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Med rett til å organisere seg
Det nærmer seg jul og nyttår 
og 2017 går mot slutten. Det 
har vært et travelt år i mange 
sammenhenger og mye har 
skjedd. For noen har dessverre 
ikke 2017 vært like aktivt, 
enkelte bedrifter har og har 
hatt litt lite arbeid. Dette betyr 
at en del av våre medlemmer 
har vært permittert og 
noen få bedrifter har gått 
til nedbemanning gjennom 
oppsigelser. Bedriftene følger 
dessverre ikke alltid lov- og 
avtaleverket når personell 
skal sies opp. I 2017 har vi 
måtte ta saker til retten og har 
der vunnet frem. Dette betyr 
at våre medlemmer har fått 
beholde jobben og bedriften 
er idømt å betale erstatning 
for tort og svie samt forbundet 
sine saksomkostninger. Dette 
viser viktigheten av å være 
organisert og å ha tariffavtale 
i bedriftene.

Ansatte i Norse Production, som driver 
innen fiskeforedling på Sotra, har nett-
opp kjempet en lang kamp mot en 
vanskelig arbeidsgiver for å få på plass 
tariffavtale og sikre seg anstendige 
lønns- og arbeidsvilkår. I Norse Pro-
duction var 70 organisert, i all hovedsak 
polske, av totalt 110 ansatte. Retten til å 
organisere seg og retten til tariffavtale er 
grunnleggende. 
 Når en stor andel av de ansatte er 
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organisert skulle opprettelse av tariffav-
tale være en proformasak i et moderne 
samfunn. Det er uforståelig at en bedrift 
nekter sine ansatte anstendige lønns- og 
arbeidsvilkår som følger med en tariff-
avtale. Når arbeidsgiver og hans støtte-
spillere er så til de grader motstandere 
av kollektive avtaler fremstår de som 
motstandere av det trepartssamarbeid 
som er selve bærebjelken i det norske 
arbeids- og samfunnsliv. 
 Kampen de har kjempet er ikke bare 
for seg selv men også for våres felles 
verdier og fremtid.Det har i høst vært 
stortingsvalg, og den blåblå regjeringen 
har fått fornyet tillit. Fra fagforeningens 
ståsted hadde vi helt klart sett en stor 
fordel med et annet flertall på stortin-
get. Vi kommer til å få nye angrep på 
arbeidsmiljøloven, og ikke usannsynlig 
at det vil bli åpnet for mer midlertidig 
ansettelse, noe som mange av våre med-
lemmer allerede kjenner på kroppen. 
Det fremlagte statsbudsjettet sier mye 
om hvilke retning regjeringen går og 
hvem som skal betale for skattelette til 
noen få. 

• 750 millioner mer skatt for 
brakkearbeidere

•  Enslige forsørgere får høyere 
skatt med 285 mill når en fjerne 
skatteklasse 2, i tillegg får enslige 
forsørgere kutt i støtte

•  Enslige forsørgere får kutt i støtten.

•  Minus 700 millioner til arbeidsledige 
gjennom endrete opptjeningsregler.

•  Skatteletten til aksjeeiere på 765 
millioner.

•  Barnehage blir betydelig dyrere og 
momsen stiger fra 10 til 12 % på 
ting som er gøy og persontransport.

Dette viser med all tydelighet at de som 
har lite skal få mindre, slik at de som 
har mye kan få mer.
 I høst har landstariffkonferansen blitt 
gjennomført. Det er på denne konfe-
ransen at kravene og prioriteringene 
til tariffoppgjøret til våren blir vedtatt. 
Spesielt to saker preget debattene. Det 
var å tette hullene og gjøre avtalefes-
tet pensjon (Afp) bedre og å begrense 
bruken av bemanningsbyråene. Med 
bakgrunn i disse to sakene vedtok kon-
feransen at en vil ha et samordnet opp-
gjør til våren. Samordnet oppgjør vil si 
at LO forhandler på vegne av alle tariff-
avtalene i privat sektor med NHO som 
motpart. Hvis det ikke blir samordnet 
oppgjør vil en fremdeles at kampen for 
å begrense bruken av bemanningsbyråer 
skal være prioritet 1, i tillegg vil og ha 
bedre reisevilkår for personell som er på 
reise og ikke har nattkvarter i eget hjem. 
Kravene som er stilt er vanskelig og tøffe 
noe som betyr at vi må forberede oss på 
streik til våren. Fagforeningen sin dele-
gasjon på konferansen var aktiv og tone-
angivende og satte sitt tydelige stempel 
på debattene og vedtakene. Hele 14 av 
20 av fagforeningens delegater var på 
talerstolen og talte medlemmene sin 
sak. Dette viser at vi har stor bredde og 
mange dyktige tillitsvalgte. 
 Utviklingen med bemanningsbyråer i 
ferd med å ødelegge arbeidslivet. Vi ser 
en utvikling hvor bedrifter nedskalerer 
egne faste ansettelser, enten gjennom 
direkte oppsigelser eller at lærlingene 
ikke får fortsette etter avlagt fagprøve, 
og en har dermed få alternativer enn å 
ta seg jobb i bemanningsbyråer. Dette 
blir en viktig kamp fremover som må 
kjempes på mange fronter. Fagforenin-
gen deltok i den politiske streiken og 
fanemarkeringen som var i Oslo 15. 

november for å presse frem et forbud 
mot bemanningsbransjen i bygge- og 
anleggssektoren. Utfordringene med 
bemanningsbyråer var og tema på halv-
årsmøte i fagforeningen og er noe som 
vi kommer til å jobbe aktivt med videre 
fremover.

Styret i fagforeningen har satt i gang et 
organisasjonsprosjekt for å se på orga-
niseringen vår. Bakgrunnen for dette er 
at fagforeningen er styrt av vedtak som 
begynner å dra på årene, mesteparten 
er fra 1991 og 1997, med noen juste-
ringer i årenes løp. Dette gjør at det er 
uoversiktlig hvilke vedtak som faktisk 
er gjeldende. I tillegg har utviklingen 
vært enorm, både i forhold til tekno-
logi, samfunn og arbeidsliv, men ikke 
minst utviklingen i fagforeningen med 
antall medlemmer og hva medlem-
mene forventer av fagforeningen. Hele 
organisasjonen skal gjennomgås for å 
rigge den best mulig for fremtiden. Det 
vil være naturlig å involvere utvalgene, 
klubbene og medlemmene. Eventuelle 
endringer som skal gjøres må til syvende 
og sist vedtas av representantskapet. 

Avslutningsvis vil jeg takke alle for sam-
arbeidet i året som har gått og ønske alle 
en riktig God Jul og et Godt Nyttår 

 Atle Rasmussen

Med rett til å organisere seg

Av Atle Rasmussen
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KLUBBLEDERSPALTEN

Av Vegard Moe

Hei!  Eg er tilsett i Apply TB på Stord. I 2002 
byrja eg som lærling i det som den gongen heitte 
Aker Elektro Industri & Marine. I 2003 blei denne 
divisjonen skild ut og selt, og fekk namnet Asator 
AS. I 2009 blei verksemda kjøpt opp av Apply 
AS. I alle desse åra har eg vore heldig som har 
hatt varierande arbeidsoppgåver, som til dømes 
plattformer, bustadmodular, supplybåtar og 
tradisjonell husinstallasjon for å nemne noko. 

I 2010 blei eg vald inn som nestleiar i klubbstyret. 
Då klubbleiaren vår slutta i 2016, tok eg over 
dette vervet, noko motviljug. Dette var midt på 
sommaren og Apply Rig & Modules som hadde 
blitt skild ut frå oss i 2011, var akkurat fusjonert 
inn med oss igjen. (Det har vore so pass mange 
omstruktureringar gjennom åra at eg kunne ha 
skrive fleire hyllemeter om det). Det var då to EL 
og IT klubbar i same verksemd. Forhandlingane 
med verksemda kunne vera utfordrande. Klubbane 
blei ganske kjapt samde om at me skulle slå oss i 
saman i løpet av hausten 2016. På årsmøtet i 2017 
var alle verva til det nye klubbstyret på val, og det 
enda opp med at eg blei vald som klubbleiar, litt 
mindre motviljug denne gongen. 

No har eg vore klubbleiar i litt over eitt år, og 
eg har erfart den bratte læringskurva som fleire 
tillitsvalte gjennom åra har snakka om. Eg kan 
trygt seia det er stor skilnad på å vera nestleiar og 
det å vera klubbleiar. No er det ikkje berre lenger å 
lena seg på klubbleiaren som har alle svara; ein må 
finna ut av ting sjølv. Eller nesten sjølv.

I tillegg til kunnskapsrike arbeidskameratar i 
verksemda, spelar fagforeininga ei svært viktig 
rolle. Fagforeninga har dyktige tilsette med høg 
kompetanse på lov- og avtaleverk, og dei har eit 
godt tilbod for tillitsvalde og medlemmar i form 

av skulering, kurs og konferansar. Dette er heilt 
klart med på å gjera at engasjementet i klubbane 
aukar. Eg ser på min eigen arbeidsplass, der òg 
andre organisasjonar er representerte, at vår 
organisasjon skil seg ut positivt med høgare 
aktivitetsnivå og engasjement blant medlemane. 
Å delta på skulering og konferansar er nyttig 
ettersom ein møter andre tillitsvalde frå andre 
verksemder som ein kan utveksla ulike erfaringar 
og diskutera utfordringar med. Dette nettverket er 
gull verd! Sjølv om me gjerne er konkurrentar, har 
me same felles interesser og mål. Til dømes ordna 
løns- og arbeidsvilkår for alle. Å kjempa saman 
for dette er særs viktig i tida som kjem. 

