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et syder av aktivitet og optimisme
innen våre arbeidsområder. Enten en
driver på anlegg, bygg eller driver innen
service så er vi nå inne i en høykonjunktur
vi sannsynligvis aldri har vært i nærheten
av. Og dette fortsetter!
En svært høy oljepris og behagelig lavt
rentenivå har smurt norsk økonomi og gitt
optimisme både til næringsliv og privat
økonomi.
Men det er noen mørke skyer som
kaster skygge over de gode tider.
Fordelingen av den økte verdiskapningen fortsetter å skape ennå større forskjeller dersom ikke de siste års politikk
endres.
Vi ser at lederlønningene fortsetter i
sine samme spor av grådighet. Utbyttene
fra selskapene er 10- doblet på de siste
10 år. Og uanstendigheten fortsetter
med avdekking av stadig nye tilfelle av
sosial dumping når det nå hentes inn
gjestearbeidere fra utlandet for å bistå
oss med å få utført de planlagte arbeidsoppdrag.
Som om dette ikke er nok, har skattelettelser til de høytlønnede ved siste
statsbudsjett og bidratt til å forsterke de
økte forskjellene.
Med dette som bakgrunnsteppe
krever vi nå en bedre og mer rettferdig
fordeling. Gjennom valgkampen ble vi
lovet at en ny regjering fra de rødgrønne
skulle ta grep, som skulle motvirke økte
forskjeller.
Gjennom
det
forestående
Tariffoppgjøret 2006 vil igjen LO ta
samfunnsansvar ved å stille krav som
sikrer muligheter for vekst og trygge
arbeidsplasser i Norge.
Selv om vi er inne i en høykonjunktur, er det likevel altfor mange som faller utenfor arbeidsmarkedet. Nedgangen
i arbeidsledigheten faller – men det går
sakte.
Et tøft og brutalt arbeidsliv har skjøvet mange ut av arbeidslivet og over på det
offentliges ansvar. Vi må ha et arbeidsmarked i Norge som også tar ansvar for de som
ikke kan yte 100% til enhver tid.
Våre politiske venner har reversert
innstrammingene i AML fra 1.januar
– dette er en god begynnelse. Men det
må ikke stoppe der.

Ove Toska Ark.153

Gjennom et aktivt offentlig eierskap
må det vises at disse bedriftene også er i
stand til å ta samfunnsansvar. Dette må
skje gjennom å modere lederlønninger og
bygge videre på den nordiske modell der
bedriftsdemokrati og godt arbeidsmiljø
gies prioritet framfor kortsiktige profittmotiv. En slik satsing fra det offentlige vil
gjøre det fysisk mulig å kunne holde ut
lenger i arbeidslivet og bidra til økt trivsel
på arbeidsplassen. Og trivsel på arbeidsplassen har aldri vært negativt for det være
seg sykefravær og produktivitet.
1.mai 2004 ble EU utvidet, og
som EØS medlem ble vi med i ett
stort utvidet felles arbeidsmarked. Etter
sterke påtrykk fra fagbevegelsen gikk
Bondevik-regjering motvillig med på
å innføre noen få overgangsregler som
skulle motvirke sosial dumping ved
arbeidsinnvandring.
Dette har vist seg ikke å være nok. Ved
den gjennomgang av overgangsreglene som
skal skje nå i vår MÅ det fremkommet tiltak som i sterkere grad skal motvirke sosial
dumping, og videre MÅ vårt lovverk og
legges inn på å i større grad kriminaliserer
slike forhold.
Gjennom innsynsrett for tillitsvalgte
i arbeidsforhold og arbeidsavtaler,
godkjenningsordning for vikarbyrå
(bemanningsforetak), økte ressurser
og sanksjonsmuligheter for Arbeids- og
Petroleumstilsynet vil samfunnet øke og
stramme opp virkemidlene i kampen mot
sosial dumping.
Videre må overgangsordningene
fortsette slik at det frie arbeidsmarked
kan gi trygge og gode vilkår for våre
gjestearbeidere.
Valgkampen gav oss signaler hva
en rødgrønn regjering ville prioritere
som sine arbeidsoppgaver – det gav oss
visjoner om en bedre hverdag og mer
rettferdig fordeling.
Fagbevegelsen så mulighetene og
bidro til å sikre et rødgrønt flertall. Nå
er mulighetene for å utforme en slik
politikk tilstede.

Montørforum nr 1. 2006

Av Erik Grytdal

POLITISK UTSPILL

Og vesle lerka, ho hev det so
at finn ho ein tuvetopp fri for snjo,
so kved ho i med sin finaste song,
so trur ho på våren med ein einaste gong…

Er det virkelig vår?

s

iden Arbeidsmiljøloven satte
punktum for etterkrigsreformene
for snart tretti år siden, har det knapt
vært et eneste fornuftig argument for
fagbevegelsen å støtte opp om den
politikken som har vært ført av ulike
regjeringer under den lange, kalde
politiske villfarelsen som fulgte.
Den politiske fornektelsen av
sosialismens ånd gjennom åtti- og
nittiårene gjorde forbundsvise
oppgjør og mest mulig lønnsøkning
uansett, til det mest radikale
uttrykket for faglig arbeid. Samordnet
oppgjør var høyrepolitikk, kort og
godt, og bevegelsens hellige ord
solidaritet, ble skjendet av jappete
informasjonsrådgivere - kanskje for
alltid.
Aksjonen LO på din side – du
bestemmer, blåste nytt liv i forståelsen
for en enhetlig arbeiderbevegelse.
Heldigvis med nok kraft til å få
innsatt en flertallsregjering med
utspring i arbeiderbevegelsen, for
første gang siden sekstitallet.
Det er forståelig at det er vanskelig å
begripe for folk flest hvilken historisk
mulighet denne nye regjeringen er.
Dessuten må vi ha i tankene de
forskjeller ledelsen i Arbeiderpartiet
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til en hver tid representerer. Einar
Gerhardsen var sosialist og hadde
som livsprosjekt å endre samfunnet.
Gro Harlem Brundtlands prosjekt
var å administrere samfunnet.
Manglende ideologisk fundament
gjorde henne i tillegg rimelig ukritisk
til hvilke politiske metoder som ble
brukt. Trolig går heller ikke Jens
Stoltenbergs ambisjoner langt utover
det å administrere samfunnet, men
det finnes likevel en forskjell. Enkelte
måter å lede samfunnet på er i dag
utprøvd og utelukket å gå videre på.
En gryende politisk oppvåkning i
fagbevegelsen, og fagbevegelsens
støtte, var av avgjørende betydning
for den samfunnsendringen
valgseieren i virkeligheten var. Det
er også et uttrykk for at det er
fagbevegelsen som i dag står nærmest
til å påta seg rollen som drivkraft for
samfunnsendringer.
Kanskje kom dette handlingsrommet
likevel for brått på oss. For historien
vil levne fagbevegelsen liten ære,
og stille spørsmål ved hvor dypt
det politiske engasjementet stakk,
når tunge fagforbund inkludert

oss sjøl, bruker mulighetene i det
første tariffoppgjøret under det nye
regimet til å prioritere økt forbruk
uavhengig av behov eller ikke, framfor
samfunnsendringer. Vi slutter likevel
rekkene omkring den tariffpolitikken
som på demokratisk vis vedtaes. Men
innholdet kaller likevel på ettertanke i
forhold til faren for å skusle bort den
historiske muligheten vi har fått.
Vi trenger et organisasjonsapparat
for utvikling av politikk langt, langt
breiere enn Samarbeidskomiteen.
Vi trenger å innarbeide rutiner og
kanaler for politiske krav, og det er
riktig å bruke penger på å gjøre hele
LO til et permanent politisk verksted.
Frustrerte LO-medlemmer som går
til Frp er LO-medlemmer som ønsker
endringer, og det må vi ta på alvor.
Vi må gjennom praksis vise dem at
vårt fagligpolitiske samarbeid fører
til samfunnsendringer. Endringer
som bedrer hverdagen for dem som
trenger det mest og som omfordeler
verdiskapingen så det monner. Men vi
har bare tid og vei.
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KLUBBLEDERSPALTEN

Eilert Sundt er tillitsvalgt ved
Knut Knutsen AS. Ark.192.

Av Eilert Gerhard Sundt

Den
”nye”
hverdagen
a

v gårde, de venter.

det er et stressende og fysisk tøft yrke
vi har valgt.
Hvordan vi skal beherske denne ”nye”
hverdagen er for meg usikkert, men
en ting er sikkert. Den er nok kommet for å bli.

