oljeinvesteringen har falt 
med 40 mrd kroner. Dei som har mista 
jobben i oljebransjen kan omskulera seg 
eller flytta. Det er elles berre å melda seg 
på jobbsøkarkurs. Regjeringa har visjonar 
om eit arbeidsliv med plass til alle, og eit 
arbeidsliv utan useriøse aktørar og sosial 
dumping.  I realiteten ser me at fleire use-
riøse aktørar får meir og meir oppdrag, og 
at arbeidsløysa aukar.
 Hans-Christian Gabrielsen, nestleiar i 
LO var nestemann til å ha innleiing etter 
arbeidsministeren. Han hevda den økono-
miske politikken regjeringa fører virkar 
ja, men ikkje til å redusera arbeidsløysa.
Sysselsettingsrata er på veg ned. Dette 
starta under finanskrisa, men har spesi-
elt etter 2014 hatt auka negativ utvikling. 
Petroleumsnæringa kjem til å vera domi-
nerande i mange tiår framover, og då treng 
me nye fagarbeidarar til å gjera jobbane. 
Då treng me tiltak for å få ungdommen til 
å søka den rette utdanninga. Gabrielsen er 

bekymra for den auka bruken at oljepen-
gar. 22 mrd i skattelette er ikkje god pen-
gebruk, og det visar ikkje att i nedgang i 
arbeidsløysa.
 Tomas Norvoll, Fylkesleiar Nordland 
AP opna dag 2 av konferansen. Han peikte 
på at valet i 2017 vil bli et val mellom å 
byggja landet eller selja landet. Norland 
AP har vore veldig tydelege på at dei 
ynskjer konsekvensutreiing. Viktig at det 
er godt samarbeid med fiskerinæringa, og 
det er områder i Lofoten der det er fiske-
rinæringa som skal ha førsteretten. Det 
er likevel fullt mogeleg med sameksistens 
meinte han.
 Arne Sigve Nylund, konserndirektør 
utvikling og produksjon Statoil Norge:
Me i Statoil representerar ein stor bransje 
og ein betydeleg bidragsytar til velferden i 
samfunnet vårt. Statoil inngår i ein viktig 
samfunnskontrakt, og skal utviklast til å 
bli eit internasjonalt energiselskap, men 
treng å få langsiktige og forutsigbare ram-
mebetingelsar. Viktig for Statoil å vera 
ein industriell aktør i heile landet, men 
han peika på at dei også er ein kommer-
siell aktør. I 2015 kjøpte Statoil produkt 
og tenester for 100 mrd av norske leve-
randørar. For å kunna gjera dette må 
Statoil driva sikkert. Dei siste vekene har 
det beklagelegvis vore nokre hendingar, 
og desse skal ein granska for å sjå om 
det er fellestrekk i dei. Statoil har vore 40 
år i Harstad, og har tenkt å bli verande i 
uoverskueleg framtid.
 Nylund har vanskeleg for å skjøna at 
enkelte fordømmer aktivitet i nord før 
ein veit kva potensiale som ligg der. Han 
peikar på at Norne er eit eksempel på eit 
felt som nesten ikkje vart funne, men som 
no har produsert for 500 mrd kroner. Han 

LOs Olje og Gasskonferanse 
2016 i Bodø

Rekordstor deltaking på årets konferanse.
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fortset med at olje og gass som råvarer er 
heilt avgjerande for velferden i samfunnet 
vårt. Det er ikkje eit spørsmål om det skal 
produserast olje og gass i 2050, men kor-
leis og av kven. Det er fullt mogeleg  med 
både fiskeriindustri og petroleumsnæring 
i sameksistens. Ein konsekvensutredning 
gir ikkje automatisk opning for produk-
sjon. Nylund avslutta innleiinga si med 
at Tord Lien fekk overrekt PUD (Plan for 
Utbygging og Drift)  for Trestakk – feltet. 
Dette inneber ein investering på om lag 5,5 
Mrd kroner på eit felt som vart oppdaga 
heilt tilbake i 1986. Feltet skal byggast som 
eit satelittfelt til Åsgard.
 Kristin Skogen Lund, adm dir NHO 
fortalde at dei lenge var bekymra for den 
høge investeringa på sokkelen, medan ein 
no er bekymra for den låge investeringa på 
sokkelen. Ein bør gjera seg mindre avhen-
gig av ein næring slik ein har vore tidlegare.
På det meste var verdien av eit årsverk på 
sokkelen verdt 17 million kroner, medan 
det i dag er om lag 6 million.
 Gerd Kristiansen, Leiar LO uttrykte for-
ståelse for at medlemmane i Fellesforbun-
det og Industri Energi var forbanna, med 
henvising til uttalen vedrørande vedtak 
på LO kongressen. Ho fortsette med at 

ho likevel var trygg på at kongressen ville 
fatta vedtak om konsekvensutgreiing av 
Lofoten og Vesterålen. Ho fortsette med 
at å stenga att kranane på norsk sokkel er 
dårleg politikk både for velferd og klima.
Debatten om olje og gass utfor Lofoten, 
Vesterålen og Senja er ikkje ein klimade-
batt seier Kristiansen.
 Tord Lien, Olje og Energiminister for-
talde i si innleiing at me har hatt eit stor-
ting som har sikra eit stabilt rammeverk 
for olje og gassindustrien, og LO har vore 
med på å sikra dette. Med 50 dollar fatet 
er det framleis betydelege resursar som er 
lønnsame å produsera. Viktig at det blir 
henta opp resursar som kan gjera seg nytte 
av eksisterande infrastruktur i nærom-
råda. Ein betydeleg del av dei gjenværande 
resursane ligg utanfor nordland. Det å 
ikkje henta opp resursane i nord vil vera ei 
ukontrollert nedbygging av industrien, og 
ei rasering av 200 000 arbeidsplassar. Han 
sa han hadde forståing for at industrien er 
forbanna over at det er LO forbund som 
ikkje vil henta opp ressursane. 
 Heilt på slutten av konferansen var det 
Jonas Gahr Støre, Leiar Arbeiderpartiet 
sin tur til å innta talarstolen. Han peika på 
at det er ingen som har same kompetansen 

som me har på dei som arbeider i indus-
trien, og det er viktig å sørga for at også 
kommande generasjonar blir oppfordra til 
å søka vidare til desse jobbane. Det ska-
past knapt arbeidsplassar under denne 
regjeringa me har i dag, og 3 av 4 er i 
offentleg sektor.
 Under den raudgrøne regjeringa vart 
det skapt 360 000 arbeidsplassar, der 2 
av 3 var i privat sektor. Dette på tross av 
finanskrisa som var i 2008-2009. Befolk-
ninga veks, og det vil sei at det vil bli etter-
spurt meir energi. Verda treng olje og gass, 
og ingen kan levera dette betre enn Norge. 
Arbeiderpartiet ønsker konsekvensutrei-
ing, og det trengs ikkje noko vidare avkla-
ring på det. Det er regjeringa som ikkje 
iverkset utreiinga, og som er ansvarleg for 
at det ikkje vert gjort.
 Til slutt oppsummerte Frode Alfheim 
på vegne av Los Olje og Gassutval konfe-
ransen, og ynskte alle vel heim.
 Tilstades på konferansen frå Elektroar-
beidernes Fagforening: Kjell Sverre Aas-
heim, Sigurd Sævareid, Terje Høysæter, 
Atle Rasmussen, Tor Edward Taranger, 
Atle Teigland, Nils Gunnar Knutsen, 
Frode Espevoll, Karsten Bøe