Samfunnet vårt er trua av miljø- og klimakrise, 
atomkrig og bemanningsbransjen. Dette har me 
hengande over oss i det daglege. Og ikkje minst 
har me ei arbeidstakarfiendtleg regjering som legg 
til rette for at denne utviklinga skal få halda fram. 
Eg meiner at kampen mot lausarbeidarsamfunnet 
er den viktigaste saka for oss framover. Denne 
kampen er viktigare enn AFP og auka kjøpekraft. 
Utan eit regulert og velfungerande arbeidsliv, kan 
ein neppe venta seg at pensjon og kjøpekraft kjem 
rekande på ei fjøl. Denne kampen må takast, og 
han må takast i felleskap! Både fagforeningar, 
tillitsvalde og medlemar har eit ansvar for å verna 
om den faglege integriteten vår, kompetansen vår 
og verdige arbeidstilhøve. Me må arbeida saman 
for å avdekka sosial dumping og brot på lov- og 
avtaleverk. Det skuldar me dei som kom før oss, 
oss sjølve og dei som kjem etter. Denne kampen 
må kjempast kvar dag.

 Vegar Moe

Kamp mot lausarbeidersamfunnet
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POLITISK KOMMENTAR

Stortingsvalget 2017

  
Valget er over og velgerne har bestemt at vi får 4 
nye år med borgerlig regjering. Elektroarbeidernes 
Fagforening har gjennom Montørforum og på andre 
måter advart mot hva som da kan skje. La oss håpe 
at vi ikke er sannspådde. 

• Vi tror at det kommer nye runder med skattelette, 
noe som så langt har kommet de rike til gode. 

• Vi tror det kommer nye angrep på arbeidsmiljø 
loven, noe som kommer arbeidsgiverne til gode og 
dermed endrer på styrkeforholdet mellom arbeids-
takere og arbeidsgivere.

• Vi tror at det kommer nye angrep på sykelønnsord-
ningen, noe som går utover dem med lavest lønn, 
gjerne i de yrkene med størst fysisk belastning.

• Vi tror at det kommer endringer i pensjonsordnin-
gene, noe som gjør at vi må stå lenger i arbeid for å 
overhode få en pensjon som vi kan leve med

• Vi tror at den negative utviklingen med økt innleie 
fra bemanningsbyrå og sosial dumping vil bli enda 
verre. 

 
Før valget var det mange av oss som trodde at nett-
opp sosial dumping og innleie fra bemanningsbyrå 
skulle bli et stort og viktig tema under valgkampen. 

Vi må bare konstatere at det ble det ikke. Vi fagbeve-
gelsen må gå i oss selv og spørre om hvorfor vi ikke 
nådde frem. Vi hører om tilstander i byggebransjen 
der det er byggeplasser uten norske bygningsarbei-
dere, men alle er blitt leid inn via et bemannings-
byrå. Vi har registrert installasjonsvirksomheter 
hvor ingen snakker norsk og som har et lønnsnivå 
langt under det som er allmengjort i landsoverens-
komsten. På de største byggeplassene i Oslo er 45 
prosent av elektrikerne innleid. Vi hører om beman-
ningsbyrå der det kun gis lønn når det er oppdrag. 
Mellom oppdragene ingen betaling. Listen er mye 
lenger, men poenget er at dette fikk vi ikke frem i 
valgkampen. Her må fagbevegelsen i sin helhet gå i 
seg selv og spørre hvorfor ble den negative utviklin-
gen i arbeidslivet ikke et tema i valgkampen, og hvem 
tjente på det? 

I en slitt, gammel campingvogn bodde de polske 
håndverkerne Andrzej (54) og Zbigniew Hohendorf 
(58) mens de jobbet for HT Eiendom i Skien.

Er det slik vi skal ha det i Norge i 2017 

Åge Blummenfelt



6 MONTØRFORUM  2 - 2017

Fagforeningsleder Atle Rasmussen ønsket 
velkommen og gratulerte Norse Pro-
duction AS med ny tariffavtale. Han sa 
samtidig at det er utrolig at en bedrift 
nekter arbeiderne sine tariffavtale. – De 
blåblå har fått fornyet tillit, fagbevegelsen 
hadde håpet noe annet. Det kommer nok 
flere kutt for vi ser allerede tendensene i 
Statsbudsjettet. Samtidig kutter i tillegg 
til pendlere og arbeidsledige, sier en enga-
sjert Atle. Han gikk også gjennom Land-
stariffkonferansen, skrøt av delegatene for 
en god utført jobb og engasjerte delegater. 
AFP i et samordnet oppgjør er hovedkravet 

til neste. Hvis det ikke blir samordnet, er 
bemanningsbransjen og paragraf 9 hen-
holdsvis nummer 1 og 2 i et forbundsvis 
oppgjør. Han informerte også om at det 
skal gjennomføres et organisasjonspro-
sjekt i fagforeningen for å se på om ting 
kan organiseres på andre måter.
 Remi Unnvik gikk gjennom medlem-
stallene våres. Nedgang på 45 medlemmer 
grunnet at offshoreavdelingen til Oneco 
overført til Agder. Påpeker viktigheten av 
å verve og samtidig som å få med seg de 
nye lærlingene som begynner i bedriftene. 
Vinnere av vervepremier på kr 8000 pr 

Fokus på halvårsmøte til 
fagforeningen var arbeids-

livskriminalitet og sosial 
dumping, innleie osv. Det 
var mange delegater som 

ble skremt da de hørte 
historiene til innlederne 

om tilstanden i arbeidsli-
vet. Omtrent 100 delegater 
hadde funnet veien til møte 

i Bergen. 

 HALVÅRMØTE I REPRESENTANTSKAPET 20. OKTOBER 2017

Innleder fra A-krim Applaus for tariffavtale hos NorseInnleder fra DLE
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mann gikk til Jan Arne Torvund fra Pre-
stegård, Kolbjørn Lygre Bravida og Simen 
Oseberg Sønnico Bergen.
 Egil Jensen, leder for senior gruppen 
kom med en oppfordring. Seniorene tren-
ger flere folk hvis ikke gruppen skal dø ut. 
Vi er en aktiv gruppe og gjør mye positive 
ting. Blant annet reiser vi på turer. 

Temadebatt – Arbeidslivskriminalitet, sosial 
dumping, ulovlig innleie osv.
Innlederne i temadebatten var Jan Henrik 
Larsen forbundssekretær i EL og IT for-
bundet, Morten Dahle og Yngvar Ras-
mussen fra det lokale eltilsyn, Øystein 
Andersen fra A-krim/arbeidstilsynet og 
Kai Otto Helmersen for Elektromon-
tørenes forening Oslo/Akershus. Inn-
lederne hadde ulikt utgangspunkt for 
problemstillingen. 
– Innleie fra bemanningsbyråer er vår 
største trussel. Fagbevegelsen sin og beret-
tigelse hviler på 3 stolper, kontroll over 
lønnsdannelsen, arbeidstiden og ansettel-
sesformene i arbeidslivet. Vi må også høy 
nok organisasjonsgrad og tariffavtaledek-
ning slik at det er det organiserte arbeids-
livet som setter normen. Vi må begrense 
underleverandører, det må være lærlinger 
på prosjektet og krav om bruk av egne 
faste ansatte på egne fagområder, avslut-
ter Jan Henrik.  

Brannfakkel
Morten Dale og Yngvar Rasmussen 
har fokus på ulovlige aktører og utfører 
myndighetskontroll på vegne av nett-
selskapene. Omfanget av ulovlig elek-
troarbeider anslåes til mellom 300-600 
millioner kroner omsettes av aktører som 
utfører ulovlige elektroinstallasjoner i 
Hordaland. De kom også med en brann-
fakkel. Ca. 350 personer melder seg opp 
til installatørprøven årlig, ca. 30 prosent 
kandidatene består prøven. Dette gir årlig 
110 nye installatører. 
 Ca. 150 EØS borgere søker årlig om 
å videreføre sitt yrke som faglig ansvarlig i 
Norge. Ca. 50 % får innvilget sin søknad. 
75 nye installatører fra EØS land (med 
usikker kompetanse og utdanning). 
 Øystein Andersen fortalte at A-krim 
Hordaland oppdrag er å redusere arbeids-
livskriminalitet. Det foregår mye arbeids-
livskriminalitet i dagens samfunn. Det 
foregår i de fleste bransjer, men bilbran-
sjen, bygg og anlegg. De kriminelle skifter 
mellom ulike bransjer. 

Store utfordringer i Oslo
Kai Otto Helmersen orienterte om rap-
porten om ulovlig innleie på 59 bygge-
plasser i Oslo og Akershus. Rapporten 
forteller at 44 % innen elektro kommer 
fra bemanningsforetak. Tilnærmet 100 % 
av å innleie er ulovlig. Omtrent 10 % av 

byggeplassene hadde kun egen beman-
ning. Forsvinnende lite innleie mellom 
produksjonsselskapene til tross fra at flere 
tariffbedrifter har permitterte. Tariffdek-
ningen (på de 50 byggeplassene) innen 
elektro er nesten 50/50. Ser ikke at unde-
rentreprenører er et stort problem innen 
elektro i Oslo og Akershus.  

Debatt:
Kjell Valvatnet fra seniorgruppen var for-
bauset over det han hørte av innlederne. 
I min tid som fellestillitsvalgt leide vi fra 
produksjonsbedrifter i stedet for å bruke 
vikarbransjen.
 Inge Øpstad var også skremt over for-
holdene. Han lurte på om det var like gale 
i Rogaland. Det var det i følge svaret han 
fikk på spørsmålet.
 Øyvind Landsvik kunne fortelle at 
de følte presset lokalt og føler seg pres-
set. - Tirsdag denne uken fikk vi beskjed 

Tekst Nils Gunnar Knutsen 
Foto Kjell Sverre Aasheim

Dirigentane

Kai Otto HelmertsenJoakim EspevikJan Henrik Larsen
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fra ledelsen om at vi møter bedrifter som 
betaler ut kr 40 mindre enn oss. 
Knut Erik Bjørnholt nekter bedriften sin å 
leie inn fra bemanningsbyråer. - Vi må ha 
politikere som brenner for saken. Må ha 
med Arbeiderpartiet for å snu dette. Kan-
skje Jan Henrik kan fortelle Støre hvordan 
de skal drive valgkamp.
 Rune Myntevik syntes det er nyttig å 
høre hva som skjer. - Vi trenger hjelp uten-
fra men må konkurrere på like vilkår. Vi 
må snakke om dette på arbeidsplassen, 
klubbmøter osv. Hvorfor jobber EL og IT 
politisk? Dette må vi ta opp på klubbmø-
ter. Er svart arbeid greit? Vi må jobbe med 
egne holdninger. 
 Joakim Espevik: – En spennende dag. 
Spørsmål fra klubben vår, hvordan sikrer vi 
forutsigbart ved å innleie hvis vi skal forby 
innleie fra vikarbyrå? Produksjonsbedrif-
tene klarer ikke å gi oss forutsigbarhet.
 Geir Gjestad: - Mye interessant. Hva 
kan vi tillitsvalgte bidra i denne kampen?  
Er LO interessert å ta kampen om opp-
smuldring av den norske modellen. Kom-
mune valg 2019, har mulighet å rette 
opp dette DER. Er allmenngjøringen av 
LOKèn god nok eller skal vi si den opp. 