Dette er ord gjerne mang en montør har møtt en tidlig morgen.
Hverdagen vår handler mer og mer
om tid og penger. Jeg rasker med
meg noe kabel og stikkontakter, og
haster avsted med en mer eller mindre presis ordreseddel, herr og fru
Herr og fru Hansen er fornøyd, da er
Hansen venter.
det bare å suse videre til neste jobb.
På El-sikkerhetskonferansen 8.
februar var dette med feil i bransjen
hovedtema, det ble påpekt et økende antall feil ved nyere elektriske
installasjoner det siste tiåret.
Det er nok mange årsaker til dette,
men økt tidspress, stor konkurranse
og lave anbud er vel noen av grunnene.

Eilert Gerhard Sundt
Knut Knutsen as

Vi i små og mellomstore bedrifter
føler gjerne at man ”raser” fra jobb
til jobb. Kursfortegnelser, materiell
og timeskriving er noe man liksom
ikke har tid til der å da alltid.
At arbeidsdagen vår går i høyt
tempo vet vi jo, men man begynner jo å lure på om det ikke er litt
for høyt noen ganger, når vi ser på
antall feil og mangler som blir gjort
på elektriske anlegg.
Det at gjennomsnittsalderen blant
elektrikere på landsbasis i forbundet
kun er 35,9 år tyder vel også på at
4
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AKTUELT

Av Erik Grytdal

Ny organisasjonssekretær på Stord
Kjell Sverre Aasheim er tilsett som ny
organisasjonssekretær på Stord etter
Arne Runnane som går av med pensjon 1. juni 2006. Det var styret i
Elektroarbeidernes Fagforening som
vedtok å tilby Aasheim stillinga i eit
styremøte 26. januar.
Etter det vi får opplyst var det fleire
kvalifiserte søkjarar til stillinga.
Elektroarbeidarane på Stord har hatt
ei ordning med ein fast tilsett organisasjonsmedarbeidar i fagforeininga
sidan 1981.

Kjell Sverre Aasheim er 36 år og
busett på Stord. Han har bakgrunn i
faget som elektromontør Gr.L, og er
tilsett i Aker Kværner Elektro der han
og starta som lærling i 1987.
Aasheim er tidlegare klubbleiar ved
Aker Kværner Elektro, Stord, og no
klubbleiar i den store fellesklubben i
Aker Kværner, som vart etablert etter
Aker sitt oppkjøp av Kværner. Han
har vore nestleiar i Elektroarbeidernes
Fagforening sidan 1998.
Dato for tiltreding vil skje etter nærare avtale.
Kjell Sverre Aasheim (foran) er tilsett som ny
organisasjonssekretær ved fagforeiningskontoret på Stord. Ark.190.
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HALVÅRSMØTET I ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING, FOLKETS HUS, BERGEN 14. OKTOBER 2005

Tariff og medisin
Representantskapet talde 81 røysteføre, og var i eit slags politisk vakuum etter valet.
Halvårsmøtet hadde størst fokus på tariffoppgjeret og forhold internt i fagforeininga og
distriktet. Det vart vedteke forslag som sikrar at fagforeininga kan møta fulltalige i distriktet sitt representantskap og få den innverknad som medlemstalet tilseier. Pensjonistgruppa
hadde mobilisert for forbetring av medisinkassen. Styret hadde rådd til å behalda utbetalingane på dagens nivå og ikkje utvida rammene for kassen. Fleirtalet støtta styrets innstilling om ikkje å utvida rammene. Pensjonistane har lagt ned mykje arbeid for medisinkassen og vil nok få mykje breiare støtte i representantskapet om det vert tale om innskrenkingar av ordninga.
Opning konstituering
Leiar i fagforeininga Ove Toska opna
møtet og gratulerte med valsigeren.
Me er for tida inne i eit djupdykk
i tariffspørsmål då me held på med
forslag til Landstariffkonferansen.
Det vert ein spennande debatt fram
mot tariffoppgjeret, med prioriteringar mellom gode forslag. Trond
Løvstakken frå forbundet er invitert
som gjest på møtet i samband med at
Landsoverenskomsten no er allmenngjort i Oslo og Akershus i tillegg til
dei sju landanlegga. Me prioriterer allmenngjering fordi me ikkje vil stenge
ute gjestearbeidarar men er oppteken
av at dei får dei same vilkåra som oss
når dei arbeider i Noreg. - Når me får
gjester skal me ikkje koma med skalkar på bordet men me set fram det
beste me har, sa Toska. Vidare har me
vore igjennom ein omorganisering av
distriktet der me har teke vare på våre
tilsette. Me har løyst distriktet frå ein

vanskeleg situasjon og frigjort midlar
til auka aktivitet for distriktet.
Møtet vart konstituert og Atle
Rasmussen og Svein Arild Dale vart
vald til dirigentar.
Økonomi
Kasserar i fagforeininga, Åge
Blummenfelt ga ein kort status for
økonomien for første halvår 2005.
Kontingentinntektene aukar grunna
høg sysselsetjing i bransjen for tida.
Skal det vera mogeleg å auka inntektene må det vera i periodar slik som
me er inne i no, sa Blummenfelt.
Representasjon til distriktets årsmøte
Ove Toska la fram forslaget om fordeling av representantar til distriktet sitt
årsmøte. Me har hatt problem med å
møte fulltalige på desse møta. Det er
viktig for oss å vera fulltalige i dette
forumet, som trass alt er tillagt ein
del overordna myndigheit. Me har til

dømes hatt ein avtale om fordeling av
representantar til landsstyret. Denne
har PD og TD bevega seg vekk i frå.
Dårleg frammøte frå vår side førte
til at fagforeininga sin sekretær Arne
Nesheim mista ein plass i landsstyret
på grunn av dette.
Styret har utarbeida eit forslag som
sikrar at me kan møta fulltalige med
representasjon og vararepresentasjon i
nummerert rekkefølgje. Det vert teke
omsyn til storleik på klubbane korrigert for geografiske og tariffmessige
forhold. Styret si handsaming av forslaget var samrøystes.
Svein Vikøren meinte forslaget ekskluderte dei minste klubbane frå
deltaking. Vikøren meinte det var feil
om berre dei største fekk møte.
Åge Blummenfelt meinte det viktigaste er å verta fulltalige. Dersom det er
interesserte personar i mindre klubbar
ynskjer me dei velkomne.
Forlaget vart vedteke mot 20 røyster.

Pensjonistgruppa
nådde ikkje fram
med endringsforslaga til
Medisinkassen. Frå
venstre Ingvald
Skorpen, Olaf
Gjesdal, Kjell
Valvatne, Knut
Karlsen og Leif
Moberg Strømsø.
Ark.190
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Av Kristian Pedersen
Medisinkassen
Det var komme inn forslag frå pensjonistgruppa om å få influensavaksine
dekka over medisinkassen. Vidare eit
forslag om å auke beløpet ved refusjon av øydelagde briller. Styret hadde
handsama forslaget og rådd til at det
ikkje vart vedteke. Styret ynskte å
behalda kassen men ikkje å utvida
rammene for den.
Karlsen frå pensjonistgruppa meinte
satsen for briller måtte aukast fordi
satsen hadde stått stille. Karlsen sa
vidare at vedtektene kunne endrast
attende dersom utgiftene vart for høge.
Kjell Valvatne frå pensjonistgruppa
presiserte at det ikkje var snakk om
vaksine for reiser til fjerne strok. Men
vaksine mot influensa som i neste
omgang kan medføre reduksjon i
utgifter frå kassen.
Ove Toska sa at det var viktig å
behalde kassen og rosa pensjonistane
for å gjera ein god jobb med det.
Forslaget om auke av beløp til brillerefusjon vart nedstemt mot 32 røyster.
Forslaget om refusjon til vaksine vart
nedstemt mot 15 røyster.
Stortingsvalet 2005
Ove Toska innleia om temaet og sa at
ein årelang valkamp var krona med
ein siger. LO kampanjen Du bestemmer LO på din side var avgjerande for
engasjementet. Det vart ein rekordstor
oppslutning under kampanjen og det
vart nok lagt merke til at ikkje Høgre
og Frp svara på spørsmåla frå LO etter
kampanjen. Me har allereie sett positive effektar av den nye regjeringa, spesielt med tanke på Arbeidsmiljølova.
Det ligg også nokre ubehagelege
avskjedsgåver frå Bondevik i statsbudsjettet. Ikkje alt dette er mogeleg
å rette opp, med ein gang. Noko må
rettast opp over tid. Toska trudde det
ville koma ei renteauke, ikkje fordi me
har fått ei ny regjering, men på grunn
av andre internasjonale forhold. Me
kan ikkje vera einig med regjeringa i
alt og det må me som fødselshjelparar
tole. Likevel må me vera parat til å
forsvara regjeringa om det vert naudsynt, sa Toska.
Svein Arild Dale sa at etter valet stod
det att fire vinnarar. Regjeringspartia
og fagrørsla. Ingen siger varer evig.
Arbeidet som me har sett i gang må
Montørforum nr 1 - 2006

fortsette. Me må pleia og utnytta våre
politiske kontaktar. Fagrørsla er ein
naturleg del av den prosessen som me
har framføre oss, sa Dale.
Knut Bjørnholt (YIT) opplevde ei
positiv og sterk mobilisering av grasrota på slutten av valkampen. Det
vert viktig for regjeringa å halda løfta,
viss ikkje ryk dei ved neste val, sa
Bjørnholt.
Tariffoppgjeret 2006
Åge Blummenfelt innleia om tariffarbeidet frå fagforeininga si side fram
mot oppgjeret. Det har vore arbeida
med ulike tariffområder i grupper.
I tillegg har styret og arbeidsutvalet
arbeida med tariffsaker. Det er over
300 forslag totalt til behandling på
landstariffkonferansen. Saker som
tenestepensjon, sjukeløn, kjøpekraftforbetring, og sosial dumping må det
tas stilling til og prioriterast mellom
på konferansen. Det er viktig at dette
vert diskutert ute i klubbane slik at
me har dekning for vedtaka som skal
gjerast på konferansen.
Atle Rasmussen (AKEL) ynskte fokus
på forkorta arbeidstid for arbeidstakarar utan nattkvarter i eigen heim og
ville prioritera dette i tariffoppgjeret.
Trond Løvstakken syntest forslaget
frå fagforeininga om tariffinspektørar
på overenskomsten var eit spennande forslag. Spørsmålet er om ein
er villige til å avsetja midlar til dette
ved oppgjeret. Det er heilt klart eit
behov for dette. Arbeidstilsynet og
Petroleumstilsynet har fått ekstra
bevillingar på totalt 12 mill. til
utvida tilsyn utan at det har kome
noko særleg ut av det, sa Løvstakken.
Me kan ikkje stola på andre når det
gjeld dette. Me må føra tilsyn sjølv.

Svein Vikøren meinte det nye forslaget til
representasjon i distriktet ville setja dei
minste klubbane utanfor. Ark.190

Forbundssekretær Trond Løvstakken
var gjest på halvårsmøtet, og syntest at
fagforeininga sitt forslag om tariffinspektørar var spennande. Ark.190

Halvårsmøtet i Elektroarbeidernes fagforening 14. oktober 2005. Ark.190
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HALVÅRSMØTET...
Til dette treng me innsynsrett, sa
Løvstakken.
Åge Blummenfelt peika på at transport- og sjømannsorganisasjonane
har ordningar med inspektørar. Det
bør ikkje vera vanskeleg å få til dersom partane er einige om dette. Viss
nokon er i mot dette undergrev dei
seg sjølv, sa Blummenfelt.
Ormen Lange
Leiar i LO-klubben i Aker Kværner
Elektro, Kjell Sverre Aasheim innleia om status på anlegget på Aukra.
Omfanget av elektro er på ca.750.000
timar og det skal trekkast 1,7mill.
meter kabel. Behovet for innleige til
prosjektet vert stort. Ein kom ikkje til
semje med bedrifta om anleggsavtale.
Saken vart sendt til tvist. Bedrifta
vann fram med sitt syn og akkordtariffen for landbasert vart gjort
gjeldande. Klubben har liten erfaring
med bruk av lista, men har fått god
støtte frå fagforeininga og forbundet.
Akkordlaget er innstilt på å gjennomføra prosjektet på ein god måte.
Arbeidstidsordninga på prosjektet er
14-21 rotasjon.
Gunnar Røssland (Siemens) som har
landtariffen som sitt hjartebarn oppfordra tillitsvalte frå andre bedrifter
til å senda dyktige folk til prosjektet
dersom det vart snakk om utleige.
Røssland hadde tru på at prosjektet
kunne gjennomførast på tariffen.
Men det kjem til å verta eit hardt løp,
sa Røssland.
Kristian Pedersen som er akkordtakar
på anlegget sa at akkordlaget hadde
fått god hjelp og støtte frå fagforeininga og forbundet i oppstarten av
prosjektet. - Arbeidet går greitt, men
det er eit stort omfang av arbeidsoperasjonar som ikkje er prissett. Det må
lagast mykje eigne avtalar på prosjektet, sa Pedersen.
Trond Løvstakken sa at forbundet såg
på anlegget som ein historisk muligheit til å få brukt ein produktivitetsavtale i stort omfang. – Det skulle berre
mangle at me då ikkje stiller opp, sa
Løvstakken.
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LANDSMØTET 2006

er Landsmøteår i EL&I T
I år møtes EL&IT-forbundets høyeste organ Landsmøtet, i Oslo
torsdag 9. til mandag 13. november.
Du må ikke tåle… er valgt som
slagord for landsmøtet. Slagordet
er en strofe fra Arnulf Øverlands
dikt ”Du må ikke sove”. Diktet
er skrevet med bakgrunn i den
politiske situasjonen i Tyskland før
andre verdenskrig, og er for øvrig
gjengitt i en noe forkortet utgave i
Montørforum 2-2004.
Diktet er fortsatt høyaktuelt hevder forbundet, og griper på en bra
måte inn i de spørsmål og problemstillinger som ønskes belyst
under landsmøtets temadag. Det
er et mål at forbundet gjennom
diskusjoner skal være i stand til å
foreta riktige veivalg ved å heve
kunnskapen om de internasjonale
krefter og faktorer som påvirker
arbeidsliv, fagbevegelse og det
enkelte medlems situasjon i ei tid
med sterke globaliseringstrekk, i
følge forbundets tillitsvalgtinfo.
Mange forberedelser er allerede
gjort, men fortsatt gjenstår det
mye:
N Frist for forslag som skal
behandles på landsmøtet 2006 fra
distriktene til forbundet er satt til
19. mai. For å holde denne fristen
bes forslag være innsendt fagforeningen innen 21. april.

N Forbundsstyret innstiller på
valgkomité – juni 2006
N Forbundsstyret behandler innkomne forslag – juni 2006
N Forbundsstyret behandler dagsorden og forretningsorden, prinsipp og handlingsprogram – juni
2006
N Landsstyremøte – august 2006
N Utsending av landsmøtedokumentene – september 2006
N Registrering av delegatene
– september 2006
N Forbundsstyret innstiller dirigenter og sekretærer – september
2006
N Forbundsstyret foreslår komiteer oktober 2006
Det vil bli utsendt et debatthefte
til bruk for å igangsette en grunnleggende debatt om framtida.
Forbundet vil dessuten i samarbeid med distriktene avholde
startkonferanser i løpet av de
nærmeste månedene, så her er
det bare å hive seg på.
Det oppfordres til klubbene både
å fremme forslag til landsmøtet og
til navn på representanter.
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KURS

Av Erik Grytdal

Siste tillitsvalgtkurs
etter gammelt mønster
EL&IT-forbundet distrikt Hordaland
og Sogn og Fjordane arrangerte tillitsmannskurset - Grunnkurs for medlemmer og tillitsvalgte på Fleischer
hotell på Voss tirsdag 22. til torsdag
24. november 2005.
Det møtte i alt 17 kursdeltakere. Ti kom fra Elektroarbeidernes
Fagforening, fem fra PD, tre fra TD
og en fra en annen klubb.
Innhold var kommunikasjon, møteledelse, og øvelse i å formulere og bearbeide problemstillinger. Fagbevegelsen
og dens betydning for å utvikle og
bevare velferdssamfunnet.
Videre grunnleggende kjennskap til
lov- og avtaleverket og problemstillinger knyttet til dette. Og kjennskap
til fagbevegelsens virksomhet, spesielt
de forskjellige organisasjonsledd i
EL&IT-forbundet.
Kursledere var distriktssekretær
Arthur Sjursen og leder av distriktets
studieutvalg Ina Hess.

Neste steg er såkalte MoTo-kurs
(Medlems- og Tillitsvalgt-opplæring). Disse bygger på moduler som
er bygget opp og leveres av AOF.
Studieutvalget i distriktet vil gjennomføre et MoTo-kurs over fire dager
20. til 23. april. Det vil bestå av de
to modulene Lover og avtaler, og
Forhandlingskunnskap.
Til slutt vil det komme et tilbud om
kurs for viderekomne tillitsvalgte som
er tenkt gjennomført til høsten. Neste
formelle trinn i tillitsvalgtopplæringen
er LO-skolen, der distriktet bare er
involvert i selve innstillingen til opptaket.
Endring av noe som virker
Distriktssekretær Arthur Sjursen
som er sentral både i planlegging og
gjennomføring av kursene er ikke
overbegeistret for omleggingen av
kursvirksomheten, og det går spesielt

på tilpassingen av innholdet.
-Grunnkurset slik vi har kjørt det
fram til nå har vi fått mange svært
gode tilbakemeldinger på, og også
blitt oppfordret til å beholde. Dette er
først og fremst på grunn av at vi gjennom erfaring har tilpasset innholdet
til det deltakerne har hatt behov for,
og dermed har det blitt et svært matnyttig og riktig kurs, sier Sjursen.
Han legger til at han håper at noe
av det beste innholdet fra det gamle
grunnkurset kan tilpasses i det nye
kursopplegget også.
Det nye kursopplegget skal være
ferdig i mars. Ulike MoTo-moduler
er ellers å finne på AOF sine hjemmesider.

Arthur Sjursen håper at noe av det beste
fra innholdet i det gamle grunnkurset kan
tilpasses i det nye kursopplegget i framtida
også. Ark.184

Nytt kursopplegg
Dette var det siste tradisjonelle
grunnkurset som kjøres etter gammelt
opplegg.
Kursvirksomheten er nå til en viss
grad lagt om. Nå vil kursvirksomheten starte med et såkalt introkurs,
som utgjør den nye forbundsskolen.
Her vil det ble gitt grunnleggende
kunnskap om organisasjonen, så som
historikk, oppbygging og virke, samt
en lettere innføring i lover og avtaler,
for å nevne noe. Et slikt kurs er planlagt gjennomført 30. mars til 1.april
i år.
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Av Arne Nesheim

LOV OM TJENESTEPENSJON

Obligatorisk
Tjenestepensjon
Før 2006 er omme skal så godt som alle ansatte i privat sektor ha en tjenestepensjon. Hvordan
blir fremtidens pensjoner i din bedrift?
Når en vanlig elektriker blir alderspensjonist får han pensjon fra folketrygden. De som går av med alderspensjon i dag og som har jobbet hele
livet får da i alderspensjon en trygdeytelse som tilsvarer ca 50 % av den
lønnen man hadde i arbeid. Det er
jo ikke så mye. For en elektriker som
tjente 340 000 i året blir det ca 170
000 i alderspensjon fra folketrygden.
Trygdekontoret ditt kan gi deg mer
nøyaktig informasjon om hvor mye de
beregner at det blir for deg.

I mange år var det TPES som gjaldt:
Tjenestepensjon etter skatteloven.
Så fant man ut at man skulle lage en
enklere ordning slik at flere bedrifter ville gi sine ansatte en trygghet i
alderdommen. Så fra 1. januar 2001
fikk vi Innskuddspensjonsloven. Den
åpnet for at bedriftene kunne sette
inn et innskudd hver måned, i stedet
for å love de ansatte en viss utbetaling
slik man måtte med TPES. Samtidig
ble Tjenestepensjon etter skatteloven
erstattet av Foretakspensjonsloven
som regulerer såkalt ytelsesbasert pensjon. I tariffoppgjøret 2002 fikk vi inn
formuleringer om tjenestepensjon i
Landsoverenskomsten og bedriftene
ble oppfordret til å etablere pensjonsordninger. Men hjalp det?
Nei.
000

Mange har nok hørt om pensjonsreformen som ble vedtatt sommeren
2005. Den vil forandre dette bildet
og utbetalingen for fremtidens pensjonister vil i større grad
avhenge av alle årene man
170
har vært i arbeid. Dette
kroner kan I tariffoppgjøret 2004
er et tema vi ikke skal gå
nærmere inn på her. Men, være lite å leve skrev Fellesforbundet og
som en del av reformen
TBL brev til statsminisfor.
ble det vedtatt at alle
teren og fikk svar tilbake
bedrifter skal etablere tjenestependerfra at myndighetene ville innføre
sjonsordning for sine ansatte.
en obligatorisk plikt til alle bedrifter
om å innføre tjenestepensjonsordninger for sine ansatte.
170 000 kroner kan være lite å leve
for. Det trengs noe mer. Derfor har
1. januar 2006 trådte så Lov om
mange bedrifter gjennom mange år
obligatorisk tjenestepensjon i kraft.
gitt sine ansatte noe i tillegg, såkalt
Det innebærer at 600.000-700.000
tjenestepensjon. Det har variert fra
nesten ingenting og til de som har gitt arbeidstakere i omlag 130.000 bedrifter i privat sektor som i dag bare har
70 % av lønn inkludert det man får
fra folketrygden. Med 70 % har elek- folketrygdens pensjon å se fram til,
skal få mer pensjon i framtida. Alle
trikeren vår fått 238 000 i stedet for
bedrifter som har minst to ansatte
170 000 i samlet alderspensjon.
og som begge har en arbeidstid og
Målsettingen da folketrygden ble inn- lønn som utgjør minst 75 % eller
mer av en full stilling må avsette
ført i 1967 var at alle skulle gies en
pensjon på 2/3 av lønnen man hadde minst to prosent av lønna over 1G
til en framtidig tjenestepensjon. (G =
hatt
Grunnbeløpet i folketrygden og er for
10

tiden kr. 60 699)
For vår elektriker i første avsnitt betyr
dette at det skal settes inn minimum
5586 kr på en konto hvert år som
så skal forrente seg og komme til
utbetaling når hun blir pensjonist.
Obligatorisk tjenestepensjon må starte
senest et halvt år etter at man har
oppnådd grensen for antall ansatte.
Kostnaden ved administrasjon av ordningen må bedriften betale i tillegg.
Kostnader ved endring av investeringsportefølje (forvaltningshonorar)
må betales av den ansatte. I tillegg
kan de ansatte selv bestemme og
sette av ytterligere inntil en like stor
del av lønna som bedriften betaler
til framtidig pensjon, såfremt det er
en kollektiv løsning. Minstekravet
er altså basert på en innskuddsbasert
tjenestepensjonsordning og det er vel
det som er det enkleste for bedriftene.
Samtidig vet man da ikke hva dette
gir i utbetaling når man blir pensjonist. Hvis det opprettes en ytelsesbasert tjenestepensjonsordning etter
foretakspensjonsloven skal den være
minst like god som en innskuddsbasert etter minstekravet.
Loven fastsetter også premiefritak
ved uførhet. Det betyr at dersom du blir arbeidsufør så plikter
bedriften å fortsatt betale inn til
tjenestepensjonen.(som utbetales fra
67 år)
Men, lovverket setter ikke krav om
uførepensjonen. Så dersom du blir
alderspensjonist så får du utbetalt
tjenestepensjon, men dersom du blir
arbeidsufør så gir ikke lovverket deg
automatisk rett til ytelse utover det
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som det offentlige gir. Imidlertid så
er det slik at de fleste bedrifter som
hadde innført tjenestepensjon før
loven ble innført, faktisk også gir
utbetaling fra tjenestepensjonsordningen ved uførhet. Dette spørsmålet er
vesentlig å ta med seg hvis din bedrift
er blant de som innfører tjenestepensjon nå.
Alle bedrifter i privat
sektor må ha innført
tjenestepensjon i løpet
av året og innbetaling
må gjelde fra 1. juli
2006.

saker som gjelder forvaltningen og
praktiseringen av pensjonsordningen.
Regelverket skal behandles av styringsgruppen før det vedtas eller endres.
Foretaket skal gi arbeidstakerne en
skriftlig oversikt over regelverket for
pensjonsordningen. Det skal legges
vekt på å gi arbeidstakerne et godt
bilde av medlemmenes rettigheter,
pensjonsinnskuddene og hvilken
alderspensjon disse kan
ventes å gi.

Alle bedrifter
i privat sektor
må ha innført
tjenestepensjon i
løpet av året og
innbetaling må
gjelde fra 1. juli

Har din bedrift tjenestepensjon? Dersom du
ikke kan svare ja på
dette spørsmålet så bør du mase på
ledelsen og de tillitsvalgte om at dette
må komme i orden. Som tillitsvalgt
bør du ta saken opp med bedriften i
møter og etterlyse plan og fremdrift.
Det er ingen vei utenom å innføre
obligatorisk tjenestepensjon.
Bedriften har styringsplikten for
ordningen og vi har medbestemmelsesrett.
En bedrift som har pensjonsordning som omfatter 15 eller flere
medlemmer eller har pensjonsordning med kollektivt investeringsvalg,
skal opprette en styringsgruppe for
pensjonsordningen på minst tre personer. Minst en av personene skal
velges av og blant medlemmene.
Styringsgruppen skal uttale seg i

Det er fastsatt noen minstegrenser for ordningen.
Dette må vel være for
de bedriftene som på
ingen måte har betalingsevne. Med den gode
lønnsomheten som er i
elektrobransjen bør det være rom for
nivåer som er over minstenivået.
Lykke til med innføringen.
Hvem leverer tjenestepensjon?
Leverandørene står i kø. LO har
lekt med tanken om at man kanskje
kunne lage en felles ordning for slik
å få ned administrasjonskostnadene,
men dette kommer neppe i stand i år.
Her kan du finne mer informasjon:
www.pensjonsreform.no/otp
www.pensjonsskolen.no
www.lovdata.no

Norge
Danmark
Sverige
Finland
Tyskland
Nederland
Østerrike
St.britannia
Italia
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1936: Alderstrygden ble innført
(Behovsprøvd)
1936: Midlertidig lov om hjelp til
blinde og vanføre.
1957: Allmenn alderstrygd ble
innført.
1960: Allmenn uføretrygd innført.
1960: Avtale om tariffestet tjenestepensjon inngått mellom LO og
NAF
1967: Folketrygden ble innført
(Målsetting om pensjon på trefjerdedel av lønn)
1967: Fellesordning (Tariffestet
tjenestepensjon!) mellom LO og
NAF ble avviklet
1973: Pensjonsalderen ble senket
fra 70 til 67 år.
1992: Redusert poengopptjening
1992:

Redusert tilleggspensjon

1992: Poengopptjening for
omsorgsarbeid
1994: Redusert grunnpensjon
for samboere

Litt sammenligning med andre land (Kilde FAFO 2004)
Land

”Highlights”
om pensjonsutviklingen

Offentlig –
pensjonsnivå
i prosent

Samlet – pensjonsnivå med
tjenestepensjon

Dekningsgrad
tjenestepensjon

54
40
55
60
45
32
70
44
78

60-66
65
60-65
60
50
70
60
-

48
90
82
100/15
46
90
10
47
9

1998:
sjonen

Økning av minstepen-

1998: Utvidelse av samboerbegrepet ved reduksjon av grunnpensjonen
1998: Redusert grunnpensjon
når ektefelle/samboer har inntekt
2003-2005:
Opptrapping av
grunnpensjonen til ektefeller/samboere fra 3/4 G til 0,85 G
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DIKT

INTERNASJONALEN

Opp, alle jordens bundne trelle!
Opp I, som sulten knuget har!
Nå drønner det av rettens velde,
til siste kamp det gjøres klar.
Alt det gamle vi med jorden jevner:
Opp slaver, nå til frihet frem!
Vi intet var, men alt vi evner,
til rydning for vårt samfunnshjem

De fyrster har oss slemt bedraget,
Fred mellom oss, foruten svik!Mot tyranni vi retter slaget,
mot krigen selv vi fører krig!
Kast geværet, la rekkene brytes!
Deres helter vi slett ikke er.
Og mordbud ikke mer skal lydes,
på brødre vi ei skyter mer.

I høyden vi ei frelse venter
hos guder eller fyrsters flokk.
Nei, selv i samling vi den henter:
i fellesskap vi vinner nok.
Alt det stjålne tilbake vi krever,
og for vår ånd et frihets vern!
Vår egen hammer selv vi hever,
og slår, mens vi har varme jern.

Arbeider, bonde, våre hære
de største er, som stevner frem!
Vår arvedel skal jorden være,
vi sammen bygge vil vårt hjem.
Som av rovdyr vårt blod er blitt
suget,
men endelig slår vi dem ned.Og mørket, som så tungt oss
knuget,
gir plass for solens lys og fred

Imot oss statens lover bøyes,
av skatter blir vi tynget ned.
Og fri for plikt den rike føyes;
mens ringhets rett ei finner sted.
Lenge nok vi ligget har i støvet:
Vi stiller likhets krav mot rov.
Mot alle retten skal bli øvet,
slik vil vi ha vårt samfunns lov.
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Så samles vi på valen,
seiren, vet vi, at vi får!
Og Internasjonalen
skal få sin folkevår!
Til norsk ved Olav Kringen
(1867-1951) 1904
Orginaltekst Eugène Pottier (1871)
Musikk Pierre Degeyter (1888)
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AKTUELT

Elektroarbeidernes Fagforening

I Strasbourg
Også mange LO-medlemmer fra
Norge deltok i demonstrasjonen mot
EUs omstridde tjenestedirektiv som
ble behandlet av EU-parlamentet 14.
februar. Demonstrasjonen ble arrangert av den europeiske faglige sammenslutningen ETUC, med medlemmer
fra 79 europeiske landsorganisasjoner.
I følge LO er dette det største arrangementet norsk LO har deltatt i sammen
med de europeisk fagbevegelse.

Tjenestedirektivet har til hensikt å
sikre fri flyt også av tjenester, og der
opprinnelseslandets regler skal gjelde.
Dette vil i følge fagbevegelsen føre til
økt sosial dumping.

LO-kongressen i fjor gikk inn for at
Fra Elektroarbeidernes Fagforening Norge skulle legge ned veto mot fordeltok Ove Toska, Jan Henrik Larsen slaget til tjenestedirektiv.
og Atle Teigland sammen med flere,
i en delegasjon fra EL&IT-forbundet.
Det er første gangen foreningen drar
utenlands for å aksjonere mot uønske-
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Faksimile fra BT 15.02.2006

de politiske vedtak. Dette understreker
at et av problemene ved overnasjonale
politiske avtaler er at det blir lengre vei
til dit makten er.

Fra demonstrasjon i Strasbourg
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SOLIDARITET

JUBILEUM

MERKEFEST

2005

Av Erik Grytdal

Støtte til jordskjelvofre
Styret i Elektroarbeidernes Fagforening benyttet anledningen på siste styremøtet før jul, å gjøre en innsats for
de jordskjelvrammede i Pakistan. Disse var i en nærmest
bunnløs desperat situasjon i vinterkulda etter det store
jordskjelvet for en tid tilbake. Styret vedtok å dra i gang
en innsamling i form av en stafett der klubber, medlemmer og andre deler av LO ble utfordret til å gi støtte.
-En runde i styret viste en stor vilje til å gjøre noe for ofrene for jordskjelvkatastrofen. Nøden er stor og disse ofrene
så ut til å bli glemt, så vi ville gjerne at oppmerksomheten
igjen ble rettet mot disse, sier fagforeningsleder Ove Toska
om bakgrunnen for initiativet.
-Det er dessuten svært viktig for enhver fagforening å evne
å løfte blikket, og se utover egen hverdag, legger han til.
Fagforeningen bevilget 10000 kroner og styremedlemmene 100 kroner hver. Stafetten ble så sendt videre til
klubber, forbund og LO – organisasjonene ellers.
Det er Røde Kors som
denne gangen får tillit til
å formidle støtten, ettersom Norsk Folkehjelp
ikke er til stede i dette
området. Flere klubber
har siden meldt tilbake
at de har sluttet seg til.
Også EL&IT-forbundet
har bidratt med 5000
kroner i støtte.

-Det er svært viktig for enhver fagforening å kunne løfte
blikket også utover egen
hverdag, fremhever Ove
Toska. Ark.183
14

Elektroarbeidernes Fagforening skipa til merkefest på Stord fredag 11. november for å heidra
medlemmer med langt medlemskap i fagrørsla.
Tradisjonell julemat og drikke stod på menyen då
fagforeinga skipa til fest for pensjonistar, klubbleiarar og jubilantar i Sjøhuset.
I Bergen ble årets merkefest avholdt i fagforeningens hus i Kalfarvei 71 samme dag, og også
her sto tradisjonell julemat og drikke på menyen.
Jan Olav Andersen fra forbundet var spesielt
invitert for å forestå den mer høytidelige delen
av programmet, med utdeling av merker og ord
til ettertanke. Representanter fra fagforeningens
ledelse utgjorde vertskapet.

25 årsjubilanter
Jarle Agdal, Ernst Arne Algerøy, Malvin Martin
Almås, Leif Gunnar Andreassen, Alf Bjelland,
Rolf Anders Baadevig, Jone Dahl, Omar Helge
Elvik, Johan Torleif Foss, Kåre Gunvald Fosstveit,
Øystein Frimannslund, Frank Roy Haugland,
Kolbjørn Joakim Helgesen, Jostein Hildenes, Svein
Per Holmøyvik, Meinte Jelsma, Oddvar Magne
Juvik, Atle Kaldestad, Bernt Olav Katla, Arne
Ingfred Kjærgård, Gunnar Krokås, Per Kvistad,
Jørgen Jean Levang, Helge Lohne, Roar Lunde,
Jan Gunnar Mathiesen, Jan Frode Mjell, Tom
Ove Mjaatvedt, Jan Frode Morken, Bengt Jarle
Neset, Arne Nesheim, Arvid Nordhus, Hans Willy
Ottesen, Arvid Rein, Jon Rogdaberg, Anders
Sigvald Rusås, Kjell Røstbø, Jøran Atle Råheim,
Roald Sagstad, Erling Magne Sandtorv, Lars
Solheim, Audun Stavland, Per Christian Thunes,
Tor Arne Tveita, Kjell Rune Vestli, Gisle Kjetil
Vik, Erik Walle, Ole Norvald Ytrøy.
50 årsjubilanter
Per Inge Høylandskjær, Knut Birger Johannessen,
Bjarne Dagfinn Krokås, Paul Nilsen, Bjarne
Norvald Rong, Kjell Solberg, Finn Ludvig
Torgersen.
40 årsjubilanter
Knut Anker Bringedal, Steinar Dahle, Lars Junge,
Martin Myklebust, Petter Ovin Rølland.
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5
Jubilantar på Stord. Frå venstre Lars Junge (40), Arvid Nordhus (25), Gisle Kjetil Vik (25), Kjell Solberg (50), Hans Willy Ottesen (25), Jone
Dahl (25) og nestleiar i fagforeininga Kjell Sverre Aasheim. Ark.KP
Avdelingsleder EL&IT Jan Olav Andersen, 50 årsjubilant Knut Birger Johannesen, Avdelingsleder EL&IT Jan Olav Andersen, 40 årsjubilant
Steinar Dahle og fagforeningsleder Ove Toska. Ark.192.
50 årsjubilant Finn Ludvig Torgersen og fagforeningsleder Ove Toska. Ark.191

25 årsjubilanter i
Bergen. Fra venstre avdelingsleder EL&IT Jan
Olav Andersen,
Roald Sagstad,
Per Kvistad, Jan
Frode Mjell,
Leif Gunnar
Andreassen,
Arvid Rein,
Oddvar Magne
Juvik, Arne
Nesheim,
Gunnar Krokås,
Per Christian
Thunes,
Arne Ingfred
Kjærgård, Eirik
Walle, Øystein
Frimannslund,
Ernst Arne
Algerøy. Ark.191
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ELSIKKERHET

HOKUS POKUS -

ETT

EU-tilpasningen går sin gang over landet, for å sikre
fri flyt av varer og tjenester. Nasjonalt fastsatte tekniske krav er for lengst definert som handelshindringer som må omgåes. Framgangsmåten er å lage
rammedirektiv, eller målstyrte forordninger som
implementeres i de enkelte lands lovverk. Og
vips – ett regelverk – ett marked!
Metoden kan sammenlignes med avvikling av
en form for planstyring, og etablering av en
slags form for mål- og resultatstyring
At det slik åpnes for flere måter å nå målbeskrivelsene på, betyr altså at staten ikke
lenger er den eneste som bestemmer hvordan ting skal gjøres. Da kan det lett skapes
usikkerhet dersom kompetansen blir hengende etter.

Kabeltrekking i grøft på Aukra. Rune
Naustvåg nærast og Terje Rød. Ark.KP.
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e

ndringer på det elektrotekniske
området
I
følge
Direktoratet
for
Samfunnssikkerhet og Beredskap
(DSB) har endringene på det
elektrotekniske
området
gått
fra detaljerte forskriftskrav til
funksjonsbaserte forskrifter (lover red.
anm.), der angivelse av sikkerhetsnivået
er det sentrale. Denne omleggingen av
regelverket har også gitt flere fordeler.
Blant annet nevnes at omleggingen
sikrer fri flyt av produkter og varer
med et tilfredsstillende sikkerhetsnivå,
og at ny teknologi kan implementeres
raskere.
DSB ser likevel ikke bare fordeler med
denne nye måten å tenke regelverk
på, den byr også på utfordringer
(eller ulemper som kanskje andre
ville ha kalt det). En av disse er
naturligvis at man som myndighet nå
har begrenset mulighet til å påvirke
normen (retningslinjene som ivaretar
rammelovverket red.anm.) og dermed
også begrenset kontrollmulighet. En
erkjenner også at næringsinteresser
påvirker normene samtidig som det ikke
stilles krav til samfunnsøkonomiske
konsekvensutredninger som følge av
eventuelle endringer i normene.
Dessuten kan normene være
komplekse å forstå, og ikke alltid
tilpasset norske forhold. Men, legger
DSB til, ”Funksjonsbaserte forskrifter
kombinert med standarder/normer er
imidlertid kommet for å bli.”

Fra FEB til FEL
Avdelingsdirektør Tor Suhrke i DSB
uttaler videre på hjemmesidene at
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Av Erik Grytdal

Harmoniseringen av elektrobransjens reguleringer snart i boks.

MARKED
omleggingen av regelverket innfor det
elektrotekniske området startet i 1995
og vil bli fullført i 2006. I denne
perioden har dagens regelverk blitt
endret fra detaljerte norske forskrifter
basert på internasjonale normer,
til rammeforskrifter supplert med
normer.
Forskriften
om
elektriske
bygningsinstallasjoner (FEB) som i
1991 var på omtrent 400 sider ble i
1999 erstattet av forskrift om elektriske
lavspenningsanlegg (FEL) på 40 sider,
og en norm (NEK 400) på 650 sider.
Fra FSL – FSH til FSE
Ved årsskiftet gikk høringsfristen ut
for forslaget til ny forskrift for arbeid
i og drift av elektriske anlegg, det som
for mange av våre medlemmer først
og fremst forbindes med FSL. Den
nye forskriften er en felles forskrift
som er kalt: Forskrift om sikkerhet
ved arbeid i og drift av elektriske
anlegg (FSE), og skal erstatte tidligere
forskrift om sikkerhet ved arbeid i og
drift av lavspenningsanlegg (FSL) og
forskrift om sikkerhet ved arbeid i og
drift av høyspenningsanlegg (FSH).
Om alt går etter planen skal den nye
forskriften med veiledning tre i kraft
fra 1. juli 2006.
Bakgrunnen er at Europanormen EN
50110-1 nå skal implementeres i det
nasjonale regelverket i hvert enkelt
land. For at denne europanormen skal
kunne gjøres gjeldene hos oss må også
vår forskrift endres for å tilpasses den
nye europanormen.
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EL&IT-forbundet mener at det er
fornuftig å ta i bruk EN 50110-1,
slik at vi får et mest mulig ensartet
regelverk for Europa. Men samtidig
er det viktig at vi har nasjonale
forskrifter som sikrer ivaretakelse av
særnasjonale krav og bestemmelser.
Det anbefales også at DSB klargjør at
også den nye forskriften skal skille på
spenningsnivåer, selv om ikke normen
gjør det. Dette er i forskriftsforslaget
litt uklart og bør avklares.

mer i tråd med Internkontrollforskrifte
ns prinsipper.
Som det tidligere har vært omtalt i
Montørforum er også fagutdanningen
omfattet av disse EU-bestemte fri-flyt
bestrebelsene, og der innføringen av
utdanningsreformen Kunnskapsløftet
med målstyrte læreplaner spiller en
viktig rolle.
Hva det vil få å si for FKE er ennå for
tidlig å si. Men en nasjonal standard
på fagutdanningen er en forutsetning
for at elektrofagarbeider som i dag
er en selvstendig del av forskriften.
Alternativet er sertifiseringsordninger
der den som forestår arbeidet fastsetter
kvalifikasjonskravene, for øvrig et krav
arbeidsgiverne framsatte allerede ved
tariffoppgjøret i 1929.

Om den nye sikkerhetsforskriften
(FSE) sier Standardiseringen i Norge
at felles metode for etablering av
sikkerhetstiltak vil bidra til å redusere
risikoen for uønskede hendelser i
tilknytning til flyt av tjenester over
landegrensene. Men også fordi kjøp
av entreprenørtjenester fra eksterne
virksomheter blir stadig mer utbredt
innenfor landets grenser.
I tillegg har det vært endringer i
tilsynsloven, og registreringen av
elektroinstallatører er gjort lettere
FKE
gjennom digital egenregistrering,
Forskrift for Kvalifikasjonskrav for alt for at fri flyt skal fremmes også
Elektrofagfolk (FKE) ble endret seinest innenfor elektrobransjen.
i mars 2005. Viktige endringer her er
blant annet at den særlige nordiske Kilder: Standardiseringen i Norge,
godkjenningen av fagutdanningen standard.no, Direktoratet for sikkerhet og
nå er fjernet. Nå er all fagutdanning Beredskap, dsb.no, EL&IT-Forbundet,
av folk fra EØS-området likestilt, elogit.no
men samtidig satt i en særstilling i
forhold til alle andre utenlandske
fagutdanninger.
Men det stopper ikke der. Infobladet
Elsikkerhet fra DSB juni 2005 melder
at DSB har startet et forprosjekt
med tanke på å igjen å revidere FKE.
Hensikten er blant annet å få forskriften
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PORTRETT
Første juni i år går Arne Runnane av som distriktssekretær. Det er ein av veteranane frå akkordarbeidet innan
skipsbyggingsmiljøet, og ein av dei som tok produktivitetsavtalane inn i den nye tida oljealderen, som då går over i
pensjonistane sine rekker.

Ankermannen på Stord
akkordlønssystemet virka og ei kjensle
av at faktisk produsert arbeid ikkje
vart følgd opp, som gjorde at han vart
tillitsvalt. Med dette vart og praktiseringa av akkorden endra, uttrykt på
populærhistorisk vis gjennom mottoet: ”Det stend i boki”.
Slik vart og retninga for det komande yrkeslivet lagt, og byrjinga til
noko større som ligg att etter Arne,
grunnlaget for Produktivitetsavtalen
Onshore og Rammeavtale Offshore.
For midt på syttitalet tok skipsbygginga slutt og vart avløyst av det vi gjerne
kallar oljealderen. For akkordavtalen
vart dette ein smertefull prosess, fortel
Arne.

a

rne er eigentlig frå Røldal, og
hadde sine første barneår der.
Men familien flytta etter kvart til
Odda der far hans var fabrikkarbeidar
på Odda Smelteverk. Slik vart det at
det var her han vaks opp. På yrkesskulen valde han elektrolinja, men
det var smått med læreplass i Odda
då han var ferdig. Etter militærtenesta
vart det difor anleggsarbeid mellom
anna på Røldal-Suldal kraftverk.
Interessa for elektrofaget vart likevel
ikkje lagt bort, så då tilbodet om
arbeid ved Aker Stord Elektro kom,
slo han til. Dette var ei tid då olje
var ei vare som vart frakta på norske
tankarar frå Arabia til vesten. Til dette
bygde Aker skip på Stord som dei
utrusta i Oslo. Elektrikarane følgde
med båtane frå Leirvik til Oslo, i
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–På Statfjord A lukkast det ikkje å
få på plass akkord, me måtte inngå
ein fastlønsavtale. På den påfølgjande
landstariffkonferansen vart det reist
framlegg om å ekskludera oss frå forbundet fordi me ikkje jobba akkord!
Det nådde sjølvsagt ikkje fram, men
det var svært bittert å høyre med
bakgrunn i alt det akkordarbeidet vi
hadde gjort tidlegare, seier han.
nesten naturgitte faseskifte etter kvart
som nye skip sklei til havs.
Slik var det når Arne byrja i faget
ein junidag i 1967, og han trivst
godt. På Stord vart det produsert
opp til tre supertankarar i året, og
produktivitet var eit omgrep dette
miljøet hadde greie på. I det låg profitten for verftet, men og nøkkelen
til lønsnivået for elektrikarane. Den
viktigaste oppgåva for klubben og
Stord Elektrikarforening var nettopp
akkordarbeidet, og med det oppmåling og tvistar rundt det.
Er du oppvaksen i Odda er ikkje
spørsmål om fagforeiningsmedlemskap noko ein diskuterer.
Fagorganisert er noko ein berre er.
Men det var interessa for korleis

Men etter kvart tok ein til med å prisa
deler av arbeidet og forankra det i
avtalar på bedrifta. Stein på stein vart
avtalen tilpassa den nye industrien, og
då tida var inne for forbundet å få på
plass ein sentral produktivitetsavtale
for onshore, var det til Stord dei drog
for å finne innhald.
Arne vart formann i Stord
Elektrikarforening i 1979 og sat til
1984. I 1986 vart han tilsett på fulltid som forretningsførar og har sidan
gjort sin plikt som tilsett i organisasjonen.
Gjør din plikt – Krev din rett, er
og slagordet Arne foreslo då Stord
Elektrikarforening fekk si eiga fane i
1985.
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Av Erik Grytdal

Arne Runnane med
Bergen sitt mest vidgjetne
fjell Ulriken som bakgrunn. Ark.192.

sasjonslivet.
-Då har du vel nokre råd til han som
tek over etter deg?
-Det må styret og han finne ut av.
Men det som er viktig er å sørgje for
skulerte og medvitne medlemmer
som veit at dei kan kome langt om
dei står saman. Eg synest det er viktig
at vi slår ring om forskriftene, både
for montørane sin tryggleik og med
omsyn til faglege kvalifikasjonar. Å få
dei små klubbane opp å gå, og finne
måtar å aktivera dei på er og viktig
framover.

-Er no dette eit aktuelt slagord i vår
tid der folk er mest opptatt av rettigheitar, spør vi som eigenleg skulle
vita betre.
-Eg tilhøyrer den gamle typen som
meiner at folk skal gjere si plikt,
seier han med tyngde. Legg ein det
i botn vert forhandlingane veldig
lette. Elektrikarane på verftet held
arbeidstida dei, og det vart registrert
at dei med raude kjeledressar var først
i arbeid og sist til pause. Dette vart
sidan brukt av foreininga under lønsforhandlingane. Det har å gjere med
plikt, men også det at ein er ærlig, at
ein kan stole på deg.
-Samstundes var arbeidslivet mindre
brutalt tidligare, folk som før vart
godtatt av akkordlaget og leiinga må
gå på sosialen i dag. Før var det godt
nok at folk gjorde så godt dei kunne.
I dag vil dei berre ha folk som yter
110 prosent. Også det å vere tillitsvalt
er vorte mykje hardare, legg han etterkvart til.

utdanning for å henge med
-Og fagforeiningsarbeidet?
-Fagforeiningsarbeidet på Stord fungerte også godt før syntes vi. Vi var
herre i eige hus og store nok til å klare
oss sjølv, så det var vanskelig å sjå at ei
samanslåing med Bergen var nødvendig. Men vi har likevel fått eit positivt
løft etter samanslåinga, og det gjeld
nok bergensarane og. Skrekkscenaria
ved samanslåing har på ingen måte
slått til, og knapt nokon er motstandarar i dag.
-Og for din eigen del?
-Eg har vore utruleg heldig og ha hatt
ein interessant og god jobb heile livet.
Ikkje minst vert ein samfunnsmessig
godt orientert gjennom det å ha eit
arbeid i ei fagforeining eller i organi-

Arne råder elles fagforeininga til å
halde faget i hevd og drive etterutdanning, slik at ikkje andre kjem og tek
over arbeidet. -Som gammal akkordtakar er eg glad for at foreininga no
prøver å gjere akkordtariffen meir
attraktiv sånn at fleire vil ta han i
bruk. Tidligare fekk vi kritikk for at vi
ikkje hadde lokale forhandlingar om
fastløn, men i akkordsystemet har vi
jo forhandlingar kvar dag! Hugs at det
er det som ikkje står i akkordtariffen
det skal forhandlast om, og det området bør vi kunne betre enn bedrifta.
Frå sommaren av vert det færre slike
råd, og dagane skal fyllast med anna
enn tariffar og kamp for ein betre
kvardag. Til dømes vert det tid til å
reisa meir, kanskje sjå historiske stader.
Likevel er det gjerne til fjells han kjem
til å dra. Sjølv etter å ha budd heile
vaksenlivet ved sjøen er han som innfødt røldøling for alltid knytt til fjellet.

Dermed presser det trivielle spørsmålet seg på. Spørsmålet ein ikkje kjem
utanom når nokon står på tampen av
yrkeslivet; -Var alt mykje betre før i
tida?
-Utstyret har utvikla seg mykje, ein
snakkar om to ulike verdener. Enklare
og meir montørvennlig materiell, ja.
Men og meir krevjande utstyr med
omsyn til utdanning. Ein må ha etterAnkermannen på Stord. Arne Runnane på
jobb på fagforeiningskontoret i Hamnegata.
Ark.AN.
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PORTRETT
Glad var han og over ei ny raudgrøn
regjering. Om han ikkje sjølv har vore
så politisk aktiv har han likevel vore
medlem av Arbeidarpartiet i heile
sitt vaksne liv, og også møtt som vara
til heradsstyret. Men han vart svært
skuffa då Regjeringa ikkje greip inn
og kjøpte det omstridde området på
Hardangervidda når det var til sals.
- Det er viktig å slå ring om fellesskapet og at staten har ei sterk stilling
i Noreg. Staten vert ofte utskjelt, men
det er jo oss. Det er trist at dei med
mykje pengar berre skal få gjere som
dei vil og stenga andre ute, kommenterar han med innleving.
I Røldal har han tilgang til husvære og på Maurset ei gammal
hytte, så tilkomsten til fjellturar på
Hardangervidda er på plass.
Heime på Stord har han hus og hage
og det er slikt ein aldri heilt blir ferdig
med, spesielt med ein betre halvdel
som likar å flytte om på ting. Men det
vert nok og tid til meir rolege syslar
saman. Eller til kortkveldar med gode
naboar, eller ei god bok, og då gjerne
historiske romanar. Favorittforfattar er
Olav Duun, men han les gjerne lyrikk
også, og nemner namn som Olav H.
Hauge, Arnulf Øverland og Jacob
Sande.
Så langt har han svara på spørsmåla på
den rolige og lune måten vi kjenner
Arne. Men i det han forstår at intervjuet går mot slutten grip han inn:
-Eg ønskjer å takka for det gode samarbeidet som har vore både i fagforeining og administrasjon og dei eg elles
har hatt kontakt med, på alle nivå…
-Eg trur ikkje eg har mange fiendar,
held han fram litt ettertenksamt. Heller ikkje i bedriftene har eg blitt
fortalt, til trass for harde, men ærlige
tak, legg han til.
Dette er ei analyse Arne Runnane
nok har heilt rett i, og Montørforum
er difor og trygg på at heile organisasjonen står bak når vi takkar han for
innsatsen og ønskjer han alt godt i åra
framover.
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LØNNSSTATISTIKK

FASTLØNNSSTATISTIKK 2005
FOR LANDSOVERENSKOMSTEN
Fastlønnstatistikk 2005 for Landsoverenskomsten Sogn og Fjordane
LAVESTE
HØYESTE
KLUBB
FASTLØNN
FASTLØNN
Havyard Elektro AS
150,29
158,29
NBN Elektro A/S Florø
147,39
166,89
O.K Henden
146,59
146,59
Siemens Sunnfjord
142,59
157,59
Ulvesund Elektro Måløy
150,59
162,09
YIT Building Systems Førde
144,93
160,93
YIT Building Systems Nordfjordeid
142,93
158,93
Gjennomsnitt sum:
146,47
158,76
Fastlønnstatistikk 2005 for Landsoverenskomsten Hordaland
LAVESTE
HØYESTE
KLUBB
FASTLØNN
FASTLØNN
AkerKværner Elektro Bergen
173,77
173,77
AkerKværner Elektro Stord
171,38
171,38
Akiv Odda (ISS Industri AS fra 2006) 156,59
156,59
Akpas
163,79
168,79
Almo Elektro AS (nå Nettpartner)
145,89
160,00
Asator A/S Stord
151,59
166,64
Bergen Installasjon A/S
161,60
168,00
Bremnes Elektro AS
148,11
162,39
E. Eismann Eftf. AS
154,00
168,00
Elektroinstallasjon A/S
157,59
173,59
Helland Elektro AS
159,52
167,52
Ing. Geir Dalhaug
140,51
149,51
Inst. Håkon Olsen A/S
164,00
170,00
Knut Knutsen AS
170,61
176,89
Kvinnherad Elektro
152,60
171,10
M. Prestegård A/S
140,59
190,84
Magnus Thunestvedt A/S
159,09
172,09
Mølster Installasjon
153,69
159,19
NSI. S. Hatvik AS
161,80
176,80
Profitek AS
149,14
174,09
Siemens Bergen
157,59
164,59
Solberg Thomsen Eftf. AS
166,00
173,00
Stomas AS
144,59
159,59
Sønnico Bergen
146,00
184,00
Torsvik Elektriske AS
158,12
168,12
Vest Elektro
138,46
164,89
YIT Building Systems Bergen
156,59
169,59
GJENNOMSNITT SUM:
155,67
168,92
Timesatsene er eksklusiv det individuelle fagarbeidertillegget i § 3C.
Bergen den 23.02.06 Distriktssekretær Jan Henrik Larsen
LAVESTE
HØYESTE
KLUBB
FASTLØNN
FASTLØNN

GJ.SNITT
FASTLØNN
157,29
Ikke oppgitt
146,59
151,52
158,05
152,56
154,38
153,40

HELLIGDG
GODTGJ
Lik fastlønn
Lik fastlønn
146,59
153,0
Lik fastlønn
ikke oppgitt
165,50

GJ.SNITT
FASTLØNN
173,77
171,38
156,59
163,79
150,44
160,32
167,30
154,56
161,00
166,59
164,71
149,00
167,60
171,07
156,74
166,10
164,13
156,94
171,30
153,42
161,20
169,00
154,23
165,00
159,07
160,55
161,53
162,12

HELLIGDG
GODTGJ
211,05
211,05
156,59
171,35
Lik fastlønn
169,06
164,00
135,70
Lik fastlønn
Lik fastlønn
Lik fastlønn
169,16
Lik fastlønn
170,61
Lik fastlønn
Lik fastlønn
166,11
Lik fastlønn
Lik fastlønn
Lik fastlønn
171,00
169,00
Lik fastlønn
Lik fastlønn
Lik fastlønn
Lik fastlønn
178,13

GJ.SNITT
FASTLØNN

HELLIGDG
GODTGJ
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NOTISER
Viktig yrkesskadeforsikringssjekk
Bedriftenes obligatoriske yrkesskadeforsikring dekker arbeid på bedriften
der du er ansatt. Men de fleste av våre
medlemmer møter gjerne direkte på
jobb helt andre steder, der arbeidet
skal utføres. For at yrkesskadeforsikring skal gjelde ved oppmøte på
annet arbeidssted enn der du er ansatt
må/skal bedriften tegne tilleggsforsikring som dekker dette. Det er ikke
sikkert at dette er gjort og det er ikke
bra viss uhellet er ute. Sørg derfor for
å få undersøkt i bedriften din at slik
forsikring er på plass.
Hold deg oppdatert
Vi minner om at EL&IT forbundet
har egne nettsider med nyttig informasjon som du bør avlegge et besøk
innimellom: www.elogit.no For
aktuell oppdatering om fagbevegelsen
anbefales LO-Media sin portal for
LO-aktuelt og forbundenes fagblader:
www.frifagbevegelse.no Lenker til
nyheter om fagbevegelsen på nettet
finner du ellers på Norsk Laborstart
på: www.laborstart.org/no/
SV sin nettside Det Røde Surfebrettet
på: www1.sv.no/eksternt/ har mange
nyttige lenker for arbeiderbevegelsen.
Behandling av danske selskaper uten
overenskomst
Dansk EL-Forbund sender informasjonsbrev til EL & IT Forbundet når
det er virksomheter i Danmark som
ikke har overenskomst/ikke vil ha
overenskomst. Dansk EL-Forbund
oppfordrer egne medlemmer om ikke
å ta arbeid for disse virksomhetene.
EL & IT Forbundet oppfordrer om
det samme til sine medlemmer. I det
siste er følgende virksomheter meldt
uten overenskomst: Helan Service
ApS, 6640 Lunderskov, SvanborgPipe Aps, 9690 Fjerritslev, EUM
International ApS, 7000