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S

å er vi kommet over sommerferien for
de fleste, og det er tid for å se framover mot en
spennende høst med forventet stor aktivitet i
arbeids- og samfunnsliv.
På jobbsiden ser vi fram til en svært hektisk
periode med stor aktivitet og etterspørsel etter
elektrikere. Særlig innen olje- og gassrelatert
virksomhet er det forventet stort behov for
elektrikere, men også innen bygg- og anlegg er
det stor aktivitet.
Dette bør gi oss på en måte trygghet for
arbeid, men det er et men - og stikkord da er
sosial dumping og sterke svekkelser i AML.
Gjennom media og internt i fagforening/
fagbevegelsen har vi fått innblikk i en verden
der grådighet og økt profitt har fått friere spillerom de senere år. Dette har sammenheng
med en økt internasjonalisering av økonomien,
men har også en betydelig sammenheng med
nedbygging av kontroll- og tilsynsvirksomheten
og ikke minst, den politiske dagsorden i vårt
eget land.
I perioder trenger vi utenlandske gjestearbeidere som bidrar til å løse aktivitetstopper
i våre bransjer. Dette har vi gjort med gode
erfaringer i flere ti-år, med danske og svenske
gjestearbeidere. Men nå er disse blitt for dyre
– og billigere arbeidskraft som og lettere kan
utnyttes, er det som nå kommer. Men kan vi
kalle dem gjestearbeidere med de dårlige vilkårene som nå blir tilbudt?
Kampen mot sosial dumping handler om
rettferdige og like vilkår, og det betyr at gjestearbeidere som kommer til Norge for arbeid
– MÅ få norske lønns- og arbeidsvilkår!
Bondevik- regjeringen har ikke ville ta dette
på alvor, og vi trenger nå en regjering som tar
fått i disse problemstillingene. Lovverket må
overlappe tariffavtalen på en slik måte at sosial
dumping faktisk blir ulovlig i Norge!
Men når det gjelder å svekke
Arbeidsmiljøloven, har ikke Bondevik-regjeringen vært like tilbakeholden. Med støtte fra
Frp fikk de gjennomslag i Stortinget for sterke
svekkelser av Arbeidsmiljøloven, noe som betyr
en ytterligere tøffere hverdag for arbeidsfolk.
Disse sterke svekkelsene i Arbeidsmiljøloven
gikk en samlet fagbevegelse og arbeidslivsforskere sterkt imot. Sammen med våre politiske
venner i Ap + SV og Sp ønsket vi ikke gjennomføre disse svekkelsene. Den kampen tapte
vi mot ett borgerlig flertall i Stortinget.
De kollektive forhandlingene nedfelt gjen-

Ove Toska Ark.153

nom tillitsmannsordningen er svekket, likeså
oppsigelsesvernet og restriksjonene som begrenset bruk av midlertidige ansettelser. Og rammene for overtidsarbeid er ytterligere utvidet,
og da med åpning for å unngå overtidsbetaling.
13 t arbeidsdag / 78t uke og da uten overtidskompensasjon er regjeringens tilbud til
arbeidsfolk, og sammen med de øvrige svekkelser i Arbeidsmiljøloven, skal være de tiltak
som skal møte økt konkurranse på et åpent
arbeidsmarked.
Hva med de over 1 million som er arbeidsledige, de på tiltak, deltidsansatte, på attføring, uføretrygde (som med tilrettelegging kan
komme seg i arbeid) – dette er en arbeidskraftreserve der de aller, aller fleste ønsker å bidra og
ikke bare være mottakere.
Skal disse menneskene ivaretas, da er ikke
svaret en svekkelse av dagens lov- og regelverk
– men heller snu en negativ utvikling gjennom
å tilrettelegge for å skape arbeidsplasser og ikke
minst skape et arbeidsmiljø som gjør at utstøting ikke aksepteres.
Svekkelsene i Arbeidsmiljøloven er nå
vedtatt i Stortinget – eneste måten å få stoppet gjennomføringen av disse, er å få valgt
et annet Storting som gir grunnlag for en
Stoltenberg-regjering utgått fra Ap + SV og Sp.
De har forpliktet seg til å reversere nevnte svekkelser i Arbeidsmiljøloven.
Vi har i fagforeningen og gjennom
Montørform lenge bevisst hatt fokus på kampen mot individualisering og for de kolletive
løsninger i vårt samfunn. Gjennom 4 år med
Bondevik-regjering har vi nå registret store
endringer i samfunns- og arbeidsliv. NÅ trengs
en ny politikk !
Større og voksende forskjeller – de rike er
blitt utrolig mye rikere, og gjennom skattelettelser premieres de ytterligere, og de som faller
utenfor betaler regningen gjennom svekkelser
i arbeidsledighetstrygd, permitteringsregler og
økte egenandeler. Enhetsskolen er satt i spill
og eliteskoler vokser fram – din sosiale status
blir avgjørende for skoletilbudet for dine barn.
Og nå er det selve lovverket for arbeidslivet Arbeidsmiljøloven det står om!
Du kan gjøre din del ved å stille opp for
fellesskapet – Godt valg ved Stortingsvalget
12. september 2005 !
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Av Erik Grytdal

POLITISK UTSPILL

Kampen for tilværelsen

m

ens det framstår som naturlig
for oss andre at kampen mot
arbeidsløsheten tar utgangspunkt i direkte virkemidler for å løse
konkrete samfunnsoppgaver, er den
borgerlige sysselsettingspolitikken
fundert rundt indirekte virkemidler.
Virkemidlene bygges rundt de tre
bærende ideologiske elementene straff,
belønning og ansvar, etter et bestemt
mønster overfor arbeidsgiverne, samfunnet og de arbeidsløse.
Overfor arbeidsgiverne har virkemidlene vært å lette arbeidsgiveransvaret
for dem som er ansatt, eller ansettes.
En rekke tidligere lovpålagte rammer
for arbeidslivet som tidligere forpliktet
arbeidsgiverne er fjernet, samtidig som
arbeidsgiverne er blitt gitt gigantiske
uforpliktende tilskudd i skattelettelser
og skattefritak.
Regjeringens syn på samfunnets ansvar
for arbeidsløsheten kan oppsummeres
i dens eget utsagn: ”Regjeringens hovedstrategi mot økende ledighet er å
stimulere til aktiv jobbsøking”
Regjeringen gir dermed seg sjøl ansvarsfritak og arbeidsgiverne gulrøtter i
det de sjøl kaller sysselsettingspolitikk.
Den tredje aktørgruppen på denne
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Kampen for tilværelsen, 1888-89, Christian Krogh

arenaen, de arbeidsløse, har på sin side
utelukkende fått smake pisken. Dette
er en utspekulert fordeling av tendensiøse virkemidler som vanskelig kan
forklares som annet enn
tradisjonell borgerlig klassejustis.
Den sysselsettingsmessige effekten av
disse virkemidlene illustreres best ved
det faktum at antall personer i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet, i dag
under høykonjunkturen er like stort
som under lavkonjunkturen i 1991.
Effektene overfor de arbeidsløse har
derimot vært dramatiske, etter de siste
høyrevridde tiårene å ha blitt utsatt for
en stadig hardere skvis både materielt
og mentalt. Dette til tross for at det
nettopp er de arbeidsløse som gruppe
Regjeringen i stor grad kan takke for
lav prisstigning og lav rente.
En tilsiktet forverring av vilkårene
rundt dagpengeordningen har generelt
senket inntektsnivået for de arbeidsløse.
I tillegg rammer markedsprising av
boliger og strøm, økte egenandeler
til helse og skole og bortfall av andre
velferdsgoder dem med dårlig inntektsgrunnlag særlig hardt.

Den såkalte Arbeidslinjen som ble
innført i 1991 har gjort det lett for
dagens regjering å argumentere for en
slik sysselsettingspolitikk. Til tross for
at det ikke kan dokumenteres noen
sammenheng mellom dårlig personlig
økonomi for arbeidsløse og høy sysselsetting, lukkes på den andre siden
øynene for klart dokumenterte sammenhenger mellom dårlig personlig
økonomi, og dårlig helse og flere års
forkortet levealder.
Dette er en klassebestemt trygdepolitikk som ikke kan opprettholdes
under en ny flertallsregjering. Får vi
til et regjeringsskifte må vi straks kreve
igangsatt et arbeid for å endre regelverket for de arbeidsløse, både med hensyn til dagpenger og muligheter for
kvalifisering til arbeidsmarkedet gjennom etter- og videreutdanning. For
at dette skal lykkes, er det avgjørende
at et slikt arbeid bemannes tungt med
representanter fra fagbevegelsen og
mennesker med personlig brukererfaring fra dagens system.

Nytt flertall!
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KLUBBLEDERSPALTEN

Av Åge Blummenfelt

Fellestillitsvalgt ved Sønniko

Valgets Kvaler
g
ode venner i Elektroarbeidernes Fagforening.
Når jeg skriver klubblederspalten, er det 5 uker igjen til
Stortingsvalget. Som fagorganisert
og som klubbleder er jeg opptatt av
valget og av hvem som blir sittende med makten etter at vi velgere
har sagt vårt.

beidsplasser forsvant. Dagens regjering
løftet ikke en finger da det skjedde.
Om det var mangel på vilje eller
mangel på evner er usikkert, resultatet
blir det samme. Dette fikk direkte
konsekvenser for de av våre mange
medlemmer som gjennom mange
år har hatt installasjonsoppdrag på
”Mjellemen”.

For øyeblikket er sysselsettingen i
bransjen vår meget god. De aller
fleste av våre medlemmer har mer
enn nok å gjøre. Det skal vi være
glad for. Men alle som husker et år
eller to tilbake vet at sysselsettingen
i våre bedrifter svinger meget sterkt,
og det er ikke lenge siden over
200 av våre medlemmer gikk uten
arbeid. For en tid tilbake bestemte
regjeringen (stortingsflertallet) at
de som går på ledighetstrygd ikke
skal få feriepenger. Derfor har de
av våre medlemmer som var ledige
i fjor ikke hatt muligheten til å
dra på ferie fordi de ikke har fått
feriepenger verken fra bedrift eller
fra Aetat.

Når jeg som klubbleder er opptatt av
dette 5 uker før valget, så er det fordi
vi blir sterkt påvirket av de vedtak
regjering og Storting gjør.
Her har jeg nevnt noen forhold som
direkte påvirker hverdagen til våre
medlemmer.

Gjennom hele det siste året har vi
vært opptatt av det nye forslaget
til arbeidsmiljølov. Regjeringen har
kommet med forslag til ny arbeidsmiljølov som vil øke den daglige arbeidstiden til 13 timer, øke
adgangen til midlertidige ansatte og
svekke de tillitsvalgtes rettigheter.
Vi i Elektroarbeidernes Fagforening
har gjort det som er vårt bidrag
for å forhindre at den nye loven
vedtas.
For 3 år tilbake ble Mjellem
&Karlsen kjøpt opp av svindleren
Karl Fredrik Seim og Tor Arne
Uppstrøm. Verftet ble tappet for
midler og flere hundre industriar-
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Derfor oppfordrer jeg alle medlemmer
å diskutere igjennom hvilke av partiene som er opptatt av arbeidsfolk sine
rettigheter, som sørger for at arbeidsdagen blir bedre og ikke minst sørger
for at vi faktisk har en jobb og gå til.
Dagens regjering og stortingsflertall har gjennom en rekke saker
ført en politikk som har vært i
strid med arbeidsfolks interesser.
Min oppfordring til medlemmene i
Elektroarbeidernes Fagforening er å
sørge for at vi får en regjering og stortingsflertall som handler i tråd med
våre interesser.
Hvem du skal stemme på ? Det finner du ut selv. Et godt råd er å se på
brevet med en rekke spørsmål og krav
som LO har sendt partiene. Finn et
parti som samsvarer med de spørsmål
og krav som LO har stilt.

Med hilsen
Åge Blummenfelt
Klubbleder Sønnico Installasjon
Bergen
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AKTUELT

Av Erik Grytdal

Tolketjenester
utenom det vanlige
At Regjeringens konkurransefrislepp
på alle områder fører til sosial dumping, er vel kjent. Langt mer alvorlig
er det at useriøse firma enten med
overlegg eller i uforstand går inn i
bransjer som av sikkerhetsgrunner
krever spesielle krav til autorisasjon.
Følgende historie viser at det er viktig at alle deler av elektrobransjen er
på vakt overfor useriøse firma som
bruker billig utenlandsk arbeidskraft,
uten å være registrert med godkjente
kvalifikasjoner.
Hendelsen fant sted hos elektrogrossistlageret Solar i Fyllingsdalen for et
par måneder siden. En montør fra en
av våre lokale elektroentreprenører var
innom for å ta ut materiell som vanlig. Han la da merke til et noe uvanlig
par som var innom for å handle rør,
bokser og annet installasjonsmateriell.
Den ene en russisktalende(?) arbeider med arbeidsantrekk mer likt en
murer eller maler, enn en elektriker.
Kompanjongen var derimot dress-

kledd, norsk og åpenbart tolk. Vårt
medlem ble mistenksom og overhørte
firmanavnet materiellet ble registrert
på : ABC Fagtjenester AS. Mistanken
ble forsterket da firmaet i følge
telefonkatalogen viste seg å være et
firma som leverer tolke- og oversettertjenester. (Firmaet er heller ikke
registrert hos DSB som installatører,
eller med noen bransjetilknytning i
Brønnøysund, red. anm.)
Da Solar ble gjort oppmerksom
på dette, ble ABC Fagtjenester AS
varslet om at de ikke lenger var
ønsket som kunder. I følge salgssjef
Christofer Gravdal i Solar, hadde
ABC Fagtjenester AS oppgitt feilaktig
informasjon da de ønsket å bli kunde,
ved å gi inntrykk av at de var innen
bransjen.

å bli tipset om når slike forhold ikke
foreligger. Han har tro på det å se på
salg av materiell og installasjon som
en helhet, og at kvalitet i begge ledd
er det som skaper en god og levedyktig bransje.
Vi oppsummerer dermed dette som
et eksempel på godt og resolutt samarbeid mellom montør og grossist,
og oppfordrer alle til å være på vakt.
De seinere årenes innslag av salg av
elektromateriell hos kjeder utenfor de
tradisjonelle elektrogrossistene, øker
faren for et useriøst installasjonsmarked. Det kan igjen legge et kommersielt press for liberalisering av salgspraksisen hos de tradisjonelle elektrogrossistene. Det vil være en utvikling vi
må bidra til å forhindre.

Gravdal opplyser at Solar har en klar
policy bare å selge elektromateriell til
seriøse og faglig kompetente virksomheter innen bransjen, og er glad for

Christofer Gravdal og Audun Johnsen hos
Solar i Fyllingsdalen ønsker å betjene en
seriøs elektrobransje, og er glad for tips som
bidrar til det. Ark.AN
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ÅRSMØTET I ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING. FOLKETS HUS, BERGEN 10. OG 11. MARS 2005

Så mange som 96 representantar møtte til årsmøtet
i fagforeininga som i år
gjekk over to dagar. Den
første dagen var i hovudsak
via til politikk. At det var
så stor deltaking på møtet,
tek leiinga i fagforeininga
som eit prov på at ein er
oppteken av den politiske
situasjonen i landet på
alle nivå i organisasjonen.
Innleiarar på årsmøtet var
to av stortingskandidatane
frå Hordalandsbenken til SV
og AP. Årsmøtet vedtok ei
rekkje politiske uttalar som
talar regjeringa og deira linjeval midt i mot.