Fv: Kjell Sverre Aasheim, Sigurd Sævareid, Terje Høysæther, Atle Rasmussen, Tor Edward Taranger, Atle Teigland, Nils Gunnar Knutsen, Frode Espevoll, 
Karsten Bøe

Av Kjell Sverre Aasheim
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Jonas Gahr Støre 
på Sjøhuset

Møtet, som fann stad i våre lokaler på Sjøhuset, var 
det mange som hadde teke turen til. Dei frammøtte 
fekk då høyra Jonas Gahr Støre innleia til debatt om 

temaet for møtet som var «Arbeid til alle er jobb nr 1». 
 Sunnhordland, og Stord spesielt er blant dei kommunane 
som er hardast råka av arbeidsledigheten som rår for tida, og 
Støre peika på at regjeringa ikkje gjorde gode nok tiltak for å 
få folk i arbeid att. Han viste til at skatteletta til dei som har 
mest ikkje hadde resultert i fleire arbeidsplassar.
 Etter at Støre hadde hatt si innleiing hadde LO, Fellesfor-
bundet og EL og IT Forbundet  kvar si innleiing. Etter det vart 

det gjeve opning for spørsmål og innlegg frå salen, og mange 
av dei om lag 70 frammøtte nytta høvet til å komma med sine 
tankar til Støre.
 Etter at alle hadde fått sagt sitt, oppsummerte Jonas med å 
svara på dei spørsmåla og innspela han hadde fått.
På slutten av møtet vart han takka for møtet, og han fekk med 
seg eit eksemplar av historieboka vår.

Jonas Gahr Støre mottar gave.

AKTUELT

Tekst og bilete: 
Kjell Sverre Aasheim
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BYGGEPLASSBESØK

Besøk på 
Johan Sverdrup 
hos Aibel i 
Haugesund

I den samanheng  vart det lagt inn eit 
besøk på Aibelverftet til Karsten.
 På tidspunktet for besøket var dei heilt 
i startgropa på det som til slutt skal bli 
Johan Sverdrup Drilling Platform, og 
ikkje mange var mobilisert på prosjektet.
 Besøket starta med at me fekk lunsj og 
informasjon om prosjektet av Bernt Helge 
Olaussen og Hans Jørgen Alfsen.

Johan Sverdrup feltet er lokalisert 155 
kilometer vest av Stavanger.
 Det er store dimensjonar det er snakk 
om, og når alt er løfta på plass vil  platt-
forma vera om lag tre gonger så høg som 
Nordsjøhallen som er på verftet. 
 Plattforma består av totalt tre modular, 
og vil totalt vega 21.500 tonn. Samanstil-
linga av modulane skjer i Bømlafjorden 
sør for Stord hausten 2017. Overlevering 
av komplett ferdig Plattform til Statoil vil 
bli våren 2018.
 Hans Jørgen Alfsen og Roger Lyng-
holm tok oss med ut og viste oss rundt i 
produksjonen som for tida føregår i Nord-
sjøhallen. I hovudsak er det tilrettelegging 
og klargjering for å ta imot fleire montørar  
så snart det er tilkomst. 
 På det meste vil det vera meir enn 3000 
mobilisert på prosjektet, der om lag 2400 
av desse vil vera ute i produksjonen. 
 Me takkar for eit spanande besøk, og 
kjem  gjerne attende når prosjektet er 
komen skikkeleg i gong.

Tekst og bilete: 
Kjell Sverre Aasheim

Dagen før Olje og Anleggs-
konferansen hadde Olje og 
Anleggsutvalet møte i Hauge-
sund for å få på plass dei siste 
førebuingane til konferansen.

Powerpoint

På veg inn i den mektige Nordsjøhallen
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BYGGEPLASSBESØK

Olje og Anleggsutvalet om bord på Johan Sverdrup

Roger Lyngholm informerer om byggeprosessen

Om bord på Johan Sverdrup

Hans Jørgen Alfsen informerer om byggeprosessen
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Ove går fra borde

O
ve er gift, gift med Toril og har guttene Thomas og 
Simen. Bor i Marikollen på Toppe.
 Jeg har fått som oppgave av Montørforum å 
intervjue Ove i forbindelse med hans fratredelse som 

leder for fagforeningen til neste år. Vi sitter på pauserommet i 
fagforeningen. Ove sitter foran meg, korrekt antrukket med en 
lysblå skjorte med logo av Elektroarbeidernes Fagforening på. 
Til høyre kan jeg skimte et litt rotet kontor. Han har akkurat 
lukket skyvedøren inn til pauserommet, slik at vi kan sitte der 
uforstyrret.
 Ove Toska ble født i Repslagergaten i 1951 og vokste opp i 
Sandviken. Han gikk på Rothaugen skole og begynte i 1968 på 
elektrolinjen på yrkesskolen på Knarvik før han kom i lære som 
elektriker. Etter endt yrkesskole kom han inn som lærling i Elek-
tro Installasjon. Det vil si at han først måtte gå en periode som 
løpergutt, som var en slags prøvetid for at bedriften skulle se om 

han passet i faget. Etter et halvår fikk Ove lærekontrakt. 
 Ove tok fagprøven i 1973. Etter militæret kom han tilbake til 
bedriften igjen, men nå var firmaet endret. Bedriften var ekspan-
dert og det var ansatt nye folk. Dermed ble montørene enige om 
at nå var det på tide å organisere seg. Ove var en av pådriverne for 
denne prosessen. Dette var ikke ledelsen i bedriften så begeistret 
for, men det gikk seg til. Det ble opprettet tariffavtale i 1974, og 
det ble valgt klubbstyre, der Ove var nestleder. Etter hvert over-
tok Ove klubbledervervet. For Ove personlig ble dette et vende-
punkt å starte opp med tillitsmannsarbeid.
 I 1978 begynte Ove i Bergen Skipselektro, en datterbedrift 
av Paradis Elektriske som senere ble oppkjøpt av Sønnico, som 
etablerte seg i Bergen for å drive med offshorevirksomhet.
 I 1980 ble han ansatt i Stavangerfirmaet Process Service Con-
trol (PSC). Det var her Ove traff for første gang Åge Blummenfelt, 
sammen skulle de komme være med å dominere fagforeningen i 