BKK samarbeidet på tvers, 
fungerer det like godt over 
hele landet.
 Remi: - Har alltid 
vært stolt av å være elek-
triker. Bra at BKK Elsik-
kerhet er her i dag og sier 
hva de gjør. Viktig arbeid. 
Men de kan ikke gjøre alt 
arbeid alene, derfor er det 
viktig å tipse. 
 Sigurd Sævareid: - 
Kvinneandelen i arbeidsli-
vet og fagforening.  – Som jeg sa på LTF, 
det er for lite i utvalgene i forbundet. – Se 
bare her i salen, vi er ca. 100 personer 
her inne og bare ni er kvinner. Klubbene 
må også bli flinkere å rekruttere kvinner. 
Temadebatten var avslutta med ei kort 
oppsummering av innleiarane. 
 Dagsorden punkt 5. Trekning av 
vervepremiane: Remi Unnvik informerte 
om at det i verveperioden 1.oktober 2016 
til 1.oktober 2017 var blitt verva 205 nye 
medlemmar. Han informerte også om 
medlemstalet, som er bra når vi veit at 
der er både permiteringar og oppsigelsar 
i bransjen vår. Fylgjande medlemmar vart 

uttrekt og får kvar sitt reisegåvekort på kr. 
8000, Jan Arne Torvund, Martin Preste-
gård, Kolbjørn Lygre, Bravida Norge AS 
Bergen, Simen Tufteland Osberg, Sønnico 
Inst. Bergen.

Halvårsmøte vart avslutta med at 
Atle Rasmussen takka av dirigentane, 
kasseraren og protokollskrivaren.

 HALVÅRMØTE I REPRESENTANTSKAPET 20. OKTOBER 2017

Trekning av vervepremier

Det var godt frammøte
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Som hovedtema på halvårsmøtet var valget. 
Først med innledning av forbundsleder Jan Olav 
Andersen som trakk frem at selv om vi ikke fikk 
byttet regjerning så fortsetter ELogIT forbundet 
med å mobilisere for våre saker. 

Det var flere som tok ordet og lefling med KRF 
og Venstre ble av mange trukket frem som en av 
grunnene til at vi ikke fikk byttet regjering. 

Etter lunsj var det innledning med Valgfor-
sker Terje Knutsen fra UIB som blant annet 
trakk frem integrering av innvandrere som 
finansiering av velferdsstaten som to av 
grunnene til at det ikke gikk vår vei.   

 HALVÅRMØTE I DISTRIKTET 27. OKTOBER 2017

Oppsummerte valget
Den 27. oktober ble det avholdt halvårsmøte i distriktet. Møtet ble åpnet av leder 
Atle Rasmussen. 

Av Åge Blummenfelt

Dirigentane Morten Bildøy og Heidi Lie

Terje KnudsenJan Olav AndersenAtle RasmussenArild Horsevik
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I september trekte difor klubbstyret seg 
vekk frå bedrifta og hadde ei samling i Fit-
jarøyane i Sunnhordland.  For å distansere 
oss frå arbeidsplassen og kunne fokusere 
fullt og heilt på klubbarbeid valgte me å ta 
ei slik samling utanfor bedrifta, fortel klub-
bleiar Sigurd Sævareid. 
 Samlinga gjekk over to dagar. Første 
dagen skulle tema væra samarbeid internt 
i klubben og her vart det fleire nyttige og 
livlige diskusjonar. 
 Det var enighet om å løfte fram kvar til-
litsvalgt og gje dei meir ansvar. Både for 
å avlaste klubbleiar og å gjere dei øvrige i 
styret betre i klubbarbeid. 
  For å gjere klubben betre var det også eit 
stort tema at dei tillitsvalgte verkeleg må ta 
på seg jobben som tillitsvalgt. Istadanfor å 
sende saker vidare til leiar er det forventa at 
alle tillitsvalgte bidrar til å løyse sakar. 
  Klubbstyret ynskjer også å styrke seg ved 
å kursast i møteledelse, taleteknikk, tariff-
avtaler og forhandlingsteknikk.  
  Tema for dag to var samarbeid med 
andre fagforeninger i bedriften, Kværner  
og forbundet.  Denne dagen starta med at 
organisasjonssekretær Kjell Sverre Åsheim 
informerte klubbstyret om forbundet sitt 
syn på Montørklubben Kværner. 
  Montørklubben mottok skryt for kon-
trollen på innleige, etter- og videreut-
danning, gjennomføring av halvårs- og 
årsmøter og rekruttering til klubben. Ein 
vart også gjort kjent med meir negative 

sider, som forfall i fora dei tillitsvalgte er 
valgt til, at produktivitetslønn ikkje lenger 
eksisterer og at det ikkje er optimale 
arbeidstidsordningar for innleigde. 
  Vidare diskuterte klubbstyret viktigheten 
av å ha eit godt samarbeid med øvrige klub-
bar i bedrifta også funksjonærforeningane. 
  Klubbstyret var enige om at dette var ei 
svært nyttig samling og at ein hadde opp-
nådd brei enighet om korleis klubben skal 
fungere i tida framover.  

 Sigurd Sevareid

Klubbstyresamling i Mon-
tørklubben Kværner 

Aktuelt

Av Joakim Espevik

Med 240 medlem i ei stor bedrift er klubbarbeid eit svært 
omfattande arbeid. Styret i Montørklubben Kværner såg 
difor eit behov for å samkjøre seg for å betre involvere alle dei 
tillitsvalgte. 
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AKTUELT

Etter valget

Nokre ting må nemnast. Som at Arbeidar-
partiet med 27.4% av stemmene har gjort 
sitt dårlegaste val sidan 2001. Det gjer at 
dei no snur seg til medlemsmassen og spør 
kva som gjekk gale. 
 Men medan talet for AP var skuffande 
er fakta at den blå-blå sida gjekk ned i 
talet mandat frå 2013 og Senterpartiet og 
Sosialistisk Venstreparti gjorde såkalla 
brakval. Berre ikkje brakval nok.
 No er Høgre og Fremskrittspartiet 
regjeringsparti og Venstre er framleis i 
samtalar. Kristleg Folkeparti har trekt seg 
frå samarbeidet.
 Det gjer at me allereie under trontalede-
batten ser ei svakare regjering. KrF støttar 
no AP sitt forslag om 14 veker fedrekvote, 
medan ein i debatten høyrer at FrP sine 
argument mot dette handlar om at det vert 
dyrare for staten fordi fedre har høgare 
lønn. Men dei ynskjer ikkje å gjere noko 
med nettopp det.
 Statsbudsjettet som vart lagt fram like 
etterpå seier også noko om kva vi kan 
vente oss dei fire neste åra. 
 Skattane vert kutta, og med det også 
inntektene til staten. Desse inntektene må 
takast igjen andre stader. 
 Einslege forsørgerar får kutta støtta 
med 13 prosent. Moms på buss, overnat-
ting, kino, idrettsarrangement og anna går 
frå 10 til 12 prosent, kutt i bidrag til red-
ningsoperajonar i middelhavet er eksem-
pel på kutt til fordel for lågare skattenivå.

Når det gjeld arbeidsliv må fagforeinin-
gane framleis være på vakt. I løpet av 
perioden har me opplevd betydelege svek-
kingar av arbeidsmiljølova og ein må anta 
at regjeringa vil fortsette dette arbeidet.
Første dag i ny periode ville AP forsøke å 
nå fleirtall med forslaget «Stortinget ber 
regjeringa legge fram forslag om å endre 
arbeidsmiljølova for å begrense bruken av 
tidsbegrensa innleige for å sikre eit trygg-
are arbeidsliv.».
 Ikkje så overaskande at forslaget ikkje 
fekk fleiratll og fall. Og dette er nok ret-
ningsgivande for perioden. Venstre, Høgre 
og FrP spessielt vil arbeide for å «mjuke 
opp» arbeidsmiljølova i vår disfavør. Dei 
vil ta makt frå dei tillitsvalgte.
 Men venstresida er totalt styrka sidan 
2013 og mindretallsregjeringa har tapt 

eit støtteparti. I åra frametter må fag-
bevegelsen ta dei kampane som kjem og 
det nye politiske landskapet gjer oss nye 
mulighetar!

Når du les dette er valget 2017 eit godt stykke bak oss. 
Opninga av stortinget er gjort og regjeringa sitt forslag til 
statsbudsjett er lagt fram.

Av Joakim Espevik
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Åpning av Frode Alfheim, leder av Lo's 
olje- og gassutvalg.   
Første innlegg var av Olje- og energiminis-
ter Terje Søviknes som mente det hadde 
vært noen tøffe år, men at vi ser lyspunkt i 
tunnelen. 2017 og 2018 kommer til å være 
vanskelige år, men etter det ser det bedre 
ut. Må investere stort i olje gass for å møte 
behovet i fremtiden. Det er brei politisk 
enighet om valgene i oljebransjen. Satser 
kraftig på petroleum forsking for å utvi-
kle ny teknologi for å sikre sysselsetting. 
Et eksempel på det er Johan Sverdrup som 
er et lønnsomt prosjekt, samtidig også et 
klima prosjekt. 

Viktig at man ivaretar HMS på norsk 
sokkel. 
En god økning i oljenæringen gir mer 
penger til landet og velferden, derfor vil 
det være en viktig jobb for myndighetene 
er å gi nye leteområder til oljeindustrien. 
Vi er lang fremme når det gjelder tekno-
logi. Norge er sentral i Storbritannias 
skifte fra kull til gass, for vi sender gass 
direkte til Storbritannia.  
 Bente Nyland direktør Oljedirektora-
tet mener at aktivitet i Nordsjøen er stor. 
Signaler om en næring som er på vei ut av 
en bølgedal. I dag har vi en pris på ca.60 
dollar per fat, noe som historisk sett er 
veldig høyt. Hver stein er snudd for å få 
ned kostnadene. Vi er opptatt av langsik-
tighet i bransjen for det er store resurser 
igjen, mer enn halvparten. Derfor må det 
åpnes opp for nye leteområder snarest for 
å ha noe å drifte i 2030, samtidig som vi 
må få mer ut av de eksisterende feltene. 

Trenger oljeselskap som har resurser og 
kapital. 
Norge står for ca. 2 % av verdens oljeet-
terspørsel og den nest største eksportør av 
gass. 

 LO leder Hans-Christian Gabrielsen: 
Det var viktig å finne gode løsninger og 
ikke å være for tilbakelent når det gjelder 
oljenæringen. Mulighet å ta et løft kon-
kurransemessig. Utenlandske kontrakter 
er billigere men klarer ikke å levere på tid. 
Viktig å begrense utslipp på sokkelen. Vi 
har det teknisk ledende fagmiljøet i verden 
og myndigheter som sitter strenge krav.  
 Mats Andersen konsernsjef Aibel: Vi 
har operatører i verdens klasse. De fleste 
underleverandører har vært i gjennom 
en tøff periode. Sverdrup har hatt stor 
betydning for oljenæringen og det hadde 
vært en andre kurver i næringen hvis ikke 
vi hadde fått den jobben. Arbeidere har 
vært gjennom nøktenerne lønnsoppgjør, 
noe som har vært med på at vi har klart 
å komme tilbake. Kanskje det som har 
skjedd de siste årene har vært med på å 
heve effektiviteten i næringen. Vi i Aibel 
har forsterket arbeidet med HMS. Vi har 
også vært flinke og tatt inn lærlinger (41 
stykker) selv om det har vært en nedtur i 
oljeindustrien.  
 Eldar Sætre konsernsjef Statoil: 
Leverandørindustrien er den nest største 
industrien i verden. Det har vært krevende 
tider for alle. Vi må være konkurranse 
dyktig å være flink å tenke annerledes i 
stedet for å skyve kostnadene foran oss. 
Det er avgjørende for å løfte prosjekter. 
Den felles innsatsen har ført til at vi har 
klart å øke levetiden på flere felt, Statfjord 
er et godt eksempel på dette. Tett og godt 
samarbeid med leverandør industrien er 
viktig for Statoil. Sikkerhet og HMS må 
være hovedmålet for offshoreindustrien. 

Statoil erkjenner klimaendringene.  
Jonas Støre Arbeiderpartiet: Vi vil være 
en politisk medspiller i denne næringen. 
Tøffe tak i næringen, berømme KonKraft 
som holder næringen samlet. Berømmer 

Aibel for inntak lærlingene. Behov for 
å se etter nye områder utenfor Lofoten. 
Finne en tilnærming som går an å få gjen-
nomføre Nordland 6. Klima ligger som en 
ramme rundt alt dette, derfor er det viktig 
med en god konsekvensanalyse. 
Sikkerhet på norsk sokkel-trenden skal 
snus
 En rapport fra sikkerhetsutvalget om 
tilstanden på norsk sokkel ble lagt frem 
og konklusjon fra dette arbeidet var at 
det er høyt nivå på helse, arbeidsmiljø og 
sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet 
samtidig har det de siste årene vært sik-
kerhetsmessige utfordringer og alvorlige 
situasjoner. Det vil også komme en stor-
tingsmelding om HMS på norsk sokkel i 
løpet av 2018. 
 Under debatten kom det frem at 
AMUène på installasjonene hadde et for-
bedringspotensial og verneombudene må 
få mer tid til å gjøre jobben sin og at det 
er arbeidsgivers plikt å se til at dette fun-
gerer. Det ble også pekt på at større bruk 
av bemanningsbyråer kan også han en 
innvirkning på sikkerheten. De tør ikke ta 
opp problemene i frykt for å miste jobben. 
Det samme kan vel sies om den nye ord-
ningen med kampanjevedlikehold, dette 
skaper uforutsigbarhet, og kan ha innvirk-
ning på HMS. Språk var også et moment 
som kom opp under debatten, norsk som 
arbeidsspråk. En dårlig språkbruk kan 
skape misforståelser og i verstefall føre til 
hendelser.
 Konklusjonen er vel at vi har en 
næring som er på rett vei, selv om vi i 
leverandørindustrien kanskje ikke føler 
det sånn. Konklusjonen rundt sikkerhe-
ten offshore var litt flytende. Er den bedre 
eller dårligere nå enn før kuttene i olje-
bransjen? jeg tror det siste, men kanskje 
stortingsmeldingen som kommer i 2018 
kan gi svar på det.  

Lo's olje- og gasskonferanse 2017

Lyspunkt i tunnelen

Aktuelt

Av Nils Gunnar Knutsen
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Byggeplassbesøk hjå 
Caverion i Førde

Medlemsbesøk

Av Bjarne Trondsen

Elektroarbeidernes fagforening var innom Caverion Førde sitt prosjekt på Øyrane i 
Førde, i starten av september. Bas Frode Solheim viste oss rundt, i eit lyst og roms-
leg anlegg, prega av mange store varmevekslarar, kompressorar, og pumper som 
har til hensikt å hente ut varme frå sjøvatnet for å levere fjernvarme til ein del større 
bygg i Førde, både offentlege og private. Totalt er kundelista førebels på 12 eksiste-
rande bygg, og eit nybygg. Fleire av dei skal i tillegg til varme, utnytte kjølekapasitet 
frå anlegget. 

 Når vi var innom, var lyskursane provisorisk kobla til, og golva nyleg epoxybelagt 
dagen før. Ryddig, lyst og trivelege arbeidsforhold, med brakkerigg rett ved. Over-
natting var og eit steinkast unna, for dei som trengte det. Planen var å ha anlegget 
mest mogleg klart til testing ved utgangen av september. Framleis gjensto det mykje 
arbeid, og når vi var der gjekk mesteparten av kreftene med til å få på plass kablar 
inn i ei av hovedtavlene. Mykje straum må til for å drifte både kompressorar og sir-
kulasjonspumper, og i tillegg er det ein større elektrokjel og bio-oljefyranlegg som 
reserveløysing.. I andre etasje, er det kontrollrom og fasilitetar for drift av anlegget. 

EMC, kraftkablar og nokre kilometer med styrekabel er stikkord i dette anlegget, 
prega av mange og store frekvensomformarar. Det heile vert forsynt frå 3 transfor-
matorar, to på 400V og ein på 690V. Ved oppstart er anlegget berekna til å ha leve-
ringskapasitet på 18GWh varme. Dette vert fordelt på 5MW varmepumpe, 2,4MW 
El-kjel, og 10MW Bio-kjel. Litt av romslegheita i bygget, skuldast at det er laga med 
tanke på utviding av kapasitet for framtida
 -Det meste av teknisk utstyr som motorar og liknande er på plass. Kabeltrek-
king er unnagjort, slik at no er det å få kabelendar på plass og ferdigkoble dei. Vi 
har hatt noko ekstra arbeid, i hovedsak at vi har blitt brukt for å ta ein del arbeid 
som andre underleverandørar har med i sin leveranse. Vi er vel rundt 8-9 mann her. 
Nokre er innleigd frå avdelinga vår på Eid, og ein frå Adecco. Utandørs gjenstår 
det i hovedsak belysning, men vi prioriterar i forhold til å kunne starte testing av 
teknikken etter planen. Rørtraseen for varme oppover mot sjukehuset, er heller 
ikkje ferdigstilt, slik at førebels er det ikkje nokon plass å levere varme til, fortel bas 
Frode Solheim
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Uspesifiserte turer øker for 
våre medlemmer i Nordsjøen

Offshorespalten

Nils Gunnar Knutsen

På Landstariffkonferansen 
i Tromsø ble det vedtatt 
å øke tillegget på uspesi-
fiserte turer i Nordsjøen 
med et tillegg på 20 % av 
LOK par. 3A. Begrunnelsen 
var at vi ser en dramatisk 
økning i slike uregelmes-
sige arbeidsperioder. En 
kraftig økning i kompensa-
sjon kan bremse dette. 

 Statoil begynte for et par år siden 
med kampanjevedlikehold på V&M 
kontraktene sine i Nordsjøen. Dette 
prøvde de for lenge siden, uten suk-
sess, og ordningen ble skrotet på 
grunn av at den kom dårlig ut i evalu-
eringsprosessen. Men nå har de altså 
startet opp igjen.  
 Intensjon til Statoil med kampanje-
vedlikeholdet og kampanjeplanlegging 
har vært å skape større forutsigbarhet 
og mulighet for kontinuitet for V&M 
leverandørene, enn det en tilnærming 
hvor vi styrer pr installasjon vil kunne 
gi fremover. Dette for at leverandørene 
skal kunne gå 2-4 rotasjon.
 Intensjonen til Statoil har slått helt 
feil. Det blir veldig mye «hopp og 
sprett turer» altså uspesifiserte turer 
for dem som går på disse kontraktene. 
Dvs. at de ikke vet hvor lange arbeids-
perioder og fri perioder de skal ha.  
 Undertegnede tok denne saken 

opp med leder IE sokkel i Statoil 
for et år siden – og det viste seg at 
den nye modellen ble innført uten 
at de tillitsvalgte i IE ble informert. 
Jeg har også tatt denne problemstil-
lingen opp på styremøte i IE Sta-
toil sokkel, og tok også dette opp på 

Landstariffkonferansen i Tromsø.
 Derfor håper jeg at ved å øke satsen 
på uspesifiserte turer kan bremse 
dette. 
 Dette fikk støtte på konferansen 
og ble innstilt som nummer en under 
Offshoreavtalen.
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Paneldebatt, lederne fra Distriktene Oslo og Akershus, Trøndelag, Hordaland, Sogn og Fjordane og EL og IT Forbundet - Kai Otto Helmersen, Eystein Garberg, 
Atle Rasmussen og Jan Olav Andersen.

  Landstariffkonferansen 2017 i Tromsø

Landstariffkonferansen 
2017 i Tromsø
Mye av debatten på konferansen gikk på bemanningsbransjen og 
AFP. Hordaland Sogn og Fjordane hadde som prioriterte krav: 
AFP i en samordnet oppgjør som nummer en og hvis det blir for-
bundsvis går vi til kamp mot bemanningsbransjen.

Delegatene fra Distrikt Hordaland, 
Sogn og Fjordane.
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Tekst: Nils Gunnar Knutsen
FOTO BJARNE TRONDSEN

Åpning og konstituering
Leder forhandlingsutvalget EL og IT 
Bjørn Fornes ønsket velkommen. Der 
han fortalte litt om byen, hvilke poli-
tiske partier som styrte og at byen var 
kjent for et godt uteliv. Til slutt anbefalte 
han, spesielt de nye å delta i debattene, 
og ikke være redd for å ta ordet. John 
Helge Kallevik og Åge Blummenfelt ble 
valgt til møteledere. Kjell Sverre Aash-
eim og Geir Hole ble valgt til sekretæ-
rer. Karsten Amble Bøe fikk plass som 
leder for redaksjonskomiteen, og Sigurd 
Sævareid fikk plass i valgkomiteen.

Beretninger:
Jan Aasamoen  la frem beretningen fra 
installasjonsutvalget. De har gjennom-
ført akkordkonferanser og kommet i 
gang med oppdateringskurs for tele-
montørene og satset tungt i arbeidet i 
samarbeid med skolene. Trond Løvstak-
ken la frem beretning for anlegg og olje-
utvalget. Det er aktivt utvalg der det har 
vært mye møter og reising. Blant annet 
besøk på Oseberg feltsenter og hadde 
årets aktivitetsuke på Stord. Positiv til-
bakemelding fra medlemmene på grunn 
av synligheten, avsluttet Trond.

Arbeidstid og fritid:
Arbeidstid og fritid ble innledet av Trond 
Løvstakken.  Han sa at det har skjedd 
dramatiske endringer i arbeidslivet den 
siste perioden med de blåblå, spesielt 
reverseringen i Arbeidsmiljøloven, med 
midlertidige ansettelser og fjerning av 
kollektiv søksmålsrett. Sigurd Sævareid 
la frem et forslag om at EL og IT for-
bundet sammen ned Fellesforbundet går 
sammen om å få bedre rotasjonsordnin-
ger på land.
 Under paneldebatten om arbeidslivet 

Heidi Lie kjemper for gode garderobeforhold for begge kjønn på 
anleggsplassene.

En pust I bakken  for Karsten Amble Bøe, slitsomt å være leder for 
redaksjonskomiteen.

Dirigentbordet, fra v. John Helge Kallevik, Age Blummenfelt og sekretærene Geir Hole og Kjell Sverre Aasheim

  Landstariffkonferansen 2017 i Tromsø
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sett fra elektrikernes side – der blant 
annet lederen fra Elektroarbeidernes 
fagforening, Hordaland, Sogn og Fjor-
dane, Atle Rasmussen deltok. Med ikke 
minst det tapte stortingsvalget som 
bakteppe. Leder for EL og IT forbun-
det Jan Olav Andersen tok utgangs-
punktet i den politiske situasjonen etter 
valget. Vi må erkjenne at vi ikke lykkes 

i valget, vi kommer ikke til å få drahjelp 
fra de blåblå. Leder for distrikt Oslo og 
Akershus, Kai Helmersen presenterte 
rapporten fra byggeplasser i med store 
utfordringer.  Funnene er at 90 prosent 
av bemanningen er fra bemanningssel-
skap. På elektro var det 44 prosent og det 
meste av innleiingen var ulovlig. Eystein 
Garberg, leder for distrikt Trøndelag 

fortalte hvordan de følger opp organise-
ringen av nye medlemmer. Atle Rasmus-
sen fortalte hvordan vi jobber i våres 
distrikt, blant annet hvordan brakkeak-
sjonen blir organisert, snakket litt om 
almenngjøring og at den varer bare to år 
om gangen.

Bemanningsbransjen som nr. to
Mye av debatten under dette punktet 
gikk på bemanningsbransjen. – De har 
fått mange år til å bli seiøse og det er på 
tide å si at nok er nok heter det innsendt 
forslag fra Distrikt Oslo Akershus. 
 – Bruk av bemanningsbyråer er med 
på å ødelegge fagene våres fremholdt 
Distrikt Rogaland.
 Bemanningsbransjen har ikke lærlin-
ger og de har heller ikke noe form for 
faglig oppdatering. Mange har ikke 
lønn mellom oppdrag. De får lønn under 
tariff og lite eller ingen diett når de er på 
reise, påpeker delegatene fra Hordaland 
Sogn og Fjordane.

AFP som første prioritet
Bjørn Fornes avsluttet under innled-
ningen sin om tariffpolitikk at i dette 
tariffpoogjøret er det AFP det handler 
om. Det er mange hull å tette og det 
må være et samordnet oppgjør. Under 
debatten tok Nils Gunnar Knutsen 
ordet, og støttet opp under at under 

Foto: Elektroarbeidernes Fagforening trøndelg

Hjertesaken til  Ann Olene Boge - trådløs internet 
på privat inkvartering var diskusjonen om den var 
kommet med i innstillingen. Det hadde den.
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Valg:
Atle Rasmussen og Øyvind Grindheim 
fikk plass i forhandlingsutvalget som 
henholdsvis fast og vara representant.
Heidi Lie kom inn som representant 
i installasjonsutvalget og elbusstyret, 
Karsten Bøe kom inn i olje og anleggsut-
valget og Sigurd Sævareid kom inn som 
vara i samme utvalg.

Sagt fra talerstolen:
Karsten Amble Bøe: Som leder for redak-
sjonskomiteen la han frem innstillingen. 
Karsten støtter også ny innstilling til 
paragraf 9. – min korte kommentar er 
at dette er et godt og presist verktøy til 

forhandlingsutvalget.
 Atle Rasmussen: Støtter et samordnet 
oppgjør som prioriterer AFP. Blir det 
forbundsvis vil vi prioritere å begrense 
bruken av bemanning foretak.
 Sigurd Sævareid: EL og IT og felles-
forbundet må gå sammen for å forbe-
dre rotasjonsordningene på land. Et 
problem at en del bedrifter står utenom 
NELFO og han er bekymret om hvor 
sterkt LOKen vil på norske verft i 
fremtiden. 
 Nils Gunnar Knutsen: Støtter AFP 
som nummer 1 og støttet også ny inn-
stilling til offshoreavtalen. Spesielt at 
uspesifiserte turer skal bli prioritert som 

dette oppgjøret må AFPen prioriteres. 
Rune Myntevik tok tak i tillitsmanns-
rollen og viktigheten av å bli kurset 
og ha et nettverk. Sigurd Sævareid tok 
opp problematikken at en del bedrif-
ter melder seg ut av NELFO, samtidig 
påpekte han viktigheten av å styrke til-
litsmannsapparatet. Geir Hestad ville 
følge opp AFPen. Pekte på utfordringer 
med frontfagsmodellen. Atle Rasmus-
sen støttet uttalelsen som er fremmet for 
Torstein Kiland, som blir trakassert av 
ledelsen i bedriften sin, og oppfordrer 
hele konferansen om å gjøre det samme. 
Roger Nese støtter AFPen som første 
prioritet og han mente at altfor mange 
lærlinger går på ledighetstrygd.

Innkomne forslag
Under debatten i behandlingen av inn-
komne forslag debuterte Ole- Jørgen Fri-
mann Nilsen på talerstolen.  Han støttet 
forslaget om som går på å erstatte set-
ningen «midlertidig ansettelser kan kun 
foretas etter avtale med de tillitsvalgte. 
Heidi Lie fikk positiv omtale i Nettverk 
da hun støttet gjenreisningsforslaget fra 
Gudrun Stoltenberg fra Oslo og Akers-
hus om å kreve anstendige garderobe-
forhold for begge kjønn. Kjell Sverre 
Aasheim klar på at hvis PAO og PAS 
skulle bli brukt måtte det gjøres noe. 
Hvis ikke kan den like godt skrotes. 
Leif Egil Thorsen la en ny innstilling til 
paragraf 9. Karsten Amble Bøe sin korte 
kommentar til denne innstillingen er at 

det er et godt og presist verktøy for for-
handlingsutvalget. Øyvind Grindheim 
mente at ingen ting er vanskelig for 
gud og elektrikerne. Gjenreiser forslag 
2017. Meningsløst at man ikke kan få 
permisjon før en har vært samboer i to 
år. Blir samboer innlagt på sykehus kan 
det ikke være noe datostempling på når 
man har krav på velferdspermisjon. Nils 
Gunnar Knutsen støtter på vegne av 
Hordaland Sogn og Fjordane ny innstil-
ling til offshoreavtalen. Påpeker samti-
dig viktigheten av å øke betalingen for 
uspesifiserte turer, og at kampanjeved-
likeholdet skaper uforutsigbarhet for 
offshorebransjen. 

Tariff
Under prioriteringsdebatten tar Atle Rasmussen ordet om at vi støtter et 
samordnet oppgjør som prioriterer AFP. Blir det et forbundsvis oppgjør 
vil vi prioritere å begrense bruken av bemanningsforetak. Som nummer 
to vil vi ha forslag i paragraf 9 som gir bedre arbeidstidsordninger. 

Debutant på talerstolen, og aktiv I debattene.

  Landstariffkonferansen 2017 i Tromsø
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Kristin Thomsen
Kristin Thomsen på sin første Landstariffkonferanse
Navn: Kristin Thomsen
Firma: Caverion
Yrke: Elektriker, 
Kristin jobber stort sett med arbeidsoppgaver som serviceoppdrag 
prosjekt.
Forventninger til konferansen? 
Vanskelig å vite hva kunne forvente siden jeg aldri har vært på en slik kon-
feranse før, men syntes alt er viktig, men forslaget som ble gjenreist at det 
kreves like gode garderobeforhold for begge kjønn, er særs viktig. 
Hva sitter du igjen med etter konferansen? Det har vel veldig lærerikt og 
lært mye på kort tid. Lært hvordan systemet er bygd opp og hvordan du 
når målet. Syntes også kamerataften var artig, avslutter Kristin.

Av Nils Gunnar Knutsen

Portrett

nummer en i den nye innstillingen.
 Geir Hestad: Mener det er utfordrin-
ger med frontfagsmodellen.
 Rune Myntevik: Viktigheten av tillits-
mannsrollen og hvor viktig det er å ha et 
nettverk.
Roger Nese: Støtter AFP som nummer 
1, men er også bekymret for at mange 
lærlinger går på arbeidsledighetstrygd.
 Sverre Aasheim: Hverken PAO eller 
PAS blir brukt, noe må gjøres. Hvis ikke 
kan bare ordningen skrotes.
 Heidi Lie: Vil ha full lønn under ledig-
tid. Heidi støtter også gjenreisnings-
forslaget om at det kreves like gode 
garderoveforhold for begge kjønn på 
anleggsplassene.
Øyvind Grindheim: Ingen ting er van-
skelig for gud og elektrikere. Gjenreiser 
forslag 217. Meningsløst at ikke man 
ikke kan få permisjon før en har vært 
samboer i to år – for eksempel hvis sam-
boer blir innlagt på sykehus.   
 Ole-Jørgen Frimann Nilsen debuterte 
på talerstolen. Han støttet forslaget som 
går på å erstatte setningen: «midlertidig 

ansettelser kun foretas etter avtale med 
de tillitsvalgte.
 Både Ketil Helland og John Inge 
Skogseth var på talerstolen, men fikk 

ikke med hva som ble sagt.

Ole-Jørgen Frimann Nilsen, førstereisegutt og debutant på talerstolen. Ville ha inn en setning "ved mid-
lertidig ansettelser skal kun foretaes etter avtale med de tillitsvalgte".
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Av Remi Unnvik

Organisasjonssekretærens spalte

Den første fagforeningen ble dannet i 
Oslo i 1872 av typografene. I 1899 så LO 
dagens lys. Målet for arbeiderne med å 
organisere seg var den gang som nå og 
få nok styrke gjennom å stå sammen til 
å forhandle frem bedre vilkår på arbeids-
plassene. Samtidig som at en igjennom 
politisk påvirkning kunne bedre men-
neskers kår igjennom lovverket. Nøk-
kelen til å oppnå gode resultater var å få 
organisert flest mulig arbeidstakere og 
få størst mulig tariffavtaledekning. Helt 
siden disse pionerne startet kampen har 
det samfunnet vi i dag lever i blitt utvi-
klet i en positiv retning med fagbevegel-
sen som en drivende kraft. Utviklingen 
har skjedd både innenfor avtaleverket i 
arbeidslivet, men også gjennom lovverket, 
der en sterk og god velferdsstat har blitt 
bygget opp og arbeidstakeres rettigheter 
har bli sikret. Men i de senere årene har 
man dessverre oftere og oftere måtte for-
svare de rettigheter som er kjempet frem 
istedenfor å se fremover. Fagbevegelsen 
står fortsatt sterkt i Norge og i Norden i 
2017. Men organisasjonsgraden er syn-
kende og dermed vil også fagbevegelsens 
styrke svekkes på sikt. Synkende organisa-
sjonsgrad er dessverre tendensen i de fleste 
land i verden og vilkårene for arbeidsta-
kerne har blitt betraktelig dårligere som 
en konsekvens av dette. Sosial dumping 
og arbeidslivskriminalitet har etter hvert 
blitt utbredt i mange bransjer i Norge. I 
mange av disse bransjene er organisa-
sjonsgraden svært lav og fagbevegelsen 
sliter å komme i inngripen med disse pro-
blemene. Bemanningsbransjen har vokst 

jevnt og trutt og innleide arbeidstakere 
med dårligere vilkår enn de som er ansatt i 
de ordinære produksjonsbedriftene erstat-
ter de sistnevnte på arbeidsplassene. På 
landstariffkonferansen for elektrofagene 
i Tromsø den 9-12 oktober i år ble det 
vedtatt at kampen mot bemanningsbran-
sjen skal få høy prioritet frem mot neste 
års tariffoppgjør. Det seriøse arbeidslivet 
må beskyttes og de som må ta kampen er 
vi i fagbevegelsen. Da er også viktig at vi 
har styrke nok til å få plass forbedringer 
både i lov og avtaleverket. Så i tiden frem-
over må verving og medlemsbevaring være 
hele det organiserte arbeidslivets viktigste 
oppgave. Selv om at antall organiserte og 
tariffavtaledekningen blant elektrofagene 
er god i forhold til mange av de andre 
bransjene i byggenæringen har vi fortsatt 
mange uorganiserte elektrikere og bedrif-
ter uten tariffavtale. Det er derfor viktig 
at EL og IT Forbundet, Fagforeningen 
og klubbene fortsetter den gode innsat-
sen for å øke tariffavtaledekningen og 
organisasjonsgraden innfor våre bransje-
områder. Vi ønsker et arbeidsliv som er 
trygt og godt, der man er fast ansatt med 
en anstendig lønn å leve av. Vi ønsker at 
våre bransjer skal være attraktiv i dag og 
i fremtiden for ungdom å søke seg til og 
der de som er ansatt ønsker å bli værende 
med muligheter til å oppdatere seg faglig 
for å møte fremtidens teknologiske utvik-
ling. Dette skal vi få til i sammen. Husk at 
samhold gir styrke!

Remi Unnvik
Organisasjonssekretær

Samhold gir styrke!
 
 
Da Marcus Thrane dannet den første arbeiderforening i Drammen i 1848, var dette startskuddet 
for det som skulle bli det organiserte arbeidslivet i Norge. Der stemmerett og politisk påvirk-
ning for husmenn og arbeidere var det viktige for Thrane og medlemmene i arbeiderforenin-
gene. Etter hvert som industrialiseringen skjøt fart i Norge, begynte også faglige rettigheter og 
lønns og arbeidsvilkår for alle arbeiderene som stod uten vern og aktualisere seg.

Marcus Thrane, ca 1863
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Seniorenes vårtur 2017

Tekst og bilder: Egil Jensen

Turen ble en opplevelse i bra vær med overnatting i Lærdal, båttur fra Flom på Aurlandsfjorden 
og videre rundt og inn Nærøyfjorden  til en herlig lunsj på Stalheim Hotel.
              
Håper dere kan bruke noen av dette i et oppsett i Montørforum som en hilsen 
til medlemmene som viser at seniorene er i høyeste grad til stede.

Reisebrev
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KONGRESSBESØK

Kongressen starta 8. mai, så den var godt 
i gong når delegasjonen kom fram. Første 
dag av besøket vårt starta med debatt om 
LOs eigen organisasjon, og det var tidle-
gare hovudkasserar i EL og IT Forbundet 
Terje Olsson som innleia til debatt. Han 
er no LO sekretær. 
 Debatten vara fram til lunsj, med som 
vanleg ei lang talarliste,
 Etter lunsjpause hadde Framfylkin-
gen eit kulturinnslag for konferansen, og 
LO-leiar Gerd Kristiansen takka dei for 
framføringa.
 Det var deretter duka for den faglege og 
politiske situasjonen. Gerd Kristiansen og 
Jonas Gahr Støre innleia til debatt. 
Som venta var det mange som ville ha ordet 
til debatt, og det vart gjenteke frå talarsto-
len at det må komma eit regjeringsskifte 
ved valet til hauste. Støre signaliserte at 
det ville komma mange endringar dersom 
han vart vår neste statsminister, og hausta 
applaus for det han sa. Gerd Kristiansen 
på si side hadde ein liste med krav frå LO 
som ein venta vart innfridd etter valet. 
Vår delegasjon kunne vel ynskja at det 
var meir fokus på at bemanningsbyrå må 
forbys, men det var det ingen som tok til 
ordet for.

Dag 2
av besøket starta med at leiaren vår, Atle 
Rasmussen, informerte delegasjonen vår 
om det som hadde skjedd på kongressen 

så langt. Atle er delegat på kongressen og 
stiller som representant for LO i Horda-
land. Han var på talarstolen tysdagen, der 
han blant anna tok opp saker rundt skule, 
læreplassar, fagutdanning og at dokumen-
tasjonskravet for allmenngjering må ned.
 Elles er det ei oppfatning av kongressen 
så langt at det er ei høgrevriding av kon-
gressen samanlikna med tidlegare.
Etter at Atle måtte springa for å nå opp-
start av kongressen, fortsette delegasjons-
møtet med oppsummering av vår første 
dag på kongressen, og me gjekk gjennom 
det som kunne venta oss dag 2 av besøket.
Ein ser at det er ein stor auke i ulovleg 
innleige, og at det i mange tilfeller følger 
kriminalitet med denne virksomheten. I 
Oslo er det fleire byggeplassar der tillits-
valgte og verneombod ikkje lenger besø-
ker,  av frykt for eigne liv og helse. Dette 
er også bakgrunnen for at me kunne tenkt 
oss klare signal på kongressen om å forby 
bemanningsbransjen.
 Vel tilbake i kongressalen var det ved-
tekter som var på timeplanen. Mange 
hadde ordet i forhold til forslag som 
omhandla ungdom sin plass i LO.
 Alle forslaga som var sendt inn til 
vedtekter vart bestemt oversendt til 
sekretariatet.
 Etter ein kort pause hadde administre-
rende direktør i Sparebank1 ei innleiing 
og orientering om LO-favør ordninga i 
anledning 50 år for Kollektiv Hjem. Ho 

hadde med seg ei gåve til Gerd Kristiansen 
i form av ei pengegåve til Norsk Folkehjelp 
og deira hundepatrulje for kvar av dei 762 
som er på kongressen. Totalt blei gåva på 
kroner 130.000,-. Gåva går til deira hun-
depatrulje i Sarajevo, der hundane blir 
lært opp til minerydding.
 Trude Tinnlund innledet på dagsordens 
pkt 9 som var Hovudavtalene. LO er part i 
14 hovudavtaler, og alle bygger på Hovud-
avtalen mellom LO og NHO. Den første 
kom i 1935, og inneholdt 17 kapitler. For-
handlinger skjer kvart 4. år, og skjer utan 
streikerett.
 I innleiinga gjekk ho gjennom fleire 
saker vedrørande innleige som har vore 
gjennom rettsapparatet, blant anna ei rett-
sak som forbundet vårt fekk full seier i.
 Under innlegga vart blant anna tillits-
mannstid trekt fram som ein viktig del av 
Hovudavtalen, som er noko me ved fleire 
høve har sendt inn forslag på tidlegare. 
Også opptening av pensjon ved frikjøp av 
tillitsvalgte var oppe som tema. 
 Det kom også opp at det burde vore teke 
opp forhandlingar på HA i hovudoppgje-
ret for å få større gjennomslagskraft ved at 
ein der har streikerett. 
 Alle forslaga om endring av Hovudav-
talen vart oversendt sekretariatet.
I den påfølgjande pausen vart innstillinga 
frå valkomièen lagt ut, og var som følgjer:

Besøk på LO Kongressen 
10.-12. mai 2017
 
 
Fagforening og Distrikt reiste tidleg om morgonen 10. mai til Oslo for å vera med på 
LO Kongressen 2017. Reisefølgjet bestod av 13 stykker.

 Fullsett når valkomitèen la fram innstillinga si



23MONTØRFORUM  2 - 2017

Leiar:  Hans-Christian   
   Gabrielsen
1. nestleiar: Peggy Hessen Følsvik
2. nestleiar: Roger Haga Heimli
1. sekretær:  Julie Lødrup
LO sekretærer: Terje Olsson, Trude  
   Tinnlund, Are Tomas-  
   gård, Kristin Sæther. 

Delegasjonen vår hadde ein gjennomgong 
av innstillinga, som vel kan seiast ikkje 
heilt var slik me forventa.
 Når kongressen vart samla att etter 
pausen, var salen på Folkets Hus fylt til 
randen, og det vart klart for at valko-
mitèens innstilling skulle leggast fram.
 Innstillinga vart lagt fram av valko-
mitèens leiar, Odd Christian Øverland. 
Han kunne informera om at innstillinga 

frå valkomitèen var einstemmig på alle 
punkt.
 Når det vart opna for ein generell 
debatt, var det fleire som peika på at val-
komitèens innstilling gav 4 av 8 plassar til 
dei to største forbunda, på bekostning av 
dei små forbunda. Det vart stilt spørsmål 
til om dette var bra for demokratiet, og 
om LO var tent med ei slik fordeling.
 Det vart også lagt fram forslag på å 
utvida til 5 sekretærar for å ivareta repre-
sentant for dei små forbunda. Dette for-
slaget falt, til fordel for valkomitèens 
innstilling.
 Etter at avstemmingane var gjort, var 
det valkomitèens innstilling som vart ved-
teke utan motforslag på kandidatar.
 Jan Olav Andersen vart valgt inn på 6. 

plass i sekretariatet frå EL og IT Forbun-
det, i tillegg til at Svenn Åge Johnsen kom 
inn som 2. vara til kontrollkomitèen. 

Siste dag 
av kongressen var tida komen til å behandla 
forslag og innstillingar frå redaksjonsko-
mitèen. Det som fekk mest merksemd var 
forslaget om boikott av Israel, der salen 
gjekk mot innstillinga frå redaksjonsko-
mitèen, på tross av at den nyvalgte leiaren 
oppmoda salen om å følgja innstillinga.
 3 lange men interessante dagar var 
komen til endes, og tida var komen for å 
reisa heim att. 

Av Kjell Sverre Aasheim

 Jan Olav vert interjuva av TV2

Delegasjonen frå Hordaland, Sogn og Fjordane

Atle Rasmussen nyttar pause til å lesa dokument
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Løs ordfloken 
KRYSSORD

Svarfrist for innsending er 15. januar 2018.
Løsningsordet (grå stripe) kan sendes firmapost@elogitbergen.com merket Kryssord-Mediautvalget. 
Minst en vinner vil bli trukket ut og får navnet sitt i neste nummer.

Det ble trukket ut syv vinnere som hadde løst kryssordet i nummer 1- 2017. 
De syv vinnerne var: Bjørn Mollandsøy, Sverre Fon, Birger Folkedal, Omar Elvik, Ottar Kallestad, Rune 
Myntevik, og Egill Rutle. De får tilsendt ”et drikkeredskap på fire bokstaver”
Riktig løsningsord i nummer 1-2017 var: Elektrikerlærling.
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Anders Mikkelson i arbeid oppunder taket             Emil Viste og Sigmund Ekse hentar meir kabel som skal installerast

Medlemsvitjing hos Grov Elektro 
på nye Stord Ungdomskule

Etter lunsjmøtet vart underteikna teken med på ei omvisning av bas Kris-
ter Nora i den nye skulen, som består av to etasjar pluss underetasje. 
I underetasjen er det arbeidsrom for 
sløyd, keramikk, saum og tekstil osv. 
I 1. etasje er det allrom med stort 
amfi og kontor for lærarane, medan 
2. etasje er sett av til klasserom og 
grupperom.
 Elektroarbeidet starta med rin-
gjord og røyr i grunn sommaren 
2016. Frå og med februar 2017 var 
det full fart med bygging av kabelga-
ter og trekking av kablar.
 No er også koblingsarbeidet godt 
i gong. Ferdigdato for arbeidet er 
sett til 18. desember, og Krister er 
trygg på at dei skal bli ferdig med sin 
del av arbeidet på den nye skulen.

Medlemsoppfølging

Tekst og bilete: 
Kjell Sverre Aasheim

 «Kongen på haugen» begynnar å ta form@

Torsdag 7. september var fagforenin-
ga på arbeidsplassvitjing til medlem-
mar i Grov Elektro, som er i full 
sving med installasjon på den nye 
Stord Ungdomskule som er under byg-
ging. Den nye skulen har fått namnet 
«Kongen på Haugane».
 Det er 8 som for tida er på pro-
sjektet, og me møtte dei i lunsjen der 
fleire tema var oppe til diskusjon. Det 
vart informert om medlemsgoder som 
er gjennom medlemskapet, og rettar 
som ligg i lov- og avtaleverket. Det 
nært føreståande stortingsvalet vart 
også eit naturleg tema.

Krister Nora framom inngangspartiet på nyskulen.
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Medlemsoppfølging

Atle Rasmussen informerar om tariffprosessen

I og med at leiar i fagfore-
ninga Atle Rasmussen og 
Trond Løvstakken frå for-
bundskontoret var på Stord i 
samband med arbeidsplass-
besøk/aktivitetsveka til Olje 
og Anleggsutvalet, fann med 
ut at me ville nytta høvet til å 
invitera medlemmane til med-
lemsmøte og litt sosialt i våre 
lokaler i Sjøhuset på Stord. 

Oppslutninga må vel kunna seiast å vera 
historisk bra, og over all forventning. 
75 medlemmar møtte opp på møtet, der 
dei først fekk informasjon om prosessen 
rund det kommande tariffoppgjeret av 
Atle Rasmussen og Trond Løvstakken.
Deretter hadde Kjell Sverre Aasheim ein 
liten informasjon om medlemsfordelane 
som ligg i medlemskapet i forbund og 
fagforening.
Når den formelle delen av møtet var 
ferdig, hadde Chef Vegar og Chef Sigurd 
fyrt opp grillen, og flippa burgers og 

pølser til den store gullmedalje. Som takk 
fekk dei gode tilbakemeldingar frå svoltne 
medlemmar. Høveleg drykk vart også sett 
fram til maten.
Det var svært gledeleg å sjå at det på møtet 
var mange av våre yngre medlemmar som 
stilte opp på møtet, noko som lovar godt 
for nyrekruttering i tida som kjem.
Det var fleire som i løpet av kvelden 
nemnde på at dette medlemsmøtet burde 
bli ein årviss tradisjon, og utfrå den frami-
frå oppslutnaden er dette noko me sjølv-
sagt vil tenka på.

God oppslutnad på medlemsmøtet på Sjøhuset

Historisk oppmøte på 
medlemsmøte på Stord

Tekst og bilete: 
Kjell Sverre Aasheim
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Det siste besøket me hadde planlagd i samband 
med årets aktivietsveke, var til Apply TB på 
Apply Leirvik. Sigurd Sævareid, Atle Rasmussen 
og underteikna vart møtt av Henriette Thorsen 
som er tillitsvalgt i klubben i Apply TB.
 For tida er dei i full sving med å bygga bustad-
kvarteret til Johan Sverdrup, som  er under byg-
ging hos Kværner på Stord.
 Det var ein påfallande ryddig arbeidsplass 
som møtte oss, og Henriette kunne informera 

om at dette var noko dei hadde fokus på, og alle 
var ansvarlege for å rydda etter seg. Heilt på linje 
med dei andre arbeidsplassane me har vore på 
tidlegare denne veka var det også her svært god 
stemning å spora blant medlemmane. God fram-
drift i jobben og trivsel i kvardagen var det me 
sat att med av inntrykk etter å ha møtt mange 
medlemmar også på dette prosjektet.
 I tillegg skal bedriften ha skryt for å ta inn bra 
med lærlingar i år, fleire av dei jenter.

Medlemsoppfølging

Bygger bustadkvarter til Johan Sverdrup

Tekst og bilete: 
Kjell Sverre Aasheim

Christoffer Hjelmeland, 
Andreas Kvalvik, Hen-
riette Thorsen inne i 
bustadmodulen

Trond Løvstakken og Jens Atle 
Tjensvoll i bustadkvarteret til Johan 
Sverdrup
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Studietur til Spania
Vi var 11 fra EL&IT Distikt Hordaland Sogn og Fjordane 

som møttes på Bergen Lufthavn Flesland den 24. mai 2017. 

Vi skulle reise til Spania på studietur for å følge opp det vi gjorde 

i 2015 da vi besøkte ARMH. 

De som leter etter Spanias tapte hukommelse.

Flyturen fra Bergen via Schiphol i 
Amsterdam til Madrid gikk greit, og 
etter å ha utforsket metroen i Madrid 
med opptil flere linjebytter kom vi ut 
på ettermiddagen frem til Rafael Hotel 
Atocha der vi skulle bo. Om kvelden 
ble det middag på en fortausrestaurant 
i over 30 varmegrader og påfølgende 
fotballkamp på fjernsyn for de mest 
interesserte.
 De som var med på turen på starten 

var Svein Davidsen, Ove Toska, Tore 
Haugland, Morten Bildøy, Karsten 
Eriksen, Preben Voltersvik, Daniel Ale-
xandersson, Lisa Nord Hopland, Malin 
Amundsen, Abul Al-Mamuri og Arne 
Nesheim. Åge Blummenfelt kom søndag 
den 28. mai. 
 Torsdag 25. mai satte vi oss i en buss 
som tok oss til Guadalajara, 6 mil nord-
vest for Madrid sentrum. ARMH holdt 
på med en utgraving der. Nå hadde vi 

fått med oss tidligere forbundssekretær 
i EL&IT Forbundet Henning Solhaug 
som guide og tolk.
 Bussjåføren slapp oss av utenfor en 
kirkegård. Vi ble geleidet gjennom den 
og til utkanten, til et område som tidli-
gere hadde vært sivilt land, skilt fra kir-
kegården med en mur.
 Der møtte vi en hel gjeng med frivil-
lige og et stort hull i bakken. Lederen 
for utgravingen fortalte oss via tolk om 

Her holdt de på med å grave frem levning nummer 20.Vi fikk informasjon om utgravingene.

Pablo Picasso. La Guernica

Reisebrev
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levningene og finne ut mest mulig fakta 
om den enkelte. Vi fikk med egne øyne 
se hull i hodeskallene etter henrettel-
sene. De fleste hadde trolig stått på 
kne med bøyd nakke. En 9 millimeter i 
bakhodet med utgang fremme, gjerne i 
kinnet, var vanlig å finne.
 På veien ut av kirkegården fikk vi 
se et monument etter de falne som var 
på Franco sin side i borgerkrigen. Det 
var storslått og i sterk kontrast til de til 
dels umerkede massegravene der repu-
blikanerne lå. Vi traff på en person som 
hadde mistet bestefaren og bestefarens 
bror her. Han var drept av fascistene. 
Bestemoren ble etterpå arrestert og satt 
i fengsel i fem år, fordi hun hadde vært 
gift med en fagorganisert. Etter at Ove 
Toska hadde sagt noen ord, 
vi hadde lagt røde roser ved 
graven og spist lunsj med 
de som arbeidet der, gikk 
turen tilbake til hotellet.
 Fredag den 26. mai hadde 
vi et møte på hotellet. Først 
informerte Henning Sol-
haug om borgerkrigen 
og de gjeldende politiske 
forhold i Spania. Han for-
talte også om forbundets 
engasjement mot ARMH 
og at forbundet totalt nå 
har bevilget om lag 500 000 
kroner.
 Så fikk vi besøk av repre-
sentanter fra ARMH med 
Bonifacio Sanchez Cepa i 
spissen. Han orienterte via 
tolk til engelsk om arbei-
det de holder på med. Han 
viste også en liten presenta-
sjon som var godt beskri-
vende. Det er over 114 
000 savnede personer etter 
borgerkrigen og det påføl-
gende diktaturet. De finnes 
over hele Spania, men etter 
hvert som tiden går blir 
det vanskeligere å finne de. 

ARHM må få en henvendelse fra fami-
lien før de kan begynne å lete etter kon-
krete personer. Det er fortsatt stor frykt 
i Spania og mange som mener at saken 
bare må få ligge.
 Embetsmenn som har vært positive til 
arbeidet har gjerne mistet jobben. Staten 
hjelper på ingen måte til. Den katolske 

hva de holdt på med. Fra det store hullet 
holdt de nå på å ta opp levning nummer 
20 av totalt 24 fra grav nummer en. 
Siden grav nummer to allerede var åpnet 
hadde de relativt god plass til å arbeide, 
og de hadde nylig fått en heisanretning 
som gjorde det lettere å få opp jord og 
levninger. Vi kunne med egne øyne se 
bein og hodeskalle nede i den 3,5 meter 
dype graven. De måtte nå skynde seg 
med å bli ferdig med gravingen, for fra 
første juni og frem til september kunne 
de ikke jobbe der. En gammel spansk 
lov sa noe om det. De hadde fortsatt fire 
kropper til å hente opp. Totalt ble det 
anslått at 1000 mennesker var lagt i mas-
segraver på dette stedet under og i etter-
kant av den spanske borgerkrigen. Der 
var 16 massegraver, gjerne med ett eller 
få navn på, og med opp til 30 mennes-
ker i en grav. Her var det snakk om folk 
som var drept i perioden 1939 til 1949. 
De fleste var nok blitt henrettet like ved. 
Vi kunne se hull etter kuler i muren. I 
gravene var det funnet både mauser- og 
pistolkuler. Det var også flere graver 
som var ødelagt ved at jorden var gravd 
opp og snudd, så de minnene var nok 
tapt for alltid. Totalt er det over 114 
000 mennesker som er savnet og antatt 
lagt i massegraver etter Francoregimet i 
Spania.
 Grunnen til at ARMH i det hele tatt 
kunne foreta denne utgravingen var at 
en Argentinsk rett hadde bestemt det, 
for å lete etter en bestemt person. Span-
ske myndigheter hadde neppe gitt de lov 
ellers. I etterkant var det flere familier 
som hadde bedt ARMH om hjelp til å 
finne sine kjære. Lokale myndigheter var 
nysgjerrige på om det hadde funnet den 
de lette etter for om de hadde funnet han 
så ville myndighetene at de skulle legge 
de andre levningene tilbake i graven og 
fylle igjen. De lokale myndigheter ville 
altså lage nye massegraver i 2017. 
 Etter å ha sett på gravingen ble vi vist 
inn i et hus der engelske leger jobbet 
frivillig i ferien sin med å undersøke 

Reisebrev

Svein Davidsen hjalp til med å frakte jord.
Vi satte roser ved graven.

Kulehull i muren.

Tekst og bilder Arne Nesheim
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kirken nekter, om de kan, innsyn i sine 
arkiver.
 Ove Toska avsluttet møtet med å si 
noen ord og det ble overlevert et skriv 
forbindelse med de siste bevilgningene 
som vi hadde gitt til ARMH. Så var det 
fotoseanse utfor møterommet.

Tirsdag 30. mai hadde vi møte med 
Madrid avdelingen av UGT som er Spa-
nias nest største arbeidstakersammen-
slutning. Tema på møtet var mellom 
annet organisering, arbeidsledighet, 
korrupsjon, den politiske situasjonen 
og samfunnsforhold. Også ARMH ble 
berørt på møtet.
 Vi ble godt mottatt og vi fikk hver 
vår dokumentmappe i gave. Ove Toska 
hadde med en bordfane fra fagforenin-
gen og en modell av bryggen i Bergen, 
som han overrakte.

Etter lunsj ble det busstur til Valle de los 
Caídos, hvilestedet til diktatoren Franco 
og hans minnesmerke etter den spanske 
borgerkrigen. Dette var enda mer stor-
slått. Et kors på 150 meter stod over det 
hele. Anlegget som delvis var bygget inn 
i fjellet var i utgangspunktet offisielt 
bygd som et minnesmerke etter borger-
krigen, men ble i realiteten et mauso-
leum for Franco. 
 Vel tilbake i Madrid ble kvelden 
avsluttet på en restaurant med navn 
Casa de Jacinto.
 Her ble Henning Solhaug takket og 
han fikk en liten gave. Han på sin side 
takket oss og sa at vi hadde skrevet his-
torie ved å støtte og besøke ARMH. 
Han sa at det så langt kun var forskjel-
lige deler av EL&IT Forbundet og noen 
få til som hadde bevilget penger til 
ARMH.

Onsdag 31. mai var det tidlig opp og fly 
tilbake til Bergen via Shipool. En svært 
interessant studietur var over.

 Fra møtet med ARMH.

Etter møtet med ARMH

Hos UGT i Madrid.

Franco sitt hvilested.
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Medlemsoppfølging

På besøk hos Aibel på 
Sture 18. september 2017
Som ein del av aktivitetsveka til det sentrale Olje og 
Anleggsutvalet i EL og IT Forbundet var det 18. sep-
tember duka for besøk hos Aibel på Sture.
 Me møtte medlemmane i kantina i lunsjen, og vart 
uventa servert kaffi og kaker.
 Det skulle i utgongspunktet vore fleire til møtet, 
men det var ein del som i siste liten måtte melda forfall. 

Det  vart likevel ein god prat, der me fekk informert 
litt om medlemsfordelar som ligg i medlemskapet. 
Karsten nytta høvet til å oppdatera om dei siste end-
ringane i organiseringa av bedriften som er på gong.
Alt i alt eit hyggeleg møte på Sture.
 På vegen heim tok me oss tid til å svinga utom dei 
streikande på Sekkingstad for å visa vår støtte til dei.

På besøk hos Aibel på Sture.

Av Kjell Sverre Aasheim
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