6

Røde

Opning – konstituering

ikkje vera lik den som høgresida driv
no. Det vert eit viktig val til hausten
der folk må velja mellom inkludeLeiar i fagforeininga Ove Toska opna
rande arbeidsliv eller sosial dumping.
møtet. Toska sa at me står overfor
Velferd eller skattelette. Velgjer ein
det viktigaste valet på mange år
SV får ein eit inkluderande arbeidsliv
ved Stortingsvalet 12. september.
og velferd. Velgjer ein høgresida får
Derfor går årsmøtet over to dagar
ein sosial dumping og skattelette. SVder den første dagen er via politikk.
Stortingsvalet vert eit verdival der ein politikaren lova å forsvara streikeretten og reversera ALLU om
må velja mellom det
kollektive eller det indi- ”Alt er under press dei kjem til makta.
viduelle samfunn. Me er frå regjeringa, fagrørsla er på krigs- Per Rune Henriksen (AP)
røde og farlege. Me er
stien”
var den andre av innfarlege for kapitalkrefteleiarane til debatten. For
ne, ikkje for dei som er
opptekne av solidaritet
Ove Toska, leiar i Henriksen var det viktigaste spørsmålet marknad
og kollektive løysingar,
fagforeininga
eller demokrati. Kven skal
sa Toska. Fagforeininga
styra? Utviklinga med
har engasjert seg saman
marknadsstyring vil berre fortsette
med LO for å prøva å få til eit skifte
om me ikkje vinn valet, sa Henriksen.
av politisk retning. Me bestemmer
Henriksen satt på same måte som
våre linjeval med uttalane som me
Lysbakken velferd opp mot skattelette.
skal handsama i løpet av årsmøtet, sa
leiaren. Etter opninga vart møtet kon- Me vil ikkje lova skattelette, men
velgjer skule og helse, altså velferd,
stituert og Åge Blummenfelt, Svein
sa Henriksen. Vidare ynskjer AP å
Arild Dale og Kjell Sverre Aasheim
vart vald til ordstyrarar. Arne Nesheim nytta naturrikdomen som kjelde til
og Inge Øpstad vart vald til protokol- velferd. – Me vil ta i bruk gassen i
industrien og skapa arbeidsplassar av
lunderskrivarar.
dei ressursane me har, sa Henriksen.
- Arbeidkraftmarknadens mørke krefPolitiske innlegg
ter er kriminalitet. Dette er ei skremmande utvikling som me ser på global
Til årsmøtet var to av stortingskanbasis. Desse må stengjast ute frå den
didatane frå Hordalandsbenken invinorske marknaden, dette gjer me ved
terte for å innleia til politisk debatt.
å reversera ALLU om me kjem til
Først ut var Audun Lysbakken (SV).
makta, sa Henriksen.
Lysbakken ynskte å få til ei brei
samling på venstresida for å vinna
Debatt
kampen over høgrekreftene. SV legg
opp til eit omfattande folkestyre, ein
heilt ny politisk retning i samfunnet.
Leiar i fagforeininga Ove Toska var
Lysbakken understreka at SV berre vil den første som hadde teikna seg
vera med i regjering dersom det vert
til debatten. Toska satt fokus på
lagt opp til ein kurs som fornyar sam- arbeidsløysa og sa at det er ei stort tal
funnet. Politikken som kjem ut må
personar utan arbeid i landet. -Desse

Nytt flertall!
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Av Kristian Pedersen

og farlege
må me få i arbeid og våre vener på
som skal til for å skapa utjamning og
venstresida har den politiske viljen
omfordeling av verdiane, sa Grytdal.
til å få det til, sa Toska. Vidare vil
behovet for velferd ikkje
”Valkampen vert Gunnar Røssland
minka og me kan ikkje ta
vunnen gjennom (Siemens) syntest ikkje
til takke med svekkingar
skiljelinene i politikgrasrotengasjeved til dømes sjukdom, sa
ken var tydelege nok.
ment”
fagforeiningsleiaren. Me i
Røssland lurte på om
fagforeininga vil ha offentAudun Lysbakken, dei raudgrøne ville
leg eigarskap og styring
endra på kutta i dagSV
over naturressursane våre.
pengar/feriepengar.
Delprivatisering fører i
Noko Lysbakken (SV)
neste omgang til privatisering og det
seinare sa dei ville reversera om dei
vil me ikkje ha, sa Toska og synte til
kom til makta.
fleire av dei åtte uttalane som låg til
handsaming på årsmøtet.
Åge Blummenfelt (Sønnico) syntest
myndigheitene mangla vilje til å slå
Erik Grytdal (YIT) takka for innlegga ned på sosial dumping og kriminelle
frå dei to arbeidarpartia. Grytdal tok
arbeidsgjevarar. Kven skal føre kontil orde for omfordeling av verdiskatroll med dette? Regjeringa må konping og satt opp tre verkemiddel for
å få dette til. Full sysselsetjing, offentleg eigarskap og skatt er verkemidla
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fronterast med dette spørsmålet.
Per Rune Henriksen (AP) tok til orde
for å oppretta eit kontrollorgan mot
dette. Henriksen såg for seg eit tettare
samarbeid mellom skatteetat, arbeidstilsyn og politi.
Karsten Eriksen (Scandinavian
Electro) meinte styreleiarar i statsforetak burde avsetjast om dei var for
sosial dumping.
Leiar i fagforeininga Ove Toska sa at
me no er på krigsstien saman med
LO. – Alt er under press frå regjeringa, sa Toska og nemnde i fleng:
Normalarbeidsdagen er knust, tillitsvalde vert skvisa, kollektive avtalar
vert svekka, stillingsvernet er svekka
og retten til å stå i stilling er fjerna.
Årsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening
10. mars 2005. Ark.183

Nytt flertall!
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ÅRSMØTET I ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING. FOLKETS HUS, BERGEN 10. OG 11. MARS 2005
Me er på krigsstien og må om naudsynt nytta tarifforhandlingane til å få
attende dette, sa Toska.

Audun Lysbakken (SV) sa i si oppsummering at dei i regjeringsposisjon
ville gripe inn i til dømes Statnett og
Statkraft. Styra i selskapa kan ikkje
motarbeida sin eigen eigar med å
Torild Gudim (YIT) var bekymra for
driva utstøyting frå arbeidslivet og
arbeidsløysa i landet og minna om at
mange er pressa ut av arbeidslivet. Ho sosial dumping. Vidare vil partiet
meinte det var ein styrke for stortings- lovfesta retten til tenestepensjon og
kandidat Henriksen (AP) at han sjølv arbeida for ei sterkast mogeleg folketrygd. – Valkampen vert ikkje vunnen
hadde vore arbeidsledig.
på TV, men gjennom enga”Fire nye år med sjement på grasrotnivå, sa
John Kristian Viken
borgarleg styre, vil- Lysbakken.
(YIT) mislikte at
rasera samfunnet”
”politikar” har vorte
Beretningar og uttalar
eit yrke i staden for
eit verv for fleire av
Per Rune
dei folkevalde. Viken
På årsmøtets andre dag vart
Henriksen, AP
minna politikarane på
uttalane lagt fram for vedat det er folket som er
tak. Årsmøtet vedtok ein
deira arbeidsgjevarar.
uttale om pensjon. Vidare uttalar mot
ALLU, sosial dumping, politisk TVreklame, privatisering og matskatt. Til
Politisk oppsummering
slutt vedtok årsmøtet ein uttale mot
skattelette til dei som har mest.
Per Rune Henriksen (AP) oppsummerte med at politikarane ikkje måtte
Arne Nesheim la fram styrets beretforhasta seg i pensjonssaka. Det er
god tid til å retta opp det som slår feil ning for 2004. I si framføring la
Nesheim vekt på dei tyngste aktiviut i pensjonane. Me kan ikkje ha eit
tetane førre år. Desse har vore kampensjonssystem som endrar seg kvart
pen mot ALLU med politisk streik
fjerde år, sa Henriksen. Vidare vil AP
11.november. Arbeid med allmennslåss for at vanlege arbeidsfolk kan
gjering og tariffoppgjeret. Styrets
engasjera seg i politikken med same
beretning vart godkjent utan debatt.
ordningar som kommunetilsette har
hatt det. - Fire nye år med borgarleg
Erik Grytdal la fram beretning for
styre vil rasera samfunnet, avslutta
fagutdanningsutvalet. Denne vart det
Henriksen.
ein debatt kring. Det hadde ikkje vore

Stortingsrepresentant for SV i Hordaland,
Audun Lysbakken. Ark.183

aktivitet i utvalet og det vart vedteke å
kalla utvalet inn på ”teppet” til styret.
Ove Toska la fram tariffberetninga.
Gunnar Røssland (Siemens) tok ordet
til denne og kom med eit hjartesukk
over lav aktivitet på listeakkord. Ove
Toska sa at det oppfordrast til akkordarbeid. Leiaren i fagforeininga såg
likevel ingen auke i akkordarbeid sjølv
om det vart arrangert akkordkurs.
Inge Øpstad (AKEL) spurde om styret
hadde hatt ein debatt på om utgiftene
til vervekampanjen står i forhold
til talet på nye
medlemmer. Toska
svara at det har
vore ei positiv medlemsutvikling på 69
medlemmer. - Ein
del klubbar ventar
på å ta spranget inn
i fagforeininga. Me
vil hausta resultat
av vervekampanjen
framover sjølv om
prosjektet er avslutta, sa Toska.
Fagforeiningsleiar
Ove Toska og stortingskandidat for
Arbeiderpartiet i
Hordaland, Per Rune
Henriksen . Ark.183
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FRÅSEGNER
Her følger et utdrag fra uttalelser
fagforeningen har vedtatt. Noen av
disse sakene vil Stortinget avgjøre
først etter valget. Utfallet utgjør viktige rammeforhold, og påvirker det
handlingsrommet vi har som medlemsorganisasjon. En regjering som
er på linje med oss i disse sakene
gjør at vi får arbeidsro og mulighet til
å ta tak i andre viktige ting. En fortsatt borgerlig regjering innebærer en
risiko for at vi må bruke tariffoppgjørene for å få slike ting på plass, noe
som sjølsagt fortrenger andre viktige
ting vi gjerne vil ha gjennomført.

Uttalelser vedtatt på årsmøtet i
Elektroarbeidernes
Fagforening 11. mars
2005

Nei til sosial dumping

Nei til politisk TV-reklame

Det trengs en betydelig større innsats
fra myndighetenes side for å bekjempe
sosial dumping. Lovbrudd må pådømmes, tilsynsmyndighetene opprustes,
autorisasjon for utleie og formidling
av arbeidskraft, og innsynsrett for tillitsvalgte er noen av tiltakene som må
gjennomføres.

Fagforeningen vil gå imot forslag om
å tillate politisk TV-reklame, fordi det
vil avstumpe den politiske debatten
og gi de rikeste fordeler i den demokratiske samfunnsutøvelsen. Dette vil
virke undergravende på det norske
folkestyret.

Ta kontroll over Statoil
igjen

Sørg derfor for å stemme i samsvar
med det arbeidet fagforeningen gjør Privatiseringen har vært mislykket.
Store summer betales til private eiere
for deg!
som utenlandske pensjonsfond. Disse
eierne tilfører ingenting industrielt.
En pensjon å leve av
Bare staten har finansiell styrke og
potensiell vilje til å styre ressursene
Elektroarbeidernes fagforening er ikke og satse på industriutvikling innenfor
olje- og gassektoren.
enig i at det er nødvendig å endre
pensjonssystemet med innstramminger nå. Folketrygden må være bærebjelken i et framtidig pensjonssystem.
AFP og 20-årsregelen må videreføres.

Forsvar hjemfallsretten

Arbeidslivslovinnstillinge
n svekker arbeidstakernes
vern
En ny arbeidslivslov etter ALLUs
forslag svekker arbeidernes vern og
øker arbeidsgivers styringsrett og
konsekvensen blir et mindre humant
arbeidsliv, og må legges vekk.

Montørforum nr 2 - 2005

Norsk vannkraft er evigvarende ressurser verdt hundrevis av milliarder kroner. Offentlig eierskap over
vannkraften har stor betydning for
distriktene, arbeidsplasser og forsvarlig ressursforvaltning. Hjemfall er et
sentralt instrument for å sikre nasjonal
kontroll og råderett over naturressurser og enorme offentlige investeringer
som er gjort.

Arbeidsfolk betaler for
skattelettelser for de rike
Fagforeningen tar sterkt avstand fra
at de aller rikeste får mange milliarder i skattelette, mens regjeringen
Bondevik legger skatteskjerpelser på
våre medlemmer som er pendlere og
offshorearbeidere.

Arbeidsledige betaler
skatten til Rimi-Hagen
Mens de rike får skattelettelser
får de arbeidsledige innstramminger. Regjeringen ser passivt på at
arbeidsplasser blir nedlagt. Dersom
Regjeringen ikke vil eller makter å
øke innsatsen mot arbeidsledigheten
tolker foreningen det slik at de ønsker
avløsning.

Nytt flertall!
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UTDANNINGSREFORMEN

Av Erik Grytdal

Fagutdanninga i

ENDRING
De store utdanningspolitiske omleggingene som pågår innen utdanning generelt i Norge
og EU slår nå også innover elektrofagutdanninga her hos oss med full kraft. Med forslag
til nye læreplaner strengt underlagt mål- og resultatstyring, og med et svekket partssamarbeid som utgangspunkt, er det store endringer på gang.
Nye læreplaner og antall fagbrev innafor elektrofaga er de viktigste enkeltsakene forbundet gjennom høringer skal ta stilling til denne høsten. Igjen minner vi om stortingsvalget
og viktigheten av at utdanningsdepartementet bemannes av en vennligsinnet regjering.

Faget vårt berøres sjølsagt av alle
generelle omlegginger som innføres på
grunnskole og videregående nivå. Det
paradoksale er at disse omleggingene
generelt har brei politisk støtte på
Stortinget, samtidig som enkelte deler
av disse utdanningsreformene møter
lokal eller faglig motstand innafor
enkeltområder som friskoler, fristilling
av universitetsstyrene, de nasjonale
prøvene, fritt skolevalg, opphevelse av
klasseinndelinga og mappevurdering
bare for å nevne noen eksempler.
Dette er trolig uttrykk for at det likevel finnes et reelt ideologisk skille i
synet på utdanning. Det tradisjonelle
synet på den ene sida der det offentlige (staten eller partsammensatte
utvalg) utformer eller bestemmer
skolens innhold, og slik sørger for ens
opplæring og kunnskap. Enhetsskolen
bygger på slike prinsipper.
Mot dette synet står
”Kvalitetsreformen” som avløser en
innholdsmessig sentralt styrt skole,
med en deregulert ”elevtilpasset” eller
”næringslivstilpasset” skole.
En sentral ideologisk forskjell mellom
den tradisjonelle og den nye retningen, er å flytte makten over å bestemme over skolens innhold, fra staten og
over på de tre andre aktuelle aktørene
på utdanningsarenaen; skoleledelsen
(omtalt med det nøytrale ordet skoleeier), næringslivet og den enkelte elev
(foreldre). Denne omfordelingen av
makt til innhold vil nødvendigvis ha,
store utdanningspolitiske virkninger,
noe som jo også er hensikten.
10

Konsekvenser for innhold og skolestruktur
En av konsekvensene blir nødvendigvis flere ulike undervisningsinnhold
innafor samme utdanningsløp. Dette
vil igjen skape dynamikk både innafor skolestrukturen så vel som i form
av ulike kompetanser hos folk med
”samme” utdanning.
Vi ønsker alle en best mulig fagutdanning. Tidligere ga staten svaret på hva
som var god fagutdanning, nå vil ikke
dette spørsmålet lenger ha noe endelig svar. Det nye utdanningssystemet
begrunnes blant annet med ”den
stadig raskere kunnskapsutviklingen”,
og at et sentralt organ derfor ikke kan
få med seg alt. Noen må likevel gjøre
valgene om faglig innhold, spørsmålet
blir hvem da?
Deregulering som internasjonalisering
Når spørsmål om harmonisering av
utenlandsk og norsk fagutdanning
løftes fram som en utvikling for å
fremme mobilitet og frihandel med
for eksempel montasje av elektriske
anlegg, er det viktig å understreke at
dette neppe vil komme som et resultat
av en framforhandlet interstatlig styrt
enighet om detaljerte fagplaner.
Derimot vil den enkelte skoles egen
dokumentasjon av en egen ”faglig forsvarlig” utdanning for å nå en generell
fastsatt målsetting bli framtiden. Slik
dokumentasjon, eller rutiner og standarder kan (og vil mest sannsynlig) bli
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utviklet og tilbudt skolene av private
internasjonale konsulent- og standardiseringsselskaper. Trusselen om privatisering av offentlige skoler vil derfor
kanskje ikke først og fremst ligge i
privateide skoler, men i private driftsog innholdskonsepter (tjenesteyting)
skolene gjøres avhengige av. Erfaringer
fra England tyder på det.
Struktur og framdrift
For fagutdanninga vår spesielt startet
omlegginga mer konkret med forslagene fra NOU 2003:16. Det tradisjonelle partssammensatte arbeidet
hadde gjennom opplæringsrådene i
realiteten stor innflytelse på innholdet
i læreplanene. Disse er siden erstattet
med Faglige Råd (FR) og samarbeidsrådet for yrkesfag (SRY), som bare er
høringsinstanser i forhold til direktoratets utforming av læreplanene.
En annen viktig forskjell er at ens
læreplaner i detaljert grad heller ikke lenger fastsettes nasjonalt.
Læreplanene som utformes av direktoratet bygger nå på kompetanseplattformer og er mål- og resultatstyrte i
sin utforming. Direktoratet har denne
våren og forsommeren lagt fram flere
forslag for FR, men alle har blitt møtt
med avvisning og oppgitthet over
å være alt for generelle. Når dette
skrives er læreplanene med innspill
fra FR til behandling i utdanningsdirektoratet. Endelige utkast er planlagt
utsendt til høring i august. EL&IT
forbundet er en av høringsinstansene.
NOU 2003:16 foreslo også færre
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fag, 8 såkalte utdanningsprogram.
Stortinget landet likevel på det dobbelte, der også elektrofag etterhvert
blei et eget av de nye utdanningsprogrammene. Departementet ønsker
likevel færre elektrofag innafor dette
utdanningsprogrammet, og det diskuteres nå hvilke fag som skal slåes
sammen.
Både læreplaner og antall elektrofag
blir derfor viktige spørsmål å ta stilling til for forbundet som høringsinstans i høst. Igjen ser vi at valg av
regjering også har betydning for utfallet av disse spørsmålene.
Konsekvenser for fagprøvene
I henhold til rundskriv F-24-97 skal
eleven/lærlingen i forbindelse med
avlegging av fagprøven i dag opp til
en tverrfaglig teoretisk eksamen. Det
er urealistisk med en sentralt gitt teoretisk eksamen i elektrofag i framtida,
så lenge undervisningen ikke bygger
på en sentralt gitt detaljert læreplan.
”Underveisvurdering” eller mappevurdering seiler dermed opp til å overta
rollen som den teoretiske eksamen har
i dag. Eventuelt i kombinasjon med
en lokalt utformet prøve. Arbeidet
med disse forslagene er konkret ikke
kommet så langt ennå. Det nye læreplansystemet er tenkt igangsatt høsten
2006, og etter hvert må kravene til
den nye fagprøven naturligvis følge
etter.
Igjen står dokumentasjon sentralt,
denne gangen av den enkeltes læring.

MARKERING

1. MAI

På Stord var det feiring
på Leirvik. Med frukost
på Grand Hotell og
demonstrasjonstog i
Borggata. Anne Grethe
Strøm-Erichsen (AP)
heldt appell for dagen.
I Bergen var Jens
Stoltenberg (AP)
hovudtalar. På grunn av
taler også andre stader,
starta arrangementet
noko seinare enn vanleg. Den tradisjonelle
familiesamankomsten
som fagforeininga vanlegvis held i Kalfarvei
71 etter toget, vart derfor i år heldt før. Som
vanleg vart det servert
tradisjonell 1.maimat
og drikke, og litt ekstra
godsaker til dei minste.

Arne Runnane klar for
1.maifeiring i solskinet.
Ark.186

Frå 1.maitoget i
Bergen. Ark. 185

Konsekvenser for lønnsfastsettelsen
Vi kan som fagorganisasjon heller
ikke la være å vektlegge hvilken betydning en statlig nasjonal fagutdanning
slik den vi har vært vant med har i
tariffmessig forstand, sammenliknet
med et nytt utdanningssystem. Trolig
er en ensartet nasjonal standard på
fagutdanninga et bedre fundament for
samhold i tariffmessig forstand. I alle
fall i forhold til utenlandsk arbeidskraft, som da enkeltvis i alle fall fram
til i mars i år, måtte veies opp mot
denne standarden. Etter endringene
som kom i FKE da om fagarbeidere
fra EØS-området, er dette noe mer
usikkert. Forholdet til FKE er derfor
også viktig i denne sammenhengen.
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DIKT

SELG
fedrelandet
Gustav Rasmussen (1946 - )

Selg da ut og få da vekk.
Heila landet i ein sekk.
Bunt i hop med ”mulaband”
selg da til ”Langtvekkistan”

Selg all ”skiten” på auksjon
Fjell og dalar og vår fjord.
Hafslund no til Finland går,
Oslo ”tredve sølvmynt får”.

Straum og olja, fossakraft.
Bryr seg knapt om folkamakt.
Kommunar på konkursens rand.
Dei som styrer har ”forstand”

Ingen ting skal væra att,
sel din heim og gamle katt.
Selg da ut so fort du kan,
-kvitt deg med ditt fedreland!!?

Få da vekk so fort ein kan,
selg kvar kvinna og kvar mann.
(ungar og naturlegvis)
dei går lett til utsalspris.

Gustav Rasmussen

Norge hundre år 1905 – 2005
Kamerater og medborgere! I år feirer Norge ett hundre år som sjølstendig
nasjon. Det er det all grunn til å feire. I diktet ”17.mai 1940” peker Nordahl
Grieg på det langsiktige perspektivet som utvikler en nasjon, og som gir oss
den moralske retten til sjølstendighet.
”Langsomt ble landet vårt eget,
med grøde av hav og jord,
og slitet skapte en ømhet,
en svakhet for liv som gror.”
Løsrevet fra slike historiske røtter, representerer dagens tidsånd et kortsiktig
perspektiv som setter uerstattelige verdier i spill. Gustav Rasmussen treffer i
diktet ”Selg fedrelandet” på ironisk vis denne kortsiktige tidsånden, som gjør
alt til et spørsmål om kommersialisme.
La oss ved dette jubileet minne hverandre om at frihet og sjølstendighet ikke
er noen selvfølge, men noe også vi lett kan miste.
Vi ønsker med dette hverandre lykke til og sier – Gratulerer!
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REISEBREV

i Sogn og Fjordane

Rundreise
Fagforeiningsleiar Ove Toska og distriktssekretær Jan Henrik Larsen gjennomførte siste veka i mai ein rundreise
for å møte medlemmene i Sogn og
Fjordane. Det vart halde møter i Måløy,
Nordfjordeid, Stryn, Florø, Førde,
Sogndal og Årdal. Det vart orientert
om LO-kongressen, stortingsvalet og
om resultatet frå mellomoppgjeret.
Frammøtet var varierande. Spørsmål
medlemmene gjerne ville vite meir om
var spesielt framtidige pensjonstilhøve
og kva endringar pensjonsforliket ville
innebære for dei.

Medlemsmøte i Florø. Ark.187

Medlemsmøte på Nordfjordeid. Ark.187

Medlemsmøte i Florø. Ark.187
Medlemsmøte på Nordfjordeid. Ark.187
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Av Arne Nesheim

KLUBBLEDERKONFERANSE

En dag i Mai
Over 20 tillitsvalgte møtte opp da fagforeningen
inviterte til klubblederkonferanse i Bergen den 31.
mai. Tema var mellomoppgjøret 2005, tariffoppgjøret
2006, samt en orientering fra LO-kongressen og om
Stortingsvalget 2005.
Som kjent ga det sentrale tariffoppgjøret kr.4,89 for fagarbeidere og forholdsvis for lærlinger og arbeidstakere
uten fagbrev. Når nå mellomoppgjøret var i havn var
det på tide å starte planleggingen for neste års oppgjør.
Et viktig skritt på veien dit er Landstariffkonferansen
som avholdes i Ålesund i oktober, der vår fagforening
skal delta med 20 av 100 deltakere. Som forberedelse
til den ble det som tidligere nedsatt arbeidsgrupper
på tvers av klubbene for å ta for seg de ulike deler av
avtaleverket og fremme forslag. Arbeidsgruppene skal
så arbeide fram til midten av august og så oversende
forslag til styret slik at de kan sorteres og sendes inn til
forbundet innen fristen den 9. september.
Det ble holdt en orientering om LO-kongressen, som
er LO sitt høyeste organ. Konferansen kom også inn på
Stortingsvalget og hvordan klubbene kan bidra til at det
blir god oppslutning der. Avslutningsvis ble også sysselsettingen og yrkesstolthet berørt.

Ove Toska ledet konferansen med stø hånd. Her viser han blant annet
at brutto offentlig pensjon i Norge i dag bare utgjør 49,5 prosent av
tidligere lønn, mens gjennomsnittet i OECD er på 55,4. Målet med
Folketrygden har vært 66 prosent. Til tross for dette vil pensjonsforliket
svekke Folketrygden ytterligere. Ark. AN

Deltakere på klubblederkonferansen i Bergen 31. mai 2005. Ark.AN
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LO-KONGRESSEN 2005

Av Erik Grytdal

Brukbart gjennomslag
LO kongressen er LOs høyeste organ, og for første gang i historien hadde vår fagforening to delegater der. Ove
Toska reiste på vegne av EL&IT forbundet og Jan Henrik Larsen deltok på vegne av LO i Hordaland. En av de store
sakene på kongressen var uten tvil pensjonssaken. Forbundsleder Hans Felix var en av hovedfrontfigurene mot en
svekket folketrygd, men LO kongressen aksepterte likevel i stor grad en pensjonsreform som vil gi dårligere pensjoner fra folketrygden i fremtiden. Sjøl om LO er på rett vei ved også å inkludere andre arbeiderpartier, var tiden
fortsatt ikke moden for å ta SV-eren med faglig opprinnelse i Elektroarbeidernes Fagforening, Jan Olav Andersen
inn i LO-ledelsen.

O

ve Toska hadde sendt inn flere
forslag til kongressen om LOs
handlingsprogram, blant annet om:

v Sentrale bedriftsuavhengige fond til
etter- og videreutdanning

v Offentlig kontroll over utleie- og
formidlingsselskaper

v Endre reglene for å sikre AFP-ordningen også for dem som har vært
langtidssyke

v Avskaffe handlingsregelen for bruk
av oljepengene

v Opprette investeringsfond for å
muliggjøre ansattes overtakelse av
virksomheter som trues med å bli
solgt til utlandet

v Renasjonalisere Statoil
v Innføre grunnrente for høsting av
fiskeriressursene i norsk sone

v Nasjonal plan for opprusting av

overførings- og distribusjonsnett for
energi

v Innføring av skolemåltider

Elektroarbeidernes Fagforening var represesentert på LO-kongressen 2005. Ark.185

Toska oppsummerer at han alt i alt
er fornøyd med kongressen, men det
ble kort taletid. Derfor måtte noen
få punkter prioriteres. Han er likevel
fornøyd med det han fikk til. –Den
offentlige debatten i etterkant viser at
sakene vi tok opp er svært aktuelle.
Dette gjelder kravet om skolemåltider
og etter- og videreutdanning, og også
opprusting av linjenettet er en aktuell
sak som vi nok vil høre mer til etter
hvert, sier han.

Kontroll med utleieselskaper vil bli
ivaretatt i handlingsplanen mot sosial
dumping, mens kravet om grunnrente
også skal være ivaretatt. Vi fikk også
gjennomslag for økt kamp mot svart
økonomi, men tapte i denne omgangen viktige kamper som avskaffing av
handlingsregelen og full renasjonalisering av Statoil.

v Nødvendige ressurser stilles til

rådighet for økt kamp mot hvitsnippforbrytelser og svart økonomi
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ARBEIDSLØYSE

Jobb nummer
b

ondevikregjeringa freistar å
framstå som om ho fører kamp
mot fattigdommen, men har med
innstrammingane for dei arbeidslause
sørgt for å halda endå fleire familiar
nede i fattigdom. Ikkje fordi samfunnet
ikkje har råd til å gje dei arbeidslause
og deira familiar eit verdig liv, men
fordi omsynet til marknadsøkonomien
og dermed dei rikaste, kjem først.
Det er godt dokumentert at
høgrepolitikken til ulike regjeringar
dei siste tjuefem åra har ført til auka
inntektsskilnader i Noreg. I følgje
statistisk sentralbyrå er årsaka vesentleg
grunna endringar i kapitalbeskatninga.
I 1984 eigde den rikaste tidelen av
befolkninga i Noreg 46 prosent av
all formue her i landet. I 1990 eigde
dei same 53 prosent, og i 2000 67
prosent.
I den andre enden av samfunnet har
innføringa av den såkalla Arbeidslinja
tidleg på nittitalet, gitt naudsynte
argument til å flytta perspektivet på
trygdeordningane frå å vere ordningar
som skulle fylle uttrykte behov, til å
verte middel til å oppnå endra åtferd.
Overordna var sjølvsagt målet om ei
anna fordeling av verdiskapinga.

Frå trygd til virkemiddel
Lav arbeidsløyse og dagpengereglar
basert på å avhjelpa bortfall av
arbeidsinntekt, var regelen frå
etterkrigstida til ut på åttitalet. Då
auka arbeidsløysa ved fleire høve,
og dei som vart arbeidslause etter
konjunkturnedgangen i 1988 vil hugsa
innstrammingane som etter kvart kom
på dagpengane for jul- og påskehelga.
Konjunkturnedgangen etter krakket i
1988 og høgrebølja leidde fram til
det såkalla Sysselsettingsutvalget si
instilling, og Arbeidslinja i 1992.
Ikkje berre skulle arbeidsløysa no
bli meir eit individuelt ansvar, dei
arbeidslause måtte også vernast mot
seg sjølv: ”Både teori og praksis
viser at for gunstige trygdeordningar
kan være lite heldig ikke bare for
arbeidsmarkedet som helhet, men også
for den arbeidsledige selv.” som utvalet
uttrykte det. Dette nye ideologiske
verdisynet hevda at dei offentlege

1

ytingane, som dagpengar, i følgje desse
”jobbsøkjerteoriane” måtte være så
låge at det ”ikkje løner seg” å være
arbeidslaus.
Det er dette grunnsynet som leier til
at Bondevikregjeringa sin noverande
sysselsettingspolitikk vert uttrykt som:
”Regjeringens hovedstrategi mot
økende ledighet er å stimulere til aktiv
jobbsøking”
Vellukka avleiingsmanøver
At desse jobbane ikkje finst synest
ikkje å være nokon relevant innvending
overfor Regjeringa. Men les ein kva
arbeidslause skriv eller seier om dette,
er dette ei sentral kjelde til frustrasjon.
Det er eigentleg eit paradoks at det
i eit kunnskapssamfunn som vårt, er
mogeleg for ei regjering å byggje ein
politikk på ein slik grunnleggjande
vankunne om faktiske samfunnstilhøve,
og attpåtil sleppe unna med det.

Kjell Magne Bondevik ønskjer å framstå som
om Regjeringa fører kamp mot fattigdom.
Det gjeld visst ikkje fattigdom for arbeidslause og deira barn. For mens det ikkje kan
dokumenterast nokon samanheng mellom
dårleg personleg økonomi for arbeidslause og
høg sysselsetting, kan det på andre sida klårt
dokumenterast samanhenger mellom dårleg
personlig økonomi og dårleg helse og fleire
års avkorta levealder.
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Vi har som fagrørsle forventingar til at ei ny raudgrøn regjering sørgjer for at
fleire nye arbeidsplassar vert skapt ved å ta landet sine rike ressursar i bruk,
og ved konkrete planar for å løyse samfunnet sine mange harde og mjuke
behov.
Bondevikregjeringa byggjer sysselsettingspolitikken på at det skulle finnast vitskapelege historiske belegg for ein samanheng mellom dårlege trygdeordningar og høg sysselsetting. Korkje historisk eller geografisk erfaring stadfester ein
slik samanheng.
Derimot finn ein klåre samanhengar mellom kapitalistiske konjunktursvingingar og arbeidsløyse, altså årsaker knytt mellom anna til politisk leiarskap.

Ikkje minst har Bondevikregjeringa
lukkast med å trekkje merksemda bort
frå styring av investeringar og rike
naturressursar som virkemiddel for å
auka sysselsettinga og løyse samfunnet
sine mange behov.
Ei slik endring av fokus i
kommunikasjonen med offentligheita
er eigentleg eit populistisk trekk Hagen
ikkje gjer betre. Høgrepolitikk inneber
eigentlig at samfunnet ikkje skal styrast
politisk. Oppgåva er berre å stille
prognosar for utviklinga, og innføre
eventuelle indirekte virkemiddel.

Visuelt kommuniserar aetat sine brosjyrar
tryggleik for store og små. Dette er ein klår
dobbeltkommunikasjon som aukar framandgjeringa og devaluerar sjølvbildet når pengane ikkje strekk til.

Fokuset vert difor halde fast på å auka
presset på dei arbeidslause. Indirekte
virkemiddel som kan tenkast å senke
dette presset, som nedsett arbeidstid,
strengare tilsettings- og oppseiingslover,
virkemiddel mot den auka utslusinga
av eldre arbeidstakarar, eller reell støtte
til etter- og vidareutdanning, vert
unngått.
Devaluering av sjølvbildet
Ikkje berre har dagpengeordninga under
Bondevikregjeringa vorte mykje verre.
Ein nyttar og grep som har til føremål
å senke statusen som trygdemottakar,
ved mistenkjeleggjering og sementering
av ein usikker morgondag. Til dømes
vert alle vedtak konsekvent avslutta
med truslar om tap av rettigheitar
og straff. Det er klart stigmatiserande
formuleringar som aldri ville blitt
akseptert inntatt i nokon tariffavtale
eller arbeidsavtale for dresskledde.
Stadige regelendringar, mellombels
ordningar og om og men, gjer det
Montørforum nr 2 - 2005
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ARBEIDSLØYSE
vanskelig å orientere seg. Resultatet er
dagpengar som fell bort, eller dagpengar
som uteblir utan varsel og først vert
utbetalt etter skriftleg søknad.
Senka status fører og til at dei
arbeidslause ser på arbeidsløysa som
eit problem hjå seg sjølv. Dei psykiske
belastningane desse metodane samla
sett påfører dei arbeidslause er for det
meste skjult, men har likevel alvorlege
personlege og samfunnsmessige
kostnadssider. Dette er realitetar
Bondevikregjeringa ikkje kan vere
uvitande om.

middag, og som du etterpå må bruke tid
til å reservere deg mot. Ettersom både
arbeidsformidlingsselskap, callsenter
og konkurranseutsette offentlege
verksemder er blitt kommersielle
verksemder, vert altså heile denne
ynkelege
sysselsettingsmessige
næringskjeda rekna som verdiskapande
verksemd.
Kanskje ikkje så rart at Regjeringa
ender opp med å måtte tvinga
folk inn i arbeidslivet likevel?

Ei sørgjeleg oppsummering
Her er nokre av forverringane knytt
Uavhengig av motivasjonen bak til arbeidsløyse dei seinaste åra. I
regelverket for handteringa av tillegg kjem forverringar på andre
arbeidslause har resultata gjerne motsatt velferdsområder.
effekt av det høgrekreftene hevder, at
ein vert stimulert til aktiv jobbsøking. X Perioden ein kan motta dagpengar
Degradering av sosial status, elendig er redusert frå 156 til 104 veker.
personleg økonomi og usikkert X Minstekrav til inntektsgrunnlag for
regelverk gjer at fokus i staden vert rett til dagpengar (auka frå 1G til
retta inn mot å handtera dei daglege 1,25G i 1996) er no auka til 1,5G som
krisene, og ikkje mot langsiktige mål tyder at ein må ha tjent minst 88.167
som jobb. Ein kastar ikkje vekk ein før ein kan få arbeidsløysetrygd.
femtilapp på reise for å oppsøkje ei X For å få dagpengar må ein miste
bedrift på måfå når pengane kan minst 50 prosent av jobben, mot 40
brukast til middag, for å seie det slik. prosent tidlegare.
Det er og godt dokumentert at det X Arbeidslause er fråteken rett til
er ein klår samanheng mellom dårleg feriepengar av dagpengane.
økonomi og helse og levealder.
X Det tar lengre tid før ein arbeidssøkjar
begynner å motta dagpengar.
Høgresida sine nye arbeidsplassar
X Dagpengeperioden er redusert frå
Men har ikkje Bondevikregjeringa to til eitt år for personar med inntekt
gjort noko som har resultert i fleire under 117.576
jobbar? Kanskje ikkje fleire, men nokre
X Barnetillegget til arbeidssøkjarar er
nyskapingar har vi sett, og her er
redusert frå 23 kroner til 17 kroner dei
eit døme som i eit nøtteskal viser
siste ti åra.
nokre ”vellukka” sider av høgrestyrt
X Tida i arbeid for å få rett til
sysselsettingspolitikk : Etter å ha tillate
sjukepengar er auka frå to til fire veker
privat arbeidsformidling, har det som
forventa dukka det opp mange nye X Retten til sjukepengar vert avgrensa
private arbeidsformidlingsselskap. Eit om ein har vore ute av arbeidslivet ein
av dei heiter Stepstone og har eit månad, mot tre månader tidlegare.

Dagfinn Høybråten har oppdaga at sosialpolitiske innstrammingar overfor svake grupper ikkje er like lett når nokon står opp mot
urettvise. I samband med kampanjen mot
sjukelønna kom han med følgjande hjartesukk
til Bergens Tidene 12. mai i fjor: ”…det er
et sosialpolitisk paradoks at ordninger støttet
av sterke grupper, som partene i arbeidslivet,
er skjermet mot innstramminger, mens det
kan kuttes i ordninger som ikke er støttet av
sterke pressgrupper”

Kom ikkje ungene på ferie i år? Den ivrige
spaniareisande Carl I. Hagen var blant dei
som fråtok dei arbeidslause feriepengane.
At fattigdom også har ein kostnad for
omgivnadene og helsestellet, er ein samanheng han og andre høgrepolitikarar anten
ikkje har oppdaga, eller ikkje likar å snakke
om.

dotterselskap som heiter deltidsjobb.
no. Ein vesentleig del av formidlinga
til deltidsjobb.no gjeld jobbar i den
store jungelen av såkalla callsenter.
Callsenter er også nye arbeidsplassar
som har vakse fram fordi det er blitt ein
stor marknad for å få folk til heile tida å
bytte tilknyting til straumleverandørar
og teleleverandørar. Aukinga av kundar
som har bytta straumleverandør har
gått frå 3 til 41prosent dei siste åtte åra.
Dette har blitt mogeleg fordi ein har
tvinga igjennom konkurranseutsetting,
som sjølvsagt var veldig viktig. Det er
callsentera som ringjer til deg når du et
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NOTISER
FKE på Landstariffkonferansen
Elektroarbeidernes Fagforening
har sendt inn et forslag til
Landstariffkonferansen i oktober, at
FKE-saken blir debattert som eget
tema. (FKE er Forskrifter om kvalifisering av elektrofagfolk, og regulerer
hvem som får lov å arbeide på elektriske anlegg) Bakgrunnen er sjølsagt
de nye endringene i forskriften, og at
utenlandske fagarbeidere nå blir godkjent til å jobbe sjølstendig i Norge.
Fagforeningen ønsker innledere fra
staten ved Direktoratet for sikkerhet
og beredskap DSB, bransjeorganisasjonen Telfo, og EL&IT forbundet.

Olje og anleggskonferansen
EL & IT forbundet avholdt olje- og
anleggskonferanse i Stavanger 8.10.juni. Frå fagforeininga møtte
ein delegasjon på 13 mann. I tillegg
møtte Jan Henrik Larsen, Karsten
Bøe, og Kjell Sverre Aasheim frå
forbundets olje og anleggsutval.
Tariffberetning og tariffoppgjeret
2006 stod på dagsorden. Det vart
informert om LO-kongressens vedtak
av forbundsleiar Hans Felix. Ellen
Stensrud frå LO innleia om den faglig
politiske situasjonen og om behovet av eit regjeringsskifte etter valet.
Delegatane deltok i gruppearbeid og
debatt. Fagforeininga sin leiar Ove
Toska engasjerte seg tungt i debatten
om å få auka sysselsetjinga og tok til
orde for å bruka meir gass industrielt
for å få dette til.

en Nelfo-bedrift. Vi ønsker våre nye
kamerater velkommen i fagforeningen, og håper de aktivt vil ta del og
være med å prege fellesskapet.

Takk for støtten
Fra Norsk Folkehjelp har fagforeningen mottatt et takkebrev med
bakgrunn i at fagforeningen bevilget
25000 kroner til hjelp i forbindelse
med flomkatastrofen i Sørøst-Asia nå
i vinter. Norsk Folkehjelp var allerede
på plass nord på SRI Lanka med et
mineryddingsprogram med 600 lokalt
ansatte, og disse kom raskt inn og
gjorde en fantastisk innsats etter at
flodbølgen kom. Nå er gjenoppbyggingen i gang, blant annet med hjelp
til kystbefolkningen for å få tilbake
næringsgrunnlaget. For dem som
ønsker nærmere informasjon se internett www.folkehjelp.no
Hilsen fra Afrika
Det er hyggelig at folk lar tankene gå
til fagforeningen sin også når de er

langt hjemmefra. Fra Namibia mottok foreningen i april følgende hilsen
fra Jonny Myhre, som da oppholdt
seg i disse traktene: Hei – Er kommet
til Namibia etter en lang rundreise
i Sør-Afrika, Zimbabwe, Zambia
og Botswana. Reiser rundt med en
Landrover fra 1981, litt sliten, men
glimrende på disse veiene. Lykke til
videre, avslutter han. Takk det samme
sier vi.
Elektrobransjens kulturhistoriske
forening på Stord EKFS
Elektrobransjens kulturhistoriske forening på Stord har ei samling av historisk elektromateriell, dokumentasjon
og utstyr. Mellom anna har dei ein
større sleperingsmotor som dei ynskjer
å installera. Foreninga ynskjer å koma
i kontakt med personar som på hobbybasis vil laga ein teknisk utstilling
eller montasje av materiellet.
Har du interesse for industrihistorie,
kreativitet og litt kunstnerisk sans kan
dette vera noko for deg. Ta kontakt
med EKFS på tlf. 53400408
En hilsen fra Jonny Myhre i Namibia.

Ny klubb
De fleste montørene ved Årseth
Elektro A/S i Bergen valgte i juni i år
å organisere seg i Elektroarbeidernes
Fagforening, og dermed er nok en ny
klubb etablert. Årseth Elektro A/S er
Montørforum nr 2 - 2005
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ÅRSMØTET I EL&IT-FORBUNDET DISTRIKT HORDALAND, SOGN OG FJORDANE, FOLKETS HUS BERGEN, 15. MARS 2005.
Hittil har Elektroarbeidernes Fagforening som den største organisasjonen i distriktet, også tatt det største ansvaret for distriktet, både organisatorisk og økonomisk. Rimeligvis. Nå er det imidlertid slutt på rollen å være
lokomotiv for distriktet, fagforeningen har også andre vogner som også skal trekkes framover. Det betyr at skal
distriktet komme videre herfra trengs det mer enn å blåse i fløyta og vifte med flagget.
Ove Toska som har ledet distriktet siden starten i 1999, ville ikke ta gjenvalg, og ny leder ble Reidar Sekkingstad
fra PD-miljøet. Etter aleine å ha ofret en styreplass på økonomiens alter i 2004, måtte IRI på dette møtet også gi
fra seg en plass i landsstyret. Med det syntes tålmodighetens grense for mange å være nådd, og i øyeblikkets frustrasjon passerte nok distriktets popularitet nettopp da sitt historiske lavmål.

Ved tålmodighetens yttergrense
Distriktets leder Ove Toska åpnet
møtet og ønsket de 40 frammøtte
velkommen. Ikke uventet understreket
han i innledningen nødvendigheten av
økonomiske omstillinger i distriktet.
–Men det er ikke bare økonomi som
preger hverdagen vår i distriktet, sa
han, pensjonsspørsmålet, arbeidsmiljøloven og sosial dumping har tatt mye
tid. Vi befinner oss i en politisk brytningstid, og fire nye år med borgerlig
styre vil få vidtrekkende konsekvenser.
-Fagbevegelsen må være offensiv, det
er den som har krefter og ressurser, og
er garantien for et godt velferdssystem,
sa han med henvisning til høstens
stortingsvalg.

forslaget, men bare for første halvår
siden omorganiseringen i distriktet
ennå ikke var klart. Likevel, usikkerhet
knyttet til dette kunne ikke frita styret
for ansvar for utgifter som påløper
driften, og styret hadde derfor fremmet et forslag om at fagforeningene og
landsdekkende klubber betalte inn et
driftstilskudd, for å dekke inn utgiftene.

Dagsorden og innkalling ble godkjent
uten kommentarer, og til dirigenter
ble Tore Haugland og Svein Davidsen
valgt.

Ove Toska beklaget at utvalget
ikke kunne fremme noen løsning.
Styremøtet som var holdt tidligere på
dagen hadde formulert et forslag til
driftsinnskrenkinger, og dette forslaget
ble nå lagt fram. –I en situasjon der det
ikke var mulig å kutte i ordinær drift,
var det nødvendig å se på lønnskostnaBlummenfelt understreket at det var der, sa han, men understreket at man
nødvendig å ta inn utgiftene til pen- ønsket å gjøre dette uten å komme i
sjonsinnskudd for hele året allerede konflikter.
nå. Han sluttet seg til et ønske om
oppegående hjemmesider, men sa at Tore Haugland sa at organisasjonsutdette måtte dekkes innenfor utgiftene valget hadde gjort en god og grundig
til kontorhold og rekvisita.
jobb, og håpet at tankene derfra kunne
nyttiggjøres seinere. Også han beklaget
Toska viste til at styrets forslag til lokalt at en ikke var kommet til enighet, og
driftstilskudd var enstemmig og nød- støttet styrets forslag.
vendig for å sikre forpliktede utgifter.
Han viste til at det allerede var inngått Forslaget til styret ble deretter enstemen husleieavtale med Kalfarvei 71, og mig vedtatt.
understreket at dette egentlig var en
billig avtale.
Politiske saker

Beretning og regnskaper
Sekretær Reidar Sekkingstad la fram
distriktets beretning, og distriktssekretær Arthur Sjursen beretningene
fra studieutvalget og HMS-utvalget.
Beretningene ble tatt til etterretning
uten debatt.
Toska la fram regnskapet. Tore
Haugland ønsket seg et etter hans syn
mer ryddig oppsett, og kommenterte
også at noe måtte gjøres med distriktets hjemmeside. Åge Blummenfelt
viste til at oppsettet var revisors forslag. Med hensyn til hjemmesiden var
han enig at noe måtte gjøres, eller at
den ble fjernet.
Regnskapet ble deretter enstemmig
godkjent.
Budsjettdebatten
Blummenfelt la deretter fram budsjett20

Kim Andreassen var først ute i budsjettdebatten med å spørre hvor utgiftene til hjemmeside lå.
Tore Haugland tok igjen ordet og sa at
forslaget om lokalt driftstilskudd ble
oppfattet som en ekstrakontingent, og
var kritisk til å gi tilslutning til dette
allerede nå. Han var også kritisk til
husleien distriktet betalte til Kalfarvei
71. Han gjentok sin støtte til en oppegående hjemmeside på internett, og
håpet kostnadene til det ble ivaretatt i
det videre arbeidet.

Haugland fastholdt likevel kritikken,
mens Toska avsluttet med å understreke at forslaget om lokalt driftstilskudd
var innenfor vedtektene. Budsjettet ble
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deretter enstemmig vedtatt.
Distriktets organisasjon
Åge Blummenfelt la fram rapporten fra
organisasjonsutvalget i distriktet, som
det ekstraordinære årsmøtet i november hadde nedsatt for å komme med
forslag til varige organisasjonsendringer for distriktet. Han sa at utvalget
hadde hatt mange spennende tanker
omkring hvordan man ideelt burde ha
hatt det, tanker som gjerne kunne taes
fram om tidene skulle bli annerledes.
Utvalget klarte likevel ikke å enes om
noen løsning, først og fremst på grunn
av ulikt syn på hvordan distriktet skulle løse forholdet til de ansatte.

Arthur Sjursen innledet om
Arbeidslivslovutvalgets (ALLU) innstilling, for øvrig en innledning med
meget gode og klare stikkord om emnet.
Toska understreket sterkt alvoret i det
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Årsmøtet i EL&IT-forbundet distrikt Hordaland Sogn
og Fjordane. Ark.184

om innstillingen fra ALLU ble vedtatt.
Når det gjelder arbeidstiden er dette et
tilbakeslag, med en retning stikk i strid
med det vi vet om helsemessige forhold. –I dag kan forbundet gi tillatelse
til 10,5 timers dag, med det nye forslaget kan den enkelte godta 13 timer, sa
han. Han viste også til at en allerede
hadde sett eksempler på arbeidsgivere
(Løvenskiold) som sa opp folk for å ta
inn billige polske arbeidere, noe det vil
bli mer av med tillatelse til midlertidige ansettelser.
Svein Davidsen så for seg store endringer i arbeidslivet for neste generasjon
dersom lovendringene ble vedtatt. Skal vi ta dette inn igjen gjennom krav
i tariffoppgjørene, kommer det til å
koste, sa han, så dette bør vi diskutere
nå slik at medlemmene er klar over
at stortingsvalget også har betydning
for hva vi blir nødt til å prioritere ved
oppgjørene.

hold var et krav om en ny fordeling av
representanter til Landstyret i EL&ITforbundet, på bakgrunn av nye medlemstall. Valgkomiteen innstilte på å ta
den nye fordelingen til følge, noe som
ville gi Elektroarbeidernes Fagforening
en representant mer på bekostning av
Etter et kort ordskifte om innholdet, TD-miljøet.
ble det vedtatt en enstemmig uttalelse
mot Arbeidslivslovutvalgets innstil- Tore Haugland foreslo likevel Bjørg
ling.
Fagnastøl til Landsstyret istedenfor
innstilte Arne Nesheim, og begrunnet
Svein Davidsen la fram et forslag til det med kvinnerepresentasjon.
uttalelse om å sikre hjemfallsretten til
kraftverkene i framtida. Også denne Torild Gudim talte sterkt for Nesheims
uttalelsen ble enstemmig vedtatt.
kandidatur. Det hjalp lite, Fagnastøl
ble valgt med en stemmes overvekt.
Til ny leder av distriktet ble tidliValg
Terje Davidsen la fram valgkomiteens gere sekretær Reidar Sekkingstad valgt,
innstilling. En innstilling som ikke mens Svein Arild Dale blei valgt til ny
hadde vært noen lett sak, spesielt etter- sekretær.
som Ove Toska ikke ville ta gjenvalg
som leder av distriktet. Et annet for- Tore Haugland var kritisk til å støtte forslaget

Reidar Sekkingstad ble valgt til ny leder i
distriktet. Ark.185

Kasserer Åge Blummenfelt understreket
ansvaret styret hadde for utgifter knyttet til
driften, og ba om støtte til forslaget om driftstilskudd. Ark. 184
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Blummenfelt sa at ser en på forslagene
i sammenheng, danner det seg et mønster. –På mange prosjekter er det vanlig at overtiden fyker opp på slutten.
Samlet sett gjør alle disse svekkelsene
det umulig å prøve å sette foten ned.

om driftstilsudd nå, blant annet fordi han
mente det ville bli oppfattet som ekstrakontingent. Han var også kritisk til husleien
distriktet betalte til Kalfarvei 71, som eies av
Elektroarbeidernes Fagforening. Ark. 185
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NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM)

Du kjenner det under ord som modernisering,
konkurranseutsetting, liberalisering, markedsstyring eller kort og godt høyrepolitikk.
Da er det ikke umulig at du tenker på fenomenet som i vitenskapelig forstand er gitt navnet
New Public Management (NPM)
NPM er den teoretisk-ideologiske oppskriften bak høyrepolitikken de siste tre tiårene.
Oppskriften som har tømt den politiske verktøykassen, skapt økende forskjeller mellom
fattig og rik og satt det norske arvesølvet over
styr.
Til tross for dokumenterte erfaringer om en
oppskrift som har spilt politisk fallitt, fortsetter
Regjeringen med støtte fra Frp blindt å lede
Norge ut i den samme samfunnsmessige hengemyren New Zealand har gått fast i. Alt dette har
sjølsagt hele tiden blitt kritisert litt her og litt
der, men kritikken har ofte vært fragmentert og
upresist definert, og få har lagt NPM-begrepet
til grunn, eller kanskje heller ikke hørt om det.

Moderne tider
Sjøl i vitenskapelig forstand var det
først i 1991 at begrepet New Public
Management ble oppfunnet, ved
at det som ble oppfattet som en
reformbølge i mange land ble gitt en
teoretisk beskrivelse.
Begrepsmessig insisteres det på
at NPN ikke er en teori, men et
reformkonsept styrt av en ideologisk
skepsis til stat og politikere. Målet er å
omdanne også den offentlige delen av
samfunnet i det private næringslivets
(økonomismens) bilde.
Da skulle du kanskje tro at et så viktig
reformkonsept ble diskutert åpent,
slik at folk kunne ta stilling til en slik
retning i politikken. En slik debatt har
ikke funnet sted. Ikke desto mindre
er en slik debatt mer påkrevet enn
noen gang. Og da er en begrepsmessig
forståelse av høyrebølgen eller
”moderniseringen” en viktig
forutsetning for å bekjempe den.
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Opprinnelse og utvikling
New Public Management (NPM)
knyttes historisk først og fremst
til Margareth Thatcher og Ronald
Reagan (som jo ikke akkurat er unge
og moderne lenger), og dermed
England og USA. Aller lengst i NPMreformer har likevel New Zealand
gått, noe som har vært dokumentert
overfor representantskapet i
Elektroarbeidernes Fagforening
tidligere. I Norge er retningen først
og fremst blitt personifisert gjennom
Victor Normann. Men siden har
Bondevik-Høyreregjeringen gitt
plass til et eget NPM-departement,
omskrevet som Moderniseringsdepartementet.
Om den historiske utviklingen
av NPN i Norge, kan det i følge
professor Tor Christensen ved
UiO, spores trekk fra NPM i
moderniseringsprogrammet til
Regjeringen Willoch i 1986, og
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fornyelsesprogrammet til regjeringen
Harlem Brundtland fra 1987. ” Det
første relativt klare konkrete utslaget
av NPM kom da det ble bestemt
at mål- og resultatstyring skulle bli
obligatorisk i statlige etater fra 1990.”,
hevder han.
Utover 1990-tallet startet omstillingen
for alvor. Fra 1985 og fram til
nå har 60-70 forvaltningsorganer
endret tilknytningsform, de aller
fleste i retning av økt ytre fristilling.
Mange er endret utfra kommersielle
hensikter, og blitt til statlige
aksjeselskap, særlovsselskap, eller
statsforetak. Dette har blant annet
ført mange slike selskaper inn på
børsen, noe som igjen har ført til
ytterligere privatiseringskrav fra
høyresida fordi staten i dag er blitt en
for stor eier på børsen!
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Av Erik Grytdal
Innhold
Men NPM er mer enn endringer i
forvaltningen. Innholdet i NPM er
mangslungent, og implementeringen
i Norge har nådd ulike stadier.
Det skyldes blant annet at noen
elementer er lettere å få lirket på plass
i Norge, enn andre. I praksis er det
kanskje den offentlige oppsplittingen
og avdemokratiseringen som er
nevnt over, mest iøynefallende.
For dem som ikke er lettskremt
kan dette lett suppleres ved å gjeste
kommunaldepartementets side på
ODIN.no for en nærmere oversikt
over Regjeringens NPM-tiltak, kalt
”modernisering”.
De fleste beskrivelser av NPM avstår
fra å kalle det et strømlinjeformet
sett med reformer, men snarere lar
det (ironisk nok) sees på som en
”handlekurv” av reformtiltak.
Men det er altså likevel ikke større
variasjoner i handlekurven enn at
innholdet lar seg beskrive som et
meningsfylt begrep:

v I den offentlige forvaltningen skal

det skje en overgang fra en integrert
til en desintegrert (fragmentert)
forvaltning. Vertikalt ved økt
spesialisering og avdemokratisering
(kalt fristilling) av etater, tilsyn
og statsselskaper. Horisontalt ved
oppsplitting i spesialiserte fagroller
som ikke overlapper (eller samarbeider
med) hverandre.

v Vektlegging av profesjonell

(fagnøytral) management-orientert
toppledelse. Større makt til toppledere
og toppolitikere. Desentralisering
og delegering av makt til lavere
styringsnivå og mer frihet til å velge
virkemidler og bestemme over bruken
av ressurser. Lobbyvirksomhet overfor
politiske myndigheter.

v Indirekte styring gjennom mål- og

resultatstyring med resultatmål. Bort
med regelstyring. Resultatrapportering
og systemer for belønning og straff.
Kostnadskutt og budsjettdisiplin.
Pengene følger brukeren.

v Økt konkurranseutsetting for

kommersielt mulige offentlige
organisasjoner, og markedslignende
arrangementer. Herunder skille
mellom dem som produserer og
dem som bestiller tjenester. Del- og
helprivatisering. Anbudskontrakter.

v Økt vekt på serviceorientering,
servicekvalitet og brukerstyring.
Rettighetslovgiving og
servicegarantier. Endring av
personalpolitikken med vekt på
kontrakter, prestasjonslønn og
lønnsulikhet. Mer midlertidig
ansettelse.

Flere perspektiver
Hvorfor gjør de dette mot oss, kan du
saktens spørre. NPM kan betraktes
fra flere synsvinkler. Det kan for
eksempel begrunnes som et politisk
reformprogram, for eksempel Høyres,
men der retorikken omkring hva som
flagges overfor velgerne mildt sagt er
selektiv.
NPM kan sees på som et kulturelt
tiltak, der poenget er å endre
tradisjoner og tenkemåter i det
offentlige apparatet (”alt går så tregt
når det offentlige gjør det”). NPM
kan sees på som et sett med symboler
eller myter ved at politiske ledere
framhever seg sjøl som moderne og
handlekraftige, til tross for at NPM i
praksis virker ansvarsfraskrivende.
Norge i New Zealands spor
Som politisk program har Høyre
drevet nittiårenes NPM-prosjekt
stadig videre. Regjeringens
redegjørelse ”Fra ord til handling”
som ble lagt fram av Arbeids og
Administrasjonsdepartementet i
januar 2002, var enda mer vidtgående
når det gjaldt forvaltningspolitikken,
noe Tor Christensen kommenterer
slik: ”Totalt sett kan man si at den
nye forvaltningspolitikken som ble
presentert liknet den tilsvarende
som ble etablert i New Zealand 20
år tidligere. ….Særlig legges det
vekt på at politikken som fastlegger
rammebetingelsene skal atskilles fra
forvaltningen, som igjen skal atskilles

Morten Meyer
NPM-minister
i Thatchers og
Reagans
tradisjon

Max Weber, klassiker som har mer å
fare med enn høyrebølgens døgnfluer.
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NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM)
fra serviceytelsen. Det er også lagt
Fagbladet for LO Stat, Magasinet
vekt på fristilling, delegering og
Aktuell, gir i nr.1/05 et eksempel
desentralisering, men økt frihet for
på dette ved å vise til et foredrag
lokale enheter til å disponere egne
av den tyske professoren Wolfgang
ressurser og belønning/straff knyttet
Dreschsler. Han tilbakeviser
til effektiviteten i dette”.
påstanden om at en minimalisert stat
Han trekker videre fram de statlige
er en forutsetning for økonomisk
tilsynenes nye rolle som det mest
vekst. Tvert imot er stabilitet og
typiske eksempelet på kombinasjonen trygghet det viktigste for investorene,
av økt vertikal og horisontal offentlig
og viste til at økonomisk vekst er
desintegrering.
direkte og uløselig knyttet til et lands
statlige, administrative ressurser.
Gjennom endring av den
offentlige kulturen (for eksempel
Som alternativ til NPM pekte
ved markedstenking og service)
Drechsler på en teoretisk modell
fremheves det at NPM-reformer
kalt The Neo-Weberian State
blant annet både skal kunne fremme
(NWS). Modellen bygger på Max
kostnadseffektivitet og brukerfordeler. Webers klassiske byråkratimodell,
Internasjonale undersøkelser når det
som er grunnlaget for all moderne
gjelder konsekvenser for brukerne
statsadministrasjon i det 20. århundre.
spriker ganske mye. Blant de
”- Fra Webers opprinnelige modell
verste tilfellene er privatiseringen
må vi relansere nasjonalstaten som en
av jernbanene i England og Newrelevant aktør i forhold til problemene
Zealand.
ved globalisering og miljøutfordringer.
Vi må revitalisere det representative
Et av de sentrale argumentene for
demokratiet på alle nivåer, og vi
NPM er økt kostnadseffektivitet,
må gjenskape idealer som likhet og
og flere studier bekrefter at det kan
spares mye. Dessverre er det også
slik at sosiale ulikheter, fattigdom
og arbeidsløshet samtidig synes å
øke, og lovpålagte sosiale hensyn
kommer under press. Tydelige funn
for eksempel fra New Zealand , viser
at NPM også skaper økte sosiale
forskjeller og sosial fattigdom. Tar
vi med slike virkninger blir bildet av
sparing et helt annet.

rettsikkerhet i saksbehandlingen.
Samtidig må vi oppgradere offentlig
ansattes status og legge økt vekt på
de kulturelle og tradisjonelle verdier i
statsforvaltningen, argumenterte han.”
(Magasinet Aktuell)
Men i dette ville han likevel gå inn
for noen endringer i den klassiske
modellen, spesielt knyttet til å
profesjonalisere offentlige ansatte
mot bedre kvalitet og service, samt å
bygge ut demokratiet til også å styrke
brukernes innflytelse.

I forhold til politisk styring er et
hovedfunn i mange internasjonale
undersøkelser at NPM fører til
svekket politisk styring.
Det finnes alternativer
Når NPM da er avkledd i all
sin grellhet står lite annet enn
høyrebølgens dogmatisme igjen. Det
”moderne” prosjektet var ikke så
moderne likevel.
Ikke bare vanlige folk merker
dette. Det kan også leses mellom
linjene fra enkelte representanter
for arbeidsgiverne i kritikken mot
Regjeringens næringsnøytralitet.
Også blant tidligere internasjonale
pådrivere er en gryende erkjennelse av
at NPM ikke virker slik det ble sagt,
begynt å bre seg.
Det leites i dag etter alternative
måter å administrere og organisere
en stat på, blant annet ved forskning
ved europeiske institusjoner utenfor
Thatcher-Reagan-tradisjonens
område.
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Av Erik Grytdal

KOMMENTAR

Planstyring

eller
mål- og resultatstyring?
Mål- og resultatstyring heter metoden det private
næringslivet anvender der arbeiderbevegelsens tradisjonelle metoder er planstyring. I Norge har ulike
former for planstyring gjerne blitt omtalt som statlig styring, regelstyring eller forvaltning. Mål- og
resultatstyring ble innført som obligatorisk styringsprinsipp i statsforvaltningen fra 1990.
Men spiller måten vi gjør ting på noen rolle bare vi
når fram der vi vil, og arbeidet blir gjort? Dem som
har fordel av mål- og resultatstyring ønsker ingen
politisk debatt om metode. Å erstatte plan med mål
kan synes ubetydelig. Men omskriving av tilforlatelige ord tilslører ofte ønsker om sterke politiske
endringer. Denne NPM-inspirerte omskrivingen
handler om å innsnevre det politiske (demokratiske) handlingsrommet.
Vanetenkning eller ubevisst positiv tenkning
omkring konstruktive løsninger på ulike samfunnsforhold, har på mange områder sløvet bevisstheten
om begrepsforskjellene mål og plan de siste femten
årene.
Arbeidet med de nye læreplanene er et eksempel på
at det likevel ikke er mulig å stille seg likegyldig til
hvordan mål blir nådd. I Regjeringens retningslinjer skal læreplanene ”..innholde tydelige kompetansemål for hva elevene/lærlingene skal kunne mestre
etter opplæring på ulike trinn, mens avgjørelser
som gjelder organisering, metoder og arbeidsmåter
skal overlates til lærestedene”.
En (kanskje planlagt) forsømmelse fra departementet er det derfor å fortsatt kalle de nye
”Læreplanene” for læreplaner. For planer er det
definitivt ikke, det som har vært fremlagt hittil.
Derimot kan det godt kalles beskrivelser av mål,
kompetansemål eller læremål. Kanskje ikke så rart
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derfor at det etterlyses planer i læreplanene. På den
andre siden har jo både Storting og Regjering slått
fast at det er mål- og resultatstyring som gjelder
– også her.
Mål- og resultatstyring er næringslivets måte å styre
på. Styringsrettens måte å stille krav til avkastning
av en investering på, uten samtidig å måtte bære
ansvaret eller belastningen for måten (les:planen)
dette blir gjennomført på. For eiersiden virker
en slik metode behagelig og ansvarsfraskrivende,
de fastsetter bare målene og rammene. Dem som
derimot skal lede den praktiske virksomheten etter
mål- og resultatstyring, er dem som likevel må
legge en plan for å nå de fastlagte målene.
Flere ulike planer betyr i neste omgang også at
kvaliteten på planene vil variere; forskjeller er som
kjent nødvendig om konkurranse skal ha mening.
Mål- og resultatstyring i politisk sammenheng betyr
ansvarsfrihet for en politisk elite. Ulike planer betyr
ulike offentlige tilbud til folk, samtidig som ønskete samfunnsmessige samhandlingseffekter uteblir.
Også med mål- og resultatstyring er det nødvendig
med en plan. Forskjellen er bare at planen her er
løsrevet fra det politisk-demokratiske beslutningssystemet, og i de fleste tilfellene underlagt et markedstvangssystem. Med andre ord handler dette
ikke egentlig om en er motstander eller tilhenger
av et planstyringssystem som sådan, men om hvem
som fastsetter planen.
Et viktig demokratisk element er nettopp å kunne
påvirke prosesser som skal nå fram til bestemte mål.
Å fastsette planer må igjen bli en viktig del av folkestyret. På bekostning av privatstyrt maktutøvelse
og ansvarsfraskriving.
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SMÅTT om valg
Hvordan er Norge i 2009
eller 2013?

Å fjerne Erna

Så langt som et storingsvalg fram bør
du tenke 12.september. Hvordan er
livssituasjonen din i 2009? At du har
arbeid er helt avgjørende, fast inntekt
er en viktig forutsetning for et godt
liv også i 2009.
Er du fast ansatt eller midlertidig ansatt? Hvor stort er innslaget av utenlandske arbeidere i elektrobransjen?
Har arbeiderne innsyn i lønns- og
arbeidsforholdene i bransjen?
Har du full lønn under sykdom?
Hvordan tror du strømregningen din
ser ut i 2009? Får barna dine gå på
skolen i nærmiljøet, og er det kommunen som fortsatt eier skolebygningen?
Svarene på disse spørsmålene om
livet ditt i 2009 er direkte knyttet
til hvilken blokk som får flertall på
Stortinget i høst. Det er mye som står
på spill. Et fortsatt borgerlig regjering
ved makten også sommeren 2009, vil
ha satt sine spor også langt inn i tiåret
etterpå.

Hele LO, også Elektroarbeidernes
Fagforening har lagt betydelig arbeid
og prestisje i å fjerne Erna. Det er
avgjørende at en ny rødgrønn regjering har et stortingsflertall bak seg.
Bare da er det mulighet til å føre en
annen politikk. Om en ny politikk vil
være vellykket for oss som arbeidstakere og fagorganiserte, vil også avhenge av hvor flink vi er til å målbære
våre saker.
Taper vi derimot dette valget vil
fagbevegelsens innflytelse og forhandlingsposisjon bli vesentlig svekket.
Det betyr at du vil få mindre igjen for
kontingenten din.
Der fagbevegelsens innflytelse blir
svekket oppstår ikke noe ”innflytelsesvakum”. Der vi ikke er tilstede rykker
andre interesser inn. Det vil neppe
være representanter for folk flest, for å
si det sånn.

Bruk stemmeretten – gjør
din plikt!

Stortingsvalget 2005 er framfor alt
mulighetenes valg.
Ikke siden sekstitallet har vi vært nærmere et reint flertall for venstresiden.
Ikke på flere tiår har det vært en slik
enighet i LO om å samarbeide om et
stortingsvalg.
Høy valgdeltakelse vil avgjøre valget
til vår fordel, fordi arbeidsfolk utgjør
flertallet i samfunnet. Bruk stemmeretten og se til at også familie og
kamerater også stemmer! På valgdagen
er vår stemme like mye verdt uansett
størrelsen på lommeboken eller bestillingen. Bidra til rekordhøyhøy valgdeltakelse – bruk stemmeretten!

Ingen kommer unna lønnsog arbeidsforhold

Arbeidslivet kommer ingen unna.
Som lønnsmottaker er det inntekten du lever av. Framtidas arbeidsliv
avgjøres nå. Høyre, Frp og andre
borgerlige partier endrer spillereglene
i arbeidslivet. Skal vi sende våre barn
inn i et arbeidsliv med ansettelsesforhold og arbeidstid som har mer til
felles med det våre oldeforeldre hadde,
enn det vi sjøl har opplevd? Hva med
lønns- og arbeidsforhold når de borgerlige er passiv til sosial dumping?
Hvilken blokk som har flertall på
Stortinget avgjør hvordan lovverket
ser ut, også lovverket i arbeidslivet.
Arbeidslivet utgjør ikke bare en
vesentlig del av dagens timer, det er
også grunnlaget for en meningsfull tilværelse resten av døgnet. Derfor er vi
avhengig av et politisk flertall som står
på arbeidernes side.

Fremskrittspartiet er et høyreparti og støtteparti for dagens Bondevikregjering. Frp vil
ikke fjerne Erna, men støtte eller delta i en
fremtidig høyreregjering. Å stemme Frp gir
derfor ingen en annen politikk, men bare mer
av det samme.
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Bløffen om det åpne samfunn

Åpenhet om økonomiske forhold er
viktige forutsetninger for demokratiet
i et samfunn. Fordi penger er det
samme som makt. I EU hører ”retten
til at holda tyst” til menneskerettighetene. Slik kan lønnsnivå hemmeligholdes. Vi trenger en regjering
som gir tillitsvalgte rett til innsyn i
lønnsforhold for å bekjempe sosial
dumping. I Norge har vi i seinere år
fått innskrenket retten til lett å finne
ut inntektsnivået til alle ved søk på
internett. Ved å omdanne offentlige
forvaltningsselskap til aksjeselskaper
har vi også mistet innsynsretten vi
hadde i disse selskapene etter forvaltningsloven. Dette kaller ikke vi et
åpnere samfunn – tvert imot.

LO medlemmenes 10 viktigste
faglige og politiske krav:
Trygg pensjonen
-herunder tjenestepensjoner,
bruttoordninger i offentlig
sektor
Forsvar sykelønnsordningen
Nei til ALLU
-for en styrket arbeidsmiljølov
Ikke rør AFP

LO leder Gerd Liv Valla overleverer LO's
krav til de politiske partiene. Ark 188.

Kamp mot privatisering
Nei til sosial dumping
Arbeid til alle
Ei lønn å leve av
Nei til midlertidige ansettelser
Nei til brutalisering
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IDEOLOGI

Fellesskap eller
privatisering
Årets stortingsvalg er
uansett partivalg et valg
av politiske blokker.
Høyresiden eller venstresiden. Privatisering
eller felleskap. Vi har her
sett nærmere på viktige
formuleringer, og klippet
i partiprogrammene til
de to viktigste høyrepartiene og de to viktigste
venstrepartiene. Vi har tatt
for oss fire områder, (som
egentlig ikke er så lett å
skille fra hverandre) men
som har med partienes
verdisyn (ideologi) å
gjøre, og gjort noen kommentarer.
Legges ideologi til grunn
for valg av politisk parti,
er konklusjonen at det
synes å være klare forskjeller mellom høyre
og venstresiden. Høyre
- venstrekategoriene
utgjør dermed fortsatt
den viktigste skillelinjen
i politikken. Fullstendige
partiprogrammer finner du
ellers lett på internett.
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Ideologisk grunnlag
Høyre
”Høyre vil i sitt prinsipprogram føre en
konservativ fremskrittspolitikk, bygget
på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig
frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende
nasjonalt og internasjonalt samarbeid.”
Fremskrittspartiet
”Fremskrittspartiet er et liberalistisk
parti. Det bygger på Norges grunnlov,
norsk og vestlig tradisjon og kulturarv
med basis i det kristne livssyn.”
”
Fremskrittspartiets hovedmål er sterk
nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.”
Arbeiderpartiet
” Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig
verden uten fattigdom, i fred og i økologisk balanse, der menneskene er frie
og likestilte og har innflytelse på sine
livsvilkår.”
” Vi mener at sosialdemokratiet er den
retning som kan virkeliggjøre dette
målet. Det moderne sosialdemokrati
bygger på et sosialt, demokratisk, humanistisk, og samfunnskritisk grunnlag.
Sosialdemokrati innebærer at viktige
samfunnsoppgaver løses i fellesskap. Vi
vil ha et samfunn med frihet og like
muligheter for alle. Vi vil ha et samfunn
som tar vare på de som ikke klarer seg
helt på egen hånd, og sørger for at de
kan leve et liv i verdighet. Solidaritet
mellom mennesker er en forutsetning for
å kunne skape et slikt samfunn.”
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Sosialistisk Venstreparti
” SV er et sosialistisk parti. Vi vil en
verden hvor samarbeid erstatter maktbruk og krig. Vi vil en verden bygd på
fellesskap og solidaritet. Vi vil et Norge
der folks behov bestemmer prioriteringene.”
” Vårt mål er et sosialistisk samfunn.
Dagens markedsliberalistiske system må
erstattes av et samfunn der råderetten
over ressursene er underlagt demokratisk
styring. Folkestyre på alle plan er SVs
mål, og demokratiske verdier er retningsgivende for alt vårt arbeid.”
Kommentarer
Om en kan si at Høyre har et mål for
sitt parti at samfunnet skal bestå slik
det er, med all sin urettferdighet, så er
det et konservativt parti. (konservere
= bevare). I praksis viser det seg likevel at forskjellene i samfunnet øker
med Høyre i regjering.
Fremskrittspartiet bygger sin sjølforståelse på samme grunnsyn som
Høyre. Men Fremskrittspartiet uttrykker derimot et ønske om å endre samfunnet på noen få spesifikke områder.
Partiets hovedmål for samfunnet er
sterk nedsettelse av skatter, avgifter
og offentlige inngrep. Bruk litt tid
til å reflektere over et slikt mulig
fremtidig samfunn. Vi snakker om
Fremskrittspartiets fremste visjon.
Både Arbeiderpartiet og SV peker i
sin ideologi også på visjoner om et
annet samfunn. I begge disse visjonene er det tilfredsstillelse av menneskelige behov som er målet, og der
særlig det menneskelige fellesskapet er
en viktig del av visjonen om et godt
samfunn.
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Viktig å knytte kontakter på Stortinget.
Fagforeningsleder Ove
Toska i samtale med
Heikki Holmås, stortingsrepresentant for SV. I
bakgrunnen en minister
vi ikke vil savne. Ark.AN

Menneskesyn
Høyre
” Menneskets evne til å øve rettferdighet gjør demokrati mulig. Menneskets
tilbøyelighet til urettferdighet gjør demokratiet nødvendig.”
”Fordi alle mennesker er forskjellige, vil
samhandlingen både mellom enkeltindivider og grupper kunne preges av interessekonflikter. Politikkens oppgave er
ikke å fjerne interessekonflikter, men å
fastsette de rammer interessekonfliktene
skal løses innenfor.”
Fremskrittspartiet
” Fremskrittspartiet vil ha et samfunn
med begrenset offentlig makt, slik at
individets rettigheter og handlefrihet
bevares. Det offentlige skal ikke ta på
seg oppgaver som enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner kan løse like godt
eller bedre.”
Arbeiderpartiet
” Alle mennesker er unike, uerstattelige
og like mye verdt. Hver og en av oss skal
ha mulighet for å virkeliggjøre sin drøm
om et godt liv. Ikke noen få. Ikke flertallet, men alle.”
” Vårt menneskesyn tar ikke utgangspunkt i at den enkelte kun yter en
innsats hvis man får noe igjen. Vi tror
samarbeid er en viktigere drivkraft for
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utvikling enn konkurranse.”
” Et solidarisk samfunn tar vare på de
som er avhengig av hjelp for å klare seg.
Men det lager også fellesskap som omfatter alle.”
Sosialistisk Venstreparti
” Likeverdige muligheter for alle er
det beste forsvar for enkeltmenneskers
frihet. Dette er SVs utgangspunkt.
Velferdsstaten er en forutsetning for at
menneskene skal være frie og realisere
det beste i seg til gagn for seg selv og fellesskapet.”
”Hver enkelt må i større grad være
med på å fatte beslutninger i saker som
angår oss.”
Kommentarer
”Edelt er mennesket, jorden er rik!
Finnes det sult og nød skyldes det
svik.” Slik uttrykker Nordahl Grieg
sitt menneskesyn i diktet Til ungdommen. I Høyres menneskesyn må vi
derimot tro det finnes en tilbøyelighet
til ”urettferdighet” som en del av den
menneskelige natur. Vi skal heller ikke
være naive, men skal vi våge å stole på
andre mennesker?
Nettopp tillit til andre mennesker
er en forutsetning for troen på samfunnsmessige felleskapsløsninger.
Mistanken om at ”noen misbruker
fellesskapet” er samtidig viktige myter
for å opprettholde den moralske legitimiteten av ekstrem rikdom og tilhø-

rende makt for noen få.
Høyres beskrivelse av interessekonflikter må sies å gi uttrykk for det syn at
alle konflikter har sitt utspring i den
menneskelige natur, og ikke som et
resultat av samfunnets oppbygging,
som for eksempel økonomiske strukturer.
Fremskrittspartiets menneskesyn
bygger etter partiprogrammet på en
særlig omsorg for enkeltindividets
rettigheter og handlefrihet. Men
handlefriheten er som kjent ikke den
samme for Jørgen Hattemaker som
Kong Salomo. I praksis betyr derfor et
slikt menneskesyn et forsvar for den
sterkestes rett.
Arbeiderpartiet og SV sitt menneskesyn må i følge partiprogrammet først
og fremst sies å være inkluderende.
Det bygger på at alle må være med
å delta på lik linje, fellesskapet er
grunnleggende.
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Syn på fordeling

goder, og et progressivt skattesystem som
sikrer økonomisk omfordeling.”

Høyre
” Offentlig sektor har et ansvar for å
finansiere nødvendige goder som markedet ikke tar seg av, men utførelsen av
disse oppgavene bør i størst mulig grad
overlates til private.”

” Prioritering av skattelette til de
rikeste framfor velferd, samt sterkere
vekt på økt konkurranse og privatisering har svekket fellesskapsløsningene.
Arbeiderpartiet vil gjenreise solidariteten. Vi ønsker ikke å gjøre menneskelige
relasjoner til markeder.”

”Høyre mener det er riktig å redusere
det offentliges andel av økonomien.”
”Høyre vil reformere statlig fordelingspolitikk, gjennom økt bruk av prissetting
av offentlige tjenester, mer målrettede
overføringer og egenbetalingsordninger,
og kontanttilskudd som følger individer
og familier.”
Fremskrittspartiet
”Veksten i offentlig sektor må holdes
lavere enn veksten i privat sektor.”
” Fremskrittspartiet mener at penge- og
kredittmarkedet skal reguleres av tilbud
og etterspørsel i markedet, uten politiske
reguleringer eller inngrep.”
Arbeiderpartiet
” I et moderne samfunn er et omfattende offentlig ansvar for – og finansiering
av - fellesoppgaver et uttrykk for solidaritet. Vi ønsker å fastholde en solidarisk
finansiering av grunnleggende velferds-

Sosialistisk Venstreparti
” Gode fellesskapsløsninger er en
forutsetning for likeverd og frihet.
Likeverdige muligheter står i skarp
kontrast til høyresidas frihetsbegrep, som
innebærer frihet for enkelte på bekostning av andre.”
” Vår politikk vil føre til at de økonomiske og sosiale forskjellene mellom
mennesker reduseres. Vårt mål er et
samfunn der makt, goder og plikter er
rettferdig fordelt.”
” Privatiseringen undergraver demokratisk styring og kontroll med grunnleg-

Fagbevegelse, samarbeid og
demokrati

til at mange bedrifter kan unngå

Høyre
” For Høyre er det viktig å begrense
særinteressenes makt, og å styrke de
politiske institusjonene som har ansvaret
for helheten. Høyre ønsker å redusere
interessegruppers innflytelse i statlige
organer.”
Fremskrittspartiet
” Fremskrittspartiet vil motarbeide
offentlige bestemmelser som undergraver arbeidsmoralen og effektiviteten.
Lovverket bør, utover det rent sikkerhets- og helsemessige, ikke inneholde
begrensninger i den enkelte borgers rett
til å inngå arbeidsavtaler på de betingelsene partene selv ønsker.”
” Et fritt arbeidsmarked fungerer ikke
godt nok så lenge monopollignende organisasjoner inngår avtaler sentralt for
arbeidstakere og arbeidsgivere. Arbeids-,
lønns- og ansettelsesavtaler fungerer best
dersom disse oppnås ved enighet mellom
arbeidstakerne og arbeidsgiverne i den
enkelte bedrift. Et slikt system vil bidra
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” Å nå våre mål slik de er beskrevet i
dette kapitlet krever vilje til politisk
styring. Det krever at fellesskapet legger
premissene for samfunnsutviklingen,
og ikke overlater det til markedet.
Arbeiderpartiet har en slik vilje.”

konkurs i nedgangstider fordi det også
vil være i de ansattes interesse å bidra til
dette gjennom midlertidige endringer av
lønns- og arbeidsbetingelser.”
Arbeiderpartiet
” Det enkelte menneskets innflytelse på
egen tilværelse og samfunnets utvikling er en grunnleggende verdi for
Arbeiderpartiet. For oss er allmenn
stemmerett, frie valg, flertallsstyre, vern
av minoriteter og respekt for menneskerettighetene nødvendige, men ikke tilstrekkelige forutsetninger for demokrati.
Vi vil utvikle demokrati og innflytelse
for den enkelte i alle deler av samfunnsog arbeidslivet.”
Sosialistisk Venstreparti
” Samtidig er dette programmet en invitasjon. SV vet at vi trenger sterke allianser for å forandre Norge. Engasjementet
til flest mulig av oss som bor i Norge er
nødvendig dersom våre mål og verdier
skal vinne fram.”
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gende velferdsoppgaver, og bidrar til
at folk mister innflytelse. Menneskenes
grunnleggende velferdsbehov skal ikke
overlates til markedet.”
Kommentarer
I fordelingspolitikken synliggjøres
klart forskjellen mellom å satse på
fellesskapet eller på privatisering. Slik
sett kommer forskjellene mellom
høyrepartier og venstrepartier klart
fram, om en skal tro partienes egne
programmer.
Både Høyre og Fremskrittspartiet
fremholder at det er viktig at veksten
i offentlig sektor må være lavere enn i
privat sektor. Det er ikke så uskyldig
som det ser ut for, i praksis er det en
oppskrift på privatisering. For eksempel vil en årlig vekst på 4 prosent i
privat forbruk slik Regjeringen har
i dag, fordoble det private forbruket
etter 18 år. Med Regjeringens nivå på
offentlig forbruk vil dette først fordobles etter 35 år. Men siden vi må anta
at behovet for skole, helse og omsorg
minst vil være like stort eller større
framover, vil en slik politikk i stadig
mindre grad kunne imøtekomme
behovene, og vil bli møtt med krav
om privatisering fra dem som kan
betale.

Kommentarer
Når Høyre vil begrense særinteressenes makt og redusere interessegruppenes innflytelse i statlige organer har
dette en klar adresse til fagbevegelsen
og det fagligpolitiske samarbeidet. Til
sammen langt over en million arbeidstakere er organisert i arbeidstakerorganisasjoner i Norge og regnes altså
av høyre som særinteresser. Norges
største organisasjon, Norges idrettsforbund, har kanskje også for stor
innflytelse?
Fremskrittpartiets krav om rett til
å inngå individuelle avtaler vil i
praksis tilsidesette Hovedavtalen og
landsomfattende tariffavtaler som
Landsoverenskomsten. Mulighet for
lønnsdumping samtidig med å nekte
tillitsvalgte innsynsrett ved sosial
dumping er også sider ved dette.
Sjøl om Arbeiderpartiet og SV sier
lite eller ingenting om fagbevegelsen
i programmene, er det riktig å si at
fagbevegelsen i disse partiene regnes
som en viktig del av demokratiet som
helhet.
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Av Nils Gunnar Knutsen

KURS

Kurs i forhandlingsteknikk på Voss
Helgen 15 - 17 april arrangerte
Elektroarbeidernes Fagforening kurs
i forhandlingsteknikk på Park Hotell
på Voss. Oppslutningen var god med
17 deltakere, og noen hadde valgt
å ta med seg sine «bedre halvdeler».
Kursledere var Ina Hess og Arthur
Sjursen, og målgruppe var tillitsvalgte
og ellers andre interesserte medlemmer. Kurset var lagt opp etter selvlæringsprinsippet med gruppearbeid
og rollespill. Kurset startet med at
kursdeltakerne presentere seg selv,
og sa litt om hvilke forventninger de
hadde til kurset.
Så skulle forhandlingene med bedriften starte. Deltakerne ble delt inn
med fire i hver gruppe. To skulle
representere arbeidstakerne og to
arbeidsgiverne. Vi skulle innad i gruppen diskutere saker som vi kunne
gå i forhandlinger med bedriften
om, og ved hjelp av avtaleverket i
arbeidslivet (Landsoverenskomsten
og Hovedavtalen) skulle vi forlange
et forhandlingsmøte, og ut fra møte
skulle det skrives en protokoll.
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Så startet «forhandlingene», et
rollespill på høyt plan. Engasjerte
arbeidsgivere og arbeidstakere gikk
i forhandlinger så det luktet svidd,
og med engasjerte kursdeltakere som
tilskuere ble dette et severdig skue.
De gangene forhandlerne kjørte seg
utover sidelinjen satt de resterende av
forhandlingsutvalget i bakgrunnen og
kom med kreative innspill.
Etter møte fikk forhandlerne komme
med uttalelser om hvordan de følte
det hadde gått. Etterpå kom kursdeltakerne med sine kommentarer, hva
som var positivt og hva som kunne
gjøres bedre. Så skulle det settes opp
protokoller fra møte. Noen av gruppene hadde klart å forhandle seg
frem til enighet, og ut fra det ble det
skrevet enighetsprotokoll, mens andre
grupper ikke kom til enighet og
måtte avtale nye møter, og ut fra det
ble det skrevet uenighetsprotokoll.
Kurset var krevende og med lange
dager krevde det full konsentrasjon
fra deltakerne, men ikke lengre at vi
hadde noen timer om kvelden hvor vi

kunne bruke hotellets fasiliteter. Der
det var noe for enhver smak, diskotek
hvor ungdommen kunne slippe seg
løs, pianobar for de eldre som gjerne
ville ha det litt mer rolig, og sist men
ikke minst Arthuren, som dro frem
gitaren til felles hygge og allsang.
Konklusjonen fra kursdeltakerne var
et vellykket og godt gjennomført kurs
med dyktige kursledere og engasjerte
deltakere, noe som krevdes for å få
utbytte av kurset. Andre positive ting
som ble trukket frem var spredningen
i alder fra helt unge til godt voksne
medlemmer, noen hadde lang erfaring
som tillitsvalgte og andre liten eller
ingen erfaring , men sammen var vi et
team som kunne lære av hverandre.
Kursdeltakere:
Svein Arild Pedersen, Kristian Pedersen,
Birger Håvik, Tormod S. Våge, Rigmor
Husevik, Svein Ove Vatna, Pernille S.
Jørgensen, Arne Senneseth, Tore Røsæter,
Nils G Knutsen, Marit Løkhammer, Oddmund
Årdal, Per Martin Haavik, Christian
Oksholen, Terje Hop, Øystein Kalvenes, Ole
Kr. Fjelstad.
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LO

Montørforum gjengir her kritikken LO har gitt den sittende regjeringen i stikkordsform, og som
de har kalt Bondevik II – 38 synder.

Bondevik II - 38 synder
Av: Samfunnspolitisk avdeling, LO. Publisert: 19.05.2005
Vi har her listet opp 38 synder fra Bondevik II i denne stortingsperioden, sett fra LOs ståsted. Listen er ikke fullstendig, og har fokus på
det økonomisk-politiske området. Vi har skilt mellom uheldige enkelttiltak, samarbeidsproblemer, veivalg i den økonomiske politikken og
områder preget av passivitet (unnlatelsessynder).

Enkelttiltak, oftest med støtte av Frp
x Kutt i dagpengene for arbeids-

x

x

x

x

x

32

ledige. Arbeidsledige har mistet ferietillegget, og ventetiden for å få dagpenger er økt fra 3 til 5 dager. Dette
kan gi opptil 20 000 kroner mindre i
dagpenger per år. Dagpengeperioden
er redusert fra 3 til 2 år.
Overtidsreglene sterkt utvidet.
Grensen for overtid i ett år er økt fra
200 til 400 timer. Grensene for maksimal overtid i én uke og én måned er
avviklet. Tillitsvalgtes rolle ved overtid
dramatisk svekket.
Ytterligere angrep på arbeidstidsbestemmelsene. I forslag til
ny arbeidsmiljølov vil beregningsmåten
for arbeidstid presse fram urimelige
ordninger for arbeidstakerne og uthule
normalarbeidsdagen.
Økt adgang til midlertidige
ansettelser. I forslag til ny arbeidsmiljølov vil regjeringen at man skal
kunne ansette folk midlertidig i 1 år
uten særskilt grunn. I dag settes krav
til arbeidets karakter.
Krav til firmaer som driver
privat formidling og utleie
av arbeidskraft er opphevet.
Problemet med useriøse utleiefirmaer
er klart økende.
Arbeidsmarkedstiltakene har
vært altfor spede. Tiltaksdekningen
ligger nå på bare 10-15 prosent, mot
25-30 prosent da ledigheten var på
samme nivå i 1995-96.

x Lave satser i ny tidsbegrenset
x

x

x
x

x
x

x

uføretrygd. Tillegget for ett barn er
19 000 kroner mindre enn for varig
uføretrygd.
Frislipp av friskoler. Friskolene
vil undergrave fellesskolen og skape
en konkurransekultur i skolen. Da vil
også ulempene ved nasjonale prøver
bli større, med altfor sterk fokus på
tester og prøver.
Stanset utbyggingen av ordningen med gratis skolebøker
i videregående skole. I stedet er
det innført en begrenset behovsprøvd
ordning.
Mer stykkprisfinansiering i
sykehusene. Stykkprisandelen er
etter budsjettforliket med Frp høsten
2004 nå igjen på 60 prosent.
Først halvering og så avvikling
av det øremerkete statstilskuddet til SFO. Kommunene skal
nå gi støtte etter egne ønsker og økonomi.
Avviklet gravferdsstøtten som
universell ordning. Denne støtten
var tidligere 4 000 kroner for alle. Nå
finnes bare behovsprøvd ordning.
Fjernet utbytteskatten
Stoltenberg innførte. Nå innføres
en modifisert utbytteskatt på nytt,
etter at milliarder er tatt ut i utbytte i
mellomtiden.
Innført skattefradrag for private helseforsikringer. Dette
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x

x

stimulerer til private helsemarkeder, og
hjelper dem med penger først i helsekøen.
Sterk skattelette for bidrag til
frivillige organisasjoner. Grensen
for skattefradrag ved bidrag er økt fra
under 1 000 til hele 12 000 kroner
(fradrag for fagforeningskontingent
bare økt til 1 800 kroner).
Regjeringens forslag til pensjonsreform usosialt. AFP foreslås
avviklet, og de tjenestepensjonsordningene som fungerer bra skal endres og
gi et enda mer oppstykket system.

Samarbeidsproblemer og
manglende respekt for
organisasjonenes rolle

Noen overordnede veivalg
i økonomisk politikk og
velferdspolitikk

x Store skatteletter har gjort

x

x

x Forhandlingsansvaret for
x

x
x
x

x
x

lærerne ble over natten overført kommunene.
Midlertidige ansettelser ble
tatt ut av arbeidslivslovutvalget. Regjeringen og Victor Norman
måtte imidlertid gå tilbake på dette
utspillet.
Utflytting av tilsyn.
Forberedelsen var meget kritikkverdig
og egenrådig. Store problemer med
utflyttingen av Luftfartstilsynet.
La ned styret i Arbeidstilsynet.
Victor Norman overså helt behovet
for medvirkning fra arbeidslivets organisasjoner i styringen av tilsynet.
Trusler om sykelønnskutt ? til
tross for IA-avtalen. Blant annet
forslag om kutt i statsbudsjettet for
2005, i form av økt arbeidsgiverandel.
Dette forslaget ble trukket tilbake i
april 2005.
Trenerer tjenestepensjoner i
privat sektor. Dette ble avtalt i forbindelse med tariffoppgjøret 2004.
Manglende styring med
økonomien i Forsvaret.
Forsvarsministeren må stadig inn på
teppet i Stortinget.
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x

x
x

x

det nødvendig med usosiale kutt. Skattelettene i perioden
utgjør hele 23 milliarder kroner.
Regjeringspartiene lovet i skattemeldingen i 2004 ytterligere skattelettelser. Høyre ønsker like store skatteletter i neste stortingsperiode.
Skattelettene har bidratt til
skjevere fordeling. De som har
nok fra før har fått de største lettelsene, i kroner men også i prosent av
inntekten.
Skatteletter og rentefall
har gitt forbruks-bonanza.
Samfunnets ressurser går til forbruk,
mens midler til nødvendige velferdstjenester holdes nede. Med dagens
tempo på 4 prosent årlig vekst, vil det
private forbruket fordobles på mindre
enn 20 år.
Skaper velferdsmarkeder for
helse, omsorg og skole. I tillegg
til friskolelov, mer stykkpris i sykehusene og andre tiltak, legger regjeringen
i den nye Stortingsmelding 15 om
konkurransepolitikk opp til en ukritisk
bruk av konkurranse som virkemiddel
for offentlige tjenester.
Klarer ikke å innfri løftet om
full barnehagedekning. Målet om
barnehage til alle som ønsker det, skyves stadig ut i tid.
Trangere økonomi i kommunene. For lite midler til kommunene
i forhold til behovet har svekket den
offentlige innsatsen for velferd, forebygging og infrastruktur mange steder
i landet. Fører også til at noen velger
private løsninger.
Økt omstillingspress i offentlig sektor. Omorganisering og konkurranseutsetting har skapt økende
omstillingspress i offentlig sektor. Ny
lov om embets- og tjenestemannslov
svekker statsansattes rettigheter.
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Passivitet på viktige
områder

x Passivitet overfor arbeidslex

x

x
x

x

x

x

digheten. Bruttoledigheten har økt
med 30 000 personer til over 100 000
personer (ledige pluss tiltak).
Passivitet i forhold til sosial
dumping. Stortinget har måttet
presse fram en mer aktiv politikk, som
fremdeles ikke er god nok. Blant annet
får ikke tillitsvalgte tilstrekkelig innsyn
for å avdekke dumping.
Passivitet i pengepolitikken i
2002. Tillot den altfor høye kronekursen. Har ikke forbedret Norges Banks
mandat. Soler seg i glansen av lavt rentenivå, når dette er et sykdomstegn på
økt ledighet.
Passivitet i næringspolitikken. Som næringsminister
Ansgar Gabrielsen så presist sa det:
?Verktøykassa er tom.?
Passivitet i bruken av gass
innenlands. Regjeringen har trukket føttene etter seg når det gjelder
gassbruk i Norge. Først nå har regjeringspartiene gjennom forlik med
Arbeiderpartiet gått inn for gassrørledning til Grenland.
Passivitet i arbeidet for å
hindre lederlønnsgaloppen.
Selv ikke forslaget om å gi representantskap/generalforsamling myndighet til å godkjenne retningslinjer
for selskapenes lederlønninger, som
Justisdepartementet sendte på høring
høsten 2003, er fulgt opp så langt.
Passivitet i å hindre tiltakende ukultur i helsesektoren.
Gullpensjoner og kodetriksing er bare
to eksempler, hvor myndighetene ikke
har vært tidlig og kraftig nok på banen.
Passivitet i eierskapspolitikken. Eierskapsutvalget for mer profesjonelt statlig eierskap er ikke fulgt
opp. Fortsatt blir statsselskapenes
utbytter en uforutsigbar salderingspost
ved budsjettbehandlingen.

Selvsagt har også regjeringen gjort en del riktig,
delvis riktignok som følge
av LOs press, inntektspolitisk samarbeid og
budsjettforliket med AP
høsten 2003

x IA-avtalen (avtalen om et inkluderende
x
x
x
x
x
x
x
x
x

arbeidsliv) løper fortsatt, og regjeringen har beholdt hovedtrekkene i sykelønnsordningen, til tross for truslene.
Også AFP-ordningen er videreført i
stortingsperioden, til tross for trusler
om kutt (men regjeringen foreslår
avvikling i forslaget til pensjonsreform).
Tjenestepensjon til alle lovt i inntektsoppgjøret 2004 (selv om gjennomføring treneres).
Fagforeningsfradraget økte tross alt
igjen til 1800 kroner (selv om dette
fremdeles er for lavt).
Reduksjon i barnehagesatsene
etter det brede barnehageforliket i
Stortinget.
Røykfrie serveringssteder innført 1.
juni 2004.
Etiske retningslinjer er innført for
Petroleumsfondet.
Nedsatte industriutvalg og deltidsutvalg.
Helsekøene er redusert (men en del
av reduksjonen er opprydning av listene, og det er usikkert hvordan kvaliteten har utviklet seg).
Den sterke rentenedgangen i 2003
var riktig og nødvendig, når man først
hadde kommet feil ut fra hoppet med
rente og kronekurs i 2002.

Ark 188.
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Tillitsvagte i EL&IT-forbundet distriktet Hordaland og Sogn og Fjordane 2005
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Studieleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Reidar Sekkingstad
Svein Eivind Solheim
Svein Arild Dale
Åge Blummenfelt
Ina Hess
Svein Davidsen
Stein Erik Olsen
Ove Toska
Gunnar Huse
Karsten Bøe

BKK
Telavie
Havyard Electro
Sønnico Installasjon
BKK
BKK
Telenor
Sønnico Installasjon
Årdal Energi
Vetco Aibel

PD
TD
IRI
IRI
PD
PD
TD
IRI
PD
IRI

1.Vara/leder ungdomsutv.
2.Vara
3.Vara

Marit Løkhammer
Arne Nesheim
Arve Våde

Profitek
YIT BS A/S, Bergen
Statkraft

IRI
IRI
PD

Marit Løkhammer
Tore Røsæther
Pernille S. Jørgensen
Renate Ingebrigtsen
John Inge Øvrebø

Profitek
Profitek, Bergen
Norsk Lotteridrift
BKK
Årdal Energi

IRI
IRI
TD
PD
PD

Ina Hess
Ragnar Andenæs
Øyvind Knappskog
Marie Ypsøy
Arthur Sjursen

BKK
SFE
Heis
Telavie
distriktssekretær

PD
PD
IRI
TD
IRI

Ungdomsutvalget
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Studie og HMS - utvalget
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Budsjettutvalget
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Medlem
Medlem

Kontrollkomite
Medlem
Medlem
Medlem
1 Vara
2 Vara
3 Vara

Valgkomite

Representant
Representant
Representant
Representant
Representant

Reidar Sekkingstad
Svein Eivind Solheim
Åge Blummenfelt
Svein Arild Dale
Idar Bruvik
Arild Horsevik

PD
TD
IRI
IRI
TD
PD

Terje Davidsen
Magne Solheimsnes
Svein Østensen
Henning Skeie
Grethe Hatletveit
Kjell Ove Ege

PD
TD
IRI
PD
TD
IRI

Jon Kristian Viken
Torild Gudim
Arild Horsevik
Knut Ludvigsen
Terje Davidsen

IRI
IRI
PD
TD
PD

Representanter til LO Bergen og omland
1 Representant
2 Representant
3 Representant
4 Representant
5 Representant
1. Vara
2. Vara

Ove Toska
Stein Erik Olsen
Svein Davidsen
Jon Kristian Viken
Reidar Sekkingstad
Hildegunn Øvretveit
Åge Blummenfelt

IRI
TD
PD
IRI
PD
TD
IRI

Reresentanter til landsstyret i EL&IT-Forbundet
Svein Arild Dale
Åge Blummenfelt
Karsten Bøe
Bjørg Fagnastøl
Svein Eivind Solheim
Gunnar Huse
Reidar Sekkingstad
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IRI
IRI
IRI
TD
TD
PD
PD

Elektroarbeidernes Fagforening og heis (IRI)
representanter i distriktets representantskap
1
2
3
4
5
6
7
8

Ove Toska
Kjell Sverre Aasheim
Åge Blummenfelt
Arne Nesheim
Roger Pallesen
Oddbjørn Kroka
Kristian Pedersen
Karsten Eriksen
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Reidar Haugland
Terje Rød
Rune Bøe
Svenn Arne Rygg
Ronny Trædal
Svein Arild Dale
Kjell Sunde
Gunnar Røssland
Karsten A. Bøe
Atle Rasmussen
Torild Gudim
Stig Kristoffersen
(Repr. Heis)

Vararepresentanter
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Tore Røsæther
Erik Grytdal
Jon Arne Handeland
Tormod Våge
Jan Erik Hansen
Eilert Sundt
Frank Fredriksen
Knut Bjørnholt
Roger Solheim
Geir Hauge
Inge Øpstad
Jon Kristian Viken

Nytt flertall!

Sønnico Installasjon, Bergen
Aker Kværner Elektro A/S, Stord
Sønnico Installasjon, Bergen
YIT BS A/S, Bergen
Vetco Aibel A/S, Beren
Asator A/S, Stord
Aker Kværner Elektro A/S, Stord
Scandinavian Electric Austevoll A/S,
Austevoll
LOS Elektro, Bremnes
Aker Kværner Elektro A/S, Stord
Vangen Elektriske A/S, Voss
Holen Installasjon, Sogndal
YIT BS A/S, Førde
Havyard Electro A/S, Leirvik i Sogn
Ulvesund Elektro, Måløy
Siemens, Bergen
Vetco Aibel A/S, Bergen
Aker Kværner Elektro A/S, Bergen
YIT BS A/S, Bergen
Sønnico, Bergen

Profitek, Bergen
YIT BS A/S, Bergen
Stomas, Stord
Aker Kværner Elektro A/S, Bergen
Geir Dalhaug A/S, Bergen
Knut Knutsen A/S, Bergen
Kjell J. Hansen A/S, Bergen
YIT BS A/S, Nordfjordeid
Mongstad Elektro, Lindås
Helland Elektro, Lindås
Aker Kværner Elektro A/S, Stord
YIT BS A/S, Bergen
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