PORTRETTINTERVJU

Av Nils Gunnar Knutsen

Ove Toska mener det er rett tid å gi fra seg ledervervet i fagforeningen til neste år. - Det er flere 
gode kandidater som står frem og som kan overta, og som vil gjøre en glimrende jobb. Jeg vil 
ikke gå ut med noe navn, det må bli valgkomiteen sin jobb. 
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mange tiår fremover. De reiste sammen noen turer på Friggfeltet, 
før det var slutt. Ove ble oppsagt og begynte tilbake i Sønnico, 
mens Åge begynte i samme bedrift en måned senere. Her drev de 
frem klubbvirksomheten i Sønnico, Ove, Atle Sjursen og Åge til å 
bli en av de ledende klubbene i fagforeningen. 
 I 1988 ble Ove valgt inn som leder i fagforeningen. Som han 
selv sier i intervjuet. – Jeg ble kontaktet av leder av valgkomiteen 
den gang, Arne Mikkelsen om spørsmål om jeg kunne tenke meg 
å overta ledervervet. Det overasket meg litt for jeg følte meg ikke 
helt klar for dette da, og hadde bare vært med i styret 1 år. Men 
som person liker jeg utfordringer og sa ja, men på en betingelse, 
Arne skulle fungere som en mentor for meg. Noe som han sa seg 
villig til, sier Ove.  

Når du har nå gir deg fra deg ledervervet i 2017, har du vært 
leder i 29 år, noen tanker rundt det? 
-Det vil bli rart. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal håndtere dette, 
sier Ove tankefullt. Jeg kommer ikke til å mangle oppgaver, jeg 
har mange hobbyer og liker å jobbe litt med hendene, mure og 
klore litt i hagen, og jeg har en hytte og et nøst å ta meg av. Fag-
foreningen har vært en så stor del av livet mitt. Men det jeg er 
100 prosent sikker på er at det er den rette tiden å gi seg nå. Vi 
vil stå for en veldig tøff tid fremover, vi har hatt en høyre regje-
ring som har rasert veldig mye av opparbeidete rettigheter. Et helt 
nytt arbeidsliv vil bli utformet hvis denne regjeringen forsetter 
utover disse fire årene. I den settingen tror jeg det er viktig at 
fagforeningen ruster seg til tøffere tider fremover, og da kan det 
være veldig viktig og riktig å få nye krefter inn. Folkene som på 
en måte står frem nå har en usedvanlig god kunnskap, vært med 
på gode tider og kjenner til det og kjenner til de endringene som 
regjeringen jobber med og som også vi kan se konturene av, sier 
Ove til Montørforum. 

Noen som peker seg ut?
 -Ja, det er jo flere gode kandidater som står frem nå og som har 
vært med på gode tider og kjenner til de endringene som regje-
ringen jobber med og som vi også kan se konturene av, sier Ove.

Noen navn?
-Det syntes ikke jeg blir riktig å gå ut med noen navn. Det blir 
valgkomiteen sin jobb. Men det som jeg og er overbevist om at de 
som har meldt seg på er folk som kan føre fagforeningen videre 
og som kan være med å løfte fagforingen sammen med de tillits-
valgte og medlemmene. På bakgrunn av dette mener jeg at det var 
rett tid for meg å gi meg nå, sier han engasjert. 

Du og Åge Blummenfelt har fulgt hverandre fra begynnelsen 
av 80 tallet, hva har Åge betydd for deg?
-Åge har vært en utrolig viktig samarbeidspartner, eller kanskje 
si støttespiller. I mine øyne har Åge på en måte vært på samme 
plan som meg. Må huske på at Åge også har vært leder i distrik-
tet, for å spre litt på oppgaver. Så han har vært utrolig viktig for 
meg, både i kraft av sin kunnskap, men også i kraft av personen 
Åge. Han er dønn ærlig og han setter fellesskapet i første rekke 
foran egen vinning. Han har betydd utrolig mye, både når vi var 
tillitsvalgte i Sønnico og her i fagforeningen.  

De fleste vet at du er interessert i idrett, og da spesielt fotball, 
kan du si litt om det? 
-Ja, det stemmer.-Som aktiv spilte jeg på Varegg opp til guttenivå. 
Jeg trente guttene mine i Bergen Nord. Laget til yngste gutten 
min Simen fulgte jeg helt opp til junior. Senere ble han hentet inn 
til Åsane systemet, og jeg fulgte med og var et par år med i hjel-
peapparatet der. Jeg har også litt forkjærlighet for engelsk fotball 
der Tottenham er mitt favorittlag, noe som også har smittet over 
på hele familien. Husker første gang jeg så Tottenham. Jeg hadde 

PORTRETTINTERVJU

Ove Toska fikk blomster og gode ord da hans 25 første år som fagforenings-
leder ble feiret i 2011.
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akkurat begynt i jobb og tjente mine egne 
penger. Jeg reiste til Ullevål og fikk opp-
leve å se Tottenham knuse Strømsgodset 
10-0, en fantastisk opplevelse.

Brann?
 - Ingen bergenser som er oppvokst på 
50-60 tallet kan unngå å ha et forhold 
til Brann. Spesielt når Kniksen og Pesen 
herjet rundt og spesielt når Brann tok 
seriemesterskapet i 2007, avslutter Ove.

Og til slutt, snart 29 år som leder, vik-
tige saker for fagforeningen i din tid som 
leder?
-Organisatorisk er kanskje den aller vik-
tigste saken kampen for å få slå fagfore-
ningene på Stord, Florø og Bergen til en 
fagforening. Også administrasjonsutval-
get sin innstilling i 1991 på representant-
skapet. Hvordan skal fagforeningen drives 
fremover, Fagforeningsleder på full tid, 
bedre arbeidsbetingelser for de ansatte, 
blant annet gode pensjonsordninger. Fag-
politisk vil jeg trekke frem de kampene vi 
har hatt for faget. Politiske utfordringer i 
forhold til arbeidsledigheten og jobbe for 
full sysselsetting. Kampen om faget som 
den sentrale røde tråden. Så kom libera-
liseringen utover på 80 tallet. Så kom for-
skriftskampen som var en stor og viktig 
kamp. Så har vi jo også striden avtalefes-
tet pensjon og endringer i folketrygden, 
avslutter Ove. 

Fagforeningen fortsetter den positive medlemsut-
viklingen, og er nå 3170 medlemmer. Medlemstallet 
svinger kontinuerlig, av ulike grunner, blant annet 
er det vanskelig å holde på utenlandske medlemmer, 
noe som har resultert i et litt lavere medlemstall nå 
enn hva som ble lagt frem på halvårsmøte. 

Fagforeningen har hatt en tilnærmet kontinuerlig positiv medlemsut-
vikling siste10 årene, og har i dette tidsrommet økt medlemstallet med 
nesten 1/3 del, noe som er veldig bra. Dette er det veldig mange som har 
bidratt til. Vi har som kjent en kontinuerlig vervepremiering hvor alle 
som verver medlemmer får et lodd i trekningen av 3 reisegavekort à 8000 
kr for hvert medlem en verver. I årets trekning, på halvårsmøte i okto-
ber, var det hele 86 ververe med i trekningen med alt fra 1 lodd til Roger 
Nese i Thunestvedt som hadde vervet 15 siste året. En annen ting som 
er gledelig er at antall innmeldt lærlinger nå på høsten har økt betrakte-
lig i forhold til tidligere år. Det er viktig at lærlingene som begynner i 
bedriften tas i mot på en god måte, spesielt siden det som oftest er deres 
første møte med arbeidslivet på heltid, noe som også betyr at de må 
involveres i klubben og Fagforeningens virke. Får lærlingene problemer i 
forhold til sitt ansettelsesforhold eller lønns- og arbeidsvilkår er det kun 
tillitsvalgte og Fagforeningen som kan hjelpe.
 For det om medlemsutviklingen er god har vi noen utfordringer med 
å ivareta og behold medlemmer som er ute av arbeid i perioder. Her må 
vi alle sammen gjøre en kontinuerlig innsats, både den enkelte, tillits-
valgte og administrasjonen i Fagforeningen. Det er for mange som ikke 
blir fanget opp når en skifter arbeidsgiver, går i militæret, tar utdan-
ning, har en eller annen form for permisjon eller er sykemeldt lengre enn 
12 måneder og går over på arbeidsavklaringspenger. Spesielt dette med 
arbeidsavklaringspenger er bekymringsfullt. De fleste av medlemmene 
har uføreforsikring gjennom medlemskapet. Den er innrettet slik at når 
en har vært sykemeldt i 12 måneder og går over på arbeidsavklarings-
penger så starter utbetalingen av forsikringen. Arbeidsavklaringspenger 
utgjør maks 66 % av inntekt slik at utbetaling av forsikringen er et viktig 
bidrag til den enkelte. Utbetalingsnivået på forsikringen er opp til ca. 
5000 kr skattefritt pr måned. Det har vært en del tilfeller i det siste hvor 
medlemmer har gått over på arbeidsavklaringspenger og ikke vært klar 
over at en har denne forsikringen og dermed gått glipp av utbetaling 
for en periode. Vi må sammen gjøre det som er mulig for å ivareta alles 
interesser. 

VERVESIDEN

Av Atle Rasmussen

MEDLEMSUTVIKLING - 
ORGANISERING 
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Løs ordfloken 
KRYSSORD

Svarfrist for innsending 15. januar: Løsningsordet (grå stripe) kan sendes firmapost@elogitbergen.com 
merket Kryssord-Mediautvalget innen 15. januar 2017. Minst en vinner vil bli trukket ut og får navnet 
sitt i neste nummer.

Det ble trukket ut tre vinnere som hadde løst kryssordet i nummer 1- 2016. 
De tre vinnerne var: Sverre Fon, Bjørn Mollandsøy og Birger Folkedal. Det år tilsendt en liten oppmerk-
somhet. Riktig løsningsord i nummer 1-2016 var: Strømaggregat
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På tur forbi Sognefjorden

REISEBREV

Av Egil Jensen, seniorleder

Seniorgruppen hadde en flott tur i vårt nabofylke i nord. Turen var lagt opp som en 2 
dagers reise i de sentrale deler av fylket i mai 2016.. 

Andektig lyttende ved Jakob Sandes tun. FOTO EGIL JENSEN

T
uren gikk fra Bergen med buss til Opedal og over fjor-
den med den nye batteridrevne bilfergen "AMPERE", 
en stille tur. 
 Fra Lavik gikk via Lavikdalen og til Dale i Sunn-

fjord. Her ble vi guidet rundt i Jakob Sande,s rike, fra tun til 
grav. En fin omvisning i de gamle bygninger og tun. På Helle 
Knivfabrikk i samme område ble det omsatt for noen kroner. 
Fra Dale gikk turen videre via Førde til Jølster og Hotel Skei. 
Her fikk vi en hyggelig stund med "gamledirektøren" i "gam-
lestova" med gode historier og trekkspillet ble flittig brukt og 
så var det en herlig middag etterpå, og en svingom på gulvet 
som avslutning.
 Dag 2 startet i nydelig vær, blå himmel og mye snø på top-
pene. I Fjærland låg breene i fin kontrast til den blå himmelen. 
Vi besøkte her bremuseet og bokbyen, belærende besøk. Til 
Sogndal og videre ut fjorden til Hermansverk, Leikanger og til 
Hella var vi i den store frukthagen med fin begynnende blom-
string, kjempeflott. Fergen over fjorden til Vangsnes og til Vik 
med stopp for litt ostehandel med smaksprøver. 
 Siste del avturen gikk over Vikafjell, Voss og til Bergen. 
Turen totalt ble en rolig og behersket tur i landlige og flotte 
omgivelser.
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Et kynisk arbeidsliv

AKTUELT

Trond Løvstakken, leder for 
Forbundets Olje- og anleggs-
utvalg åpnet konferansen.  
- Det er en vanskelig tid, det 
blir mindre og mindre jobber 
og arbeidsledigheten øker, og 
bedrifter som Fabricom og 
Reinertsen har sagt medlem-
mer. Det og det er viktig å ha 
fokus på utfordringer i denne 
bransjen fremover, avslut-
ter han. Det ble også holdt 
et minutt stillhet for den tra-
giske helikopterulykken der et 
av våre medlemmer så tragisk 
gikk bort.

Nestleder i Olje- og anleggsutvalget Leif 
Egil Thorsen orienterte litt om arbeidet 
som er gjort i dette utvalget. Blant annet 
gikk han inn på dette med fast ansettelse 
uten garantilønn, noe som noen bedrifter 
benytter seg av. Videre sa han at det ser 
ut som vi får beholde stillingen som LOs 
offshore sekretær i Stavanger etter at tid-
ligere sekretær gikk ut i pensjon, noe som 
er meget positivt.
 Vidar Heimset som er jurist i Arbeids-
tilsynet i Bergen fortalte om utfordringer 
i forhold til endringene i arbeidstidsbe-
stemmelsene og Arbeidstilsynets kompe-
tanse til å behandle søknader. Det kom 
ganske tydelig frem at han var klar over 
tilsynets styrke og utfordringer på områ-
det, og at de gjerne tar i mot innspill fra 
de forskjellige forbundene da det er de 
som vet hvor skoene trykker. Dette var en 
sak som engasjerte delegatene mest, og 
det ble stilt mye spørsmål fra engasjerte 

EL & IT Forbundets olje- og anleggskonferanse i Haugesund 14-16 september 2016

Deltakerne fra Elektroarbeidernes Fagforening. FOTO KJELL SVERRE AASHEIM
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Tekst Nils Gunnar Knutsen. 
Foto: Kjell Sverre Aasheim

delegater fra salen. Han fikk ikke svart 
på alle spørsmålene, men ba om at de ble 
ettersendt.
 Kjell Sverre Åsheim orienterte om søk-
nadsprosedyren på utenbysarbeid. Klub-
bene sender søknader til fagforening/
distrikt. Denne søknaden skal inneholde 
protokoll mellom bedrift og klubben. Den 
skal også inneholde et opplysningsskjema 
og en handlingsplan. Søknaden sendes så 
videre til Forbundet, og videre til LO for 
godkjenning. 
 Olav Lie, Rådgiver LO næringspoli-
tiske avdelingen orienterte om LOs arbeid 
innenfor Olje og energi området. De er 
borti mye og får gjennomslag i mange 
saker. De har tett samarbeid med de for-
skjellige forbund, og får mye innspill. Litt 
skryt gir han også til EL & IT forbundet 
som han opplever som en tydelig og enga-
sjert organisasjon. Videre sier han det er 
viktig at vi på grasroten engasjerer oss i 
LOs medlemsdebatt mot neste års stor-
tingsvalg. Dette skal sette fokus på hva LO 
skal vektlegge i arbeidet fremover.
 Forbundsleder Jan Olav Andersen eva-
luerte Tariffoppgjøret 2016. Han mente 
at tiden fra Landstarifkonferansen til 
selve tarifforhandlingene var for langt 
i forhold til forslagene som var spilt inn 

på konferansen. Mye endrer seg på denne 
tiden. Blant annet at Frontfagene har sine 
forhandlinger og med det setter standeren 
av forbundene sine tarifforhandlinger.
 Rune Lium, advokat i Los juridiske 
avdeling informerte om rammebetingelser 
ved oppsigelser-, midlertidige- og prosjek-
tansettelse, samt innleie. - Norge har et 
svakt stillingsvern når det gjelder nedbe-
manning.  Utfordringen er at bevisbyrden 
på dette er den enkelte arbeidstaker som 
er rammet av oppsigelse som må ta, og 
det er ikke noe automatikk i at arbeids-
giver må redegjøre for dette. Dette gjør at 
arbeidsgiver har et godt verktøy å gjøre 
stort sett hva de vil i disse tilfellene. Det er 
få oppsagte som tvister dette. - Jeg syntes 
synd på de tillitsvalgte, men det er viktig 
at de er toppskolerte og at det blir stilt kri-
tiske spørsmål til bedriftsledelsen når det 
gjelder oppsigelser og innskrenkninger i 
bedriften, avslutter Eilertsen.
 Dag Unnar Mongstad som er nestleder 
i Industri Energi Statoil hadde et innlegg 
der han tok for seg status og utsikter på 
norsk sokkel og petrokjemianlegg, inn-
sparinger i Statoil, bortsetting av nybygg 
til utlandet og konsekvenser for leveran-
dørindustrien. Han sier følgende - Olje-
bransjen var en kunstig boble som til slutt 

måtte sprekke på grunn av store og dyre 
prosjekter og utbygginger. Dette har skapt 
store konsekvenser for leverandørindus-
trien. Jeg tror også at det har vært nød-
vendig for bedriftene å få ned kostnader, 
sier han. Videre sier han at det er trist at 
arbeid blir satt ut til Asia, og at å bygge 
prosjektene her hjemme gir bedre kvali-
tet, tidsrammen holdes bedre og det blir 
nødvendigvis ikke noe dyrere. Utsiktene er 
ikke helt mørke, avslutter han.
 Det ble en god debatt av dette. Blant 
annet ble det stilt spørsmål om hvordan 
kampanjevedlikehold skulle fungere. Det 
ble også stilt spørsmål om kritisk vedli-
kehold på offshoreinstallasjonene og om 
sikkerheten. Skal det et stort smell til før 
det blir gjort noe? Hva tenker IE om dette?
Dette fikk vi aldri noe svar på.

Karsten Bøe og Jan Olav Andersen på talerstolen. FOTO KJELL SVERRE AASHEIM

Rune Lium, advokat LOs juridiske Midt-Norge. 
Innlegg om rammebetingelser ved oppsigelse-, 
midlertidig- og prosjektansettelser, samt innleie. 
FOTO KJELL SVERRE AASHEIM



38 MONTØRFORUM  2 - 2016

To junidager på UTØYA

D
elegasjonen steg i land og 
gikk opp til det nye konferan-
sesenteret på toppen av øya.
 Møtet startet med opp-

læring i elektronisk reiseregning. Jan Olav 
Andersen ønsket velkommen til Utøya og 
AUF sitt nye konferanseanlegg. Vi er ett 
av de første forbundene som bruker dette 
møtestedet, og vi har vært med å finansi-
ere gjenoppbyggingen, sa han. - Øya var 
åsted for den verste terrorhandlingen i 
Norge siden andre verdenskrig. Det skal 
etableres en minnevegg på forbundskon-
toret etter Tove Knutsen, vår administra-
sjonssekretær, som ble drept i Oslo 22. 
juli 2011. Kampen mot fascismen er og 
blitt synliggjort ved at Felix, som er gjest 
på møtet fikk på plass monument etter 
Osvaldgruppa i Oslo. - Arbeidsledighe-
ten stiger igjen. Regjeringens medisin med 
skattelette til de rikeste virker ikke. Det 
skaper bare større forskjeller, sa Andersen. 

Møtet ble konstituert. Remi Unnvik 
og Venke Heimdal ble dirigenter. Erik 
Hodder og Gunn Rigmor Aarnes ble 
sekretærer. Møtet ble erklært for åpnet.

Årsmelding
Etter lunsj behandlet de 64 stemmeberet-
tigede årsmeldingen for 2015. 
 Jan Olav Andersen sa at man har kortet 
ned mye for originalkilder er så mye mer 
tilgjengelige nå. Årsmeldingen har alli-
kevel ikke funnet sitt endelige form. Han 
håpte møtet ville være enig i retningen 
som var foreslått. Han kom ikke nærmere 
inn på innholdet i meldingen.
 I debatten ville Terje Skog gjerne ha 
med politiske meninger. Han berørte pen-
sjon og han spurte hva vi hadde gjort i 
forhold til kompetanseforskriften som ble 
fjernet.
 Øivind Wallentinsen mente det kunne 
vært mer i årsmeldingen om hvor man 

Spente deltakere på vei til Utøya. FOTO ØYVIND GRINDHEIM 

LANDSTYREMØTE JUNI 2016

Det var flere som var spente da 

de gikk om bord i motorbåten 

Thorbjørn for å bli skysset over til 

Utøya 8. juni 2016. Var det riktig 

av EL&IT Forbundet å avholde 

landsstyremøte her hvor det hadde 

skjedd så forferdelige ting? På vei 

hjem igjen følte nok de aller fleste 

at det var riktig av EL&IT Forbun-

det å gjøre nettopp det.
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kan finne utdypende informasjon. Han 
mente opplisting av tvister var mangelfullt 
i forhold til tidligere. Han foreslo videre et 
kapittel for hvert av de valgte utvalgene. 
Den politiske streiken mot AML kunne 
gjerne vært bedre dekket. Randi Solberg 
tok opp uholdbare forhold for jenter noen 
steder også i våre bransjer. Arvid Erga 
ville at IKT sektoren skulle ha litt mer 
utfyllende tekst. 
 Fire forslag ble referert. Jan Olav Ander-
sen oppsummerte og kommenterte forsla-
gene. Han sa at de tillitsvalgte har ansvar 
for å rydde opp dersom jenter blir trakas-
sert. Wallentinsen og Skog fikk gjennom-
slag for sine forslag, og årsmelding ble så 
godkjent med de vedtatte endringer.

Regnskap
Odd Helge Reppe la frem regnskap for 
2015, som viste litt over 5 millioner for 
”konsernet”. Han berørte spesielt A-pres-
sen som måtte nedskrives med over to 
millioner. Han la vekt på at vi har tjent 
over tre millioner over tid på å eie aksjene. 
Han gikk så gjennom internregnskapet. 
Resultatet var totalt 1,870 millioner. Vi 
har ryddet opp i problemene med forsik-
ringen, sa han. 
 Landsmøtekostnadene er nå bokført 
med 9 mill i 2015, så vi har egentlig enda 
større overskudd enn sammenlignet med 
tidligere år. Revisjon er kraftig økt. Om 
revisor vil bruke mer tid så gjør de det og 
regningen kommer til oss. Revisor er for-
nøyd med regnskapet.
 Først ute etter kaffepause med wiener-
brød var Åge Andersen som la frem beret-
ningen fra kontrollkomiteen. Han sa at 
forbundet var på rett vei og anbefalte at 
regnskapet godkjennes.
 Wallentinsen haddde en rekke spørs-
mål. Garberg stilte spørsmål ved stør-
relsen på revisjon. Reppe oppsummerte. 
Revisorregningen var noe fra 2014, og om 
vi viste det hadde budsjettet blitt høyere. 
Revisorene jobber med en liste med hva de 
skal kontrollere. Landsmøtekostnadene er 
økt opp i budsjettet for 2017 for å ta høyde 
for alle kjente kostnader for Landsmøtet 

2019. Skal se på vasking av medlemslister 
med hensyn til adresser. Pensjonsavsetnin-
ger er omlag 12 millioner i året.
 Vi kan be om en redegjørelse fra revisor 
som legges ved protokollen med hensyn til 
pensjonskostnader, sa han. Regnskapene 
ble tatt til orientering. 
 Wallentinsen hadde ordet til forret-
ningsorden om at kassereren sa et vedlegg 
til protokollen, og ba om at det kan vedtas 
også. Landstyret vedtok så et vedlegg til 
protokollen.

Veien tilbake til Utøya.
AUF-leder Mani Hussaini innledet. 
-Det er bra at fagbevegelsen fyller Utøya. 
På 60 tallet var øya en gave fra fagbeve-
gelsen. Utøya lar seg ikke gjenreise om 
ikke den brukes. Han fortalte om terroren 
22. juli, og prosessen med oppbyggingen i 
etterkant.
 Utøya skal være et sted for ungdomme-
lig engasjement, man skal alltid minnes de 
69 som ble drept her ute, og lære av histo-
rien, sa han.
 Shoaib Sultan fra Antirasistisk senter 
innledet deretter om ulike ekstreme 
miljøer.
 Det har vært noen små høyreekstreme 
grupperinger i Norge. Få har fått noen 
særlig utbredelse så langt, men det er 
bekymringsfullt at de er der.
Fagbevegelsen er en naturlig motpol mot 
fascismen og ekstremismen.
 Ungdomsleder Dagfinn Svanø sa i 
debatten at dette temaet var tatt inn i 
forbundets ungdomsarbeid. Henning 
Solhaug sa at rettsaken befesta troen på 
rettsstaten, og at høyreekstreme bruker 
fagforeningslignende organisasjoner. 
Høyreekstreme får støtte fra noen. 
Franco fikk støtte fra den katolske kirke. 
Hitler fikk støtte fra Henry Ford. Svensk 
næringsliv bruker Sverige-demokratene til 
å fremme sine interesser i riksdagen. Elisiv 
Rognlien var enig med Henning om orga-
nisering av arbeidere. Fascismen startet i 
Norge med streikebrytere som et angrep 
på fagbevegelsen. At de høyreekstreme i 
Norge ikke lykkes, kan og komme av at 

den moderne venstresiden går til motde-
monstrasjoner. I Polen for eksempel er 
det mye høyreekstreme marsjer mot flykt-
ninger og innvandrere, som for øvrig ikke 
finnes i Polen, sa hun. Bjørn Helmersen 
viste til at i Danmark tas eiendeler fra inn-
vandrere for å finansiere innvandringen. 
Jan Henrik Larsen lurte på hva vi kunne 
gjøre for å hindre at høyreekstremismen 
i ungdomsgruppene skal vokse. Kampen 
mot sosial dumping er viktig i så måte, sa 
han og savnet et sterkere engasjement ute i 
alle distrikt.
 Øyvind Juul Schetne satte pris på at vi 
skulle få et minne etter Tove, og han takket 
Felix for at Osvald-monumentet ble reist. 
Jan Olav Andersen takket AUF for de val-
gene de har gjort. Det var de eneste rette 
valgene, sa han.
 - Høyreekstremismen er nok dårlig 
organisert i Norge, men næringskilden, 
rasismen vokser. Vi må ta til motmæle 
mot ytringer i den retning.
 Mani oppsummerte og takket for det 
gode samarbeidet som er med ungdomsut-
valget i forbundet, en kunnskapskilde om 
arbeidslivet for god politikk for fremtida.
Shoaib sa at det ikke er store høyreek-
streme grupperinger i Norge, fordi mange 
finner grunnlag i et politisk parti som 

Av Arne Nesheim

Jan Olav Andersen åpnet møtet. FOTO ØYVIND 
GRINDHEIM
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sitter med makten i dag.
 Hans Felix fikk ordet og mintes Tove 
Knutsen som ble ett av ofrene ved regje-
ringskontorene.  Osvaldgruppa var den 
desidert største motstandsgruppen i 
Norge under andre verdenskrig. De fikk 
først sine medaljer i 2013. Han takket for 
bevilgningen til Osvald-monumentet og 
overleverte et diplom til Jan Olav Ander-
sen. Kvart på fem var det klart for omvis-
ning på øya.
 Møtet fortsatte torsdag 9. juni kl 09.30.
Helge Enger fikk ordet og sa det burde 
lages en uttalelse om oppbyggingen etter 
22. juli. Han fikk tilslutning til det.

Tariffoppgjør – 2016
Bjørn Fornes var kort innom de forskjel-
lige oppgjørene. Det ble ikke noe av et 
samordna oppgjør. Frontfaget parkerte 
pensjonsspørsmålet. De forskjellige for-
handlingsutvalga utforma krava.
 Erfaringene med elektronisk uravstem-
ning har stort sett vært positivt.

Det ble åpnet for debatt:
Sigurd Sævareid mente elektronisk urav-
stemning har vært positivt, men vi har 
stolt for mye på systemet. Man skulle 

brukt mer manuell avstemning. Overtid 
lørdag og løft på 3A er bra. Han spurte: 
Hvordan skal teksten forstås m.h.t. lokale 
avtaler? Hvordan er FSE tenkt i forhold 
til offshoreavtalene? Han hadde forventet 
mer på paragraf 9. Han lurte og på hvor-
dan utredning om oftere hjemreise skulle 
skje. Skuffende at det ikke kom mer, sa 
han. 
 Morten Svendsen kritiserte pensjons-
leveransen som Fellesforbundet hadde 
kommet med, og mente at dette burde 
utløse en debatt om frontfagsmodellen.
 Marcus Hansen sa at elektronisk urav-
stemning hadde fungert veldig bra, og 
utdypet forhandlingsresultatet for Heis 
som fikk forsterket bestemmelser om inn-
leie kun fra produksjonsbedrifter.
Leif Egil Thorsen kritiserte forhandlings-
resultatet på LOK. Det var ikke i tråd med 
Landstariffkonferansen. Han sa videre at 
elektronisk uravstemning måtte kunne ha 
med anbefaling fra fagforeninger og at 
fagforeningene måtte ha oversikten hele 
tiden og ha tilgang til å lese resultatet etter 
at det var ferdig både i klubb og fagfore-
ning, samt mulighet for manuell avstem-
ning. Han leverte inn et forslag på dette. 
Forslaget ble referert, og strek satt.

 Garberg skrøt av den nye ”Min side” 
og elektronisk uravstemning. Oppslutnin-
gen var 74% og det var kun elektronisk 
uravstemning, i Trøndelag. Han var mis-
fornøyd med at Fellesforbundet nok en 
gang ikke hadde levert på pensjon. - Det 
må satses mer på folketrygden heller enn 
tjenestepensjon som bare er en fordel for 
finansbransjen, sa han.
 Jan Henrik Larsen skrøt av Trøndelag 
som hadde greie både på ny teknologi og 
pensjon. Han sa at det nå måtte kreves ny 
allmenngjøring av LOK, og ba om å få inn 
mer dokumentasjon for å kunne videre-
føre allmenngjøringen, også fra andre enn 
Hordaland Sogn og Fjordane.
 Wallentinsen ønsket velkommen en eva-
luering av elektronisk uravstemning, og 
kritiserte resultatet av forhandlingene på 
LOK. Rune Eia etterlyste referat fra LTK 
på Energi. Juul Schjetne sa at i Relacom 
har det vært problem med pensjon pågå-
ende fra 2013. Ansatte kan gå med på 
hybridpensjon, men bedriften kommer en 
ikke i møte. 
 Bjørn Fornes oppsummerte debatten og 
sa at til å være første gang, har elektronisk 
uravstemning fungert bra. Han mente for-
slaget fra Thorsen kom litt for tidlig og at 

TARIFFLANDSTYREMØTE JUNI 2016

Det var høyt under taket i møtelokalet. FOTO ØYVIND GRINDHEIM
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det burde settes opp til diskusjon på neste 
Landsstyremøte. Pensjonsspørsmålet må 
bli en debatt på neste LO-kongress.
 Til Sigurd sa han at det ikke var lett å få 
til noe på paragraf 9 i en tid der oljebran-
sjen daglig sier opp folk, og store bedrifter 
ikke er med i Nelfo lengre. Utvalg på reise 
skal se på kostnader først.
Kurs i arbeidstid for offshore kunne han 
ikke svare på. Avtale på 3E går ut men vil-
kåra i avtalen skal fortsette inntil ny avtale 
er inngått.
 Sigurd Sævareid hadde og ordet til ”for-
retningsorden” og refererte spørsmålet.
 Jan Olav Andersen kommenterte opp-
sigelse av særavtaler som følger tariff-
avtalen. Arbeidsgiver mente at så lenge 
man fulgte reglen for oppsigelse så kunne 
arbeidsgiver etterpå sette folk ned til 
grunnlønn eller bestemme selv. Vi løste 
dette ved å avtale at vilkårene har fått en 
ettervirkning, (lønna du har) gjelder til det 
er en ny avtale. Vi hadde fem virksomhe-
ter som hadde ambisjon om å sette ned 
lønna, men det klarte vi å stoppe.
 Elektronisk uravstemning settes opp 
på neste LS som en egen sak, og forsla-
get fra Thorsen sendes videre til for-
handlingsavdelingen. Det ble enstemmig 
vedtatt, og punktet ble tatt til oriente-
ring. Jan Olav Andersen mente at møtet 
burde vedta en uttalelse her i dag om 

Utøyagjenoppbyggingen. Han fikk tilslut-
ning til det.

LO Kongressen 2017
Jan Olav Andersen sa at LO kongressens 
vedtak står i fire år og brukes i perioden. 
Vi får ca. 14 deltakere. Valget skal vi gjøre 
på neste LS. Han ønsket å velge også noen 
under 30 år. 
 Forslag til handlingsprogram er sendt 
ut og man kan komme med forslag til 1. 
september. FS vil på et todagers møte inn-
stille på forslagene. Krav til hovedavtalen 
kan og tas i samme omgang men her er en 
frist fra forbundet ca 1. februar.
LOs medlemsdebatt fase en for tillits-
valgte pågår samtidig med mail i juni med 
spørsmålene til partiene. Den egentlige 
medlemsdebatten starter til høsten. 
Han nevnte noen saker som bør være våre 
viktige. Pensjon og frontfagets rolle, eier-
skap til vannkraft og naturressurser, sosial 
dumping og kampen mot bemannings-
bransjen, samt EØS-avtalen. Vi bør også 
være et forbund som peker på en fremtids-
retta produksjon.
 Svein Åge Samuelsen snakket og varmt 
for en bedre pensjon via folketrygden.
Wallentinsen hadde merket at det utsendte 
forslaget til handlingsprogram var kortere 
enn dagens gjeldende handlingsprogram. 
Er det bevist at det skal kortes ned, og 

hvorfor?
 Morten Svendsen tok opp sterkere for-
svar av tillitsvalgte. Garberg advarte mot 
medlemsdebatten som var utsendt siden 
EØS ikke var mellom temaene. Gunn 
Rigmor Aarnes minnet om at ungdommen 
burde bli representert på LO-kongressen.
 Terje Skog mente det måtte aksjoneres 
mot sosial dumping.
 Svein Davidsen sa vi måtte prioritere 
våre landsmøtevedtak, kartlegge allianser 
og prøve å få gjennom våre saker på LO 
kongressen. Remi Unnvik ville kjempe for 
etterutdanning og utdanning generelt for 
at forbundet skal være ledende på ny tek-
nologi og det grønne skiftet.
Svein Åge Samuelsen sa at LO skulle like-
behandle alle partier som støtter oss også 

Mani Hussaini syns det var bra at vi ville bruke øya. 
FOTO ØYVIND GRINDHEIM

Etter møtet den 8. juni fikk vi omvisning på øya, blant annet til minnestedet etter det drepte. FOTO ØYVIND GRINDHEIM
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økonomisk, og at de lokale organisasjo-
ner må beholdes og ikke svekkes.
 Jan Olav Andersen oppsummerte. Ned-
korting var en bevisst handling kanskje i 
erkjennelsen av at det vil vokse igjen. LO 
kongressen vil være suveren til å bestemme 
hva som skal inn, men vi kan allikevel pri-
oritere hva vi vil ha inn. Han håpte også 
å få mer ungdom med på LO kongressen. 
Han var overraskende nok enig med Terje 
Skog om å bruke målretta virkemidler for 
å bekjempe sosial dumping. Ingenting 
hadde vært bedre enn at vi kunne blokkere 
en byggeplas der det er sosial dumping. 
Allianser blir ofte torpedert av hestehand-
ler mellom store forbund, sa han. Debat-
ten ble tatt til orientering.
 Uttalelsen om Utøya ble tatt opp til 
behandling. Skog, Davidsen og Horsevik 
hadde forslag om justeringer.  Andersen 
forslo å innarbeide alle fire forslagene 
i uttalelsen. Helmersen mente vi skulle 
arbeide for mer enn våre interesser. Utta-
lelsen ble vedtatt med disse forslagene.

Forbundets forsikringsordninger og 
medlemsoppfølging
Odd Helge Reppe innledet og orienterte 
om arbeidet med å unngå tap på forsi-
kringsordningene Vi roter vekk 6 mil-
lioner ved at vi ikke får beskjed når folk 
slutter, flytter, eller endrer status.
 Thorbjørn Sundal orienterte om prak-
tisk bruk av min side.
 Sævareid ville ha automatisk utfylling 
av adresser med mer når en verver.
 Wallentinsen sa at når vi gir permitterte 
8 uker fritak for forsikring, så koster det 
penger, men at det skal hete forsikrings-
kostnad er mer usikkert.
 Noen bedrifter betaler kontingent 
annen hver måned og da blir rare utslag 
i oversikten. Når vi vedtok forsikringen 
var det innbefatta at kostnaden skulle 
ligge sentralt. Noen bedrifter sender 
lister og penger bare en plass så da blir 
det et ekstraarbeid for noen lokalt. For-
bundet sentralt skulle føre kontroll med 
forsikringene.
 Min side er blitt bra, men fagforenings-
sekretærene burde få mulighet til å se hva 

den klubblederen og klubbsekretæren ser, 
sa han. 
 Odd Helge Reppe oppsummerte og 
mente forslaget fra Sigurd hørtes fornuftig 
ut. Min side skal videreutvikles, og sekre-
tærene bør kunne se hva som ligger hos de 
ulike tariffavtalene. Utakt med innkreving 
vil det bestandig bli, men det er enda noen 
som ikke har levert inn for første kvartal. 
Det jobbes med å få flere bedrifter til å 
sende elektroniske lister som legges inn og 
sendes lokalt der også pengene går.
Ser på muligheten for at informasjon rett 
adresse etc. komme opp automatisk ved 
verving
 Forslaget om at arbeidet skal prioriteres 
og at alle skal bidra ble vedtatt. Sigurd sitt 
forslag ble også vedtatt. Sak 7 om forsi-
kringsordninger ble tatt til orientering.

Ekstraordinær kampanje for organisering i 
servicesektoren.
Vidar Hennum fortalte at LO kjører denne 
kampanjen fordi servicesektoren vokser 
raskt samtidig som at der er lav organisa-
sjonsgrad. Prosjektet skal gå over tre år.
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Fra Hegnhuset. FOTO ØYVIND GRINDHEIM
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Målet er 20 tariffavtaler og 1500 nye med-
lemmer. Geir Aasen skal ha nedslagsfeltet 
i Oslo og Akershus der det er størst poten-
sial, og derfor blir det også mye samarbeid 
med det distriktet.
 Venke Heimdal håpte at dette også 
kunne skje i flere distrikter enn i Oslo.
Geir Aasen sa at man ikke kan eksklu-
dere folk fordi de ikke har fagbrev eller 
høyskole, 
 - IKT folk er ikke vanskelige å verve, 
sa han. Vidar Hennum oppsummerte og 

fortalte at man skulle samarbeide med 
flere distrikt. Det lages et lavterskelkurstil-
bud for tillitsvalgte siden det blir flere nye 
tillitsvalgte etter denne kampanjen. Saken 
ble tatt til orientering.

Spørsmål til forbundet
Bjørn Fornes orienterte om spørsmål fra 
Rogaland vedr beskatning av firmabil. 
Forslaget ble sendt ut på høring i mai 2015 
med LO som høringsnotat, men de valgte 
å ikke svare. 
Folk som har yrkesbil får enten sjablong-
beskatning eller kjørebok som er elektro-
nisk med GPS.
 Arbeidsgiver kan velge mellom disse 
to ordingene. Det ble reist krav til tariff-
oppgjøret i tre overenskomster om avta-
lerett for tillitsvalgte, men det forsvant i 
forhandlingene. Det er ikke planer nå om 
videre behandling av spørsmålet, sa han.
 Wallentinsen var ikke fornøyd med 
svaret. Sjøl om vi er på helene så må vi 
ta grep, sa han. Myndighetene innfø-
rer her et overvåkingsmiddel som skal 
drives av bedriften. En grov inngripen 

i medbestemmelsesretten. Man må jo 
kunne få en dialog med skattemyndig-
hetene om utforming av forskriften. Den 
tredje løsningen er at man henter bilen 
ved arbeidstidens start og leverer den til-
bake der ved slutten av dagen. Ta det frem 
og gjør noe med det slik at tillistvalget 
får innflytelse, sa han.  Saken ble tatt til 
orientering
Jan Olav Andersen avsluttet møtet kvart 
på tre den 9. juni.

Remi Unnvik er opptatt av etterutdanning. FOTO 
ØYVIND GRINDHEIM

Utøya sett fra fastlandet. FOTO ØYVIND GRINDHEIM

Sigurd Sævareid var først ute i debatten om tariff-
oppgjøret. FOTO ØYVIND GRINDHEIM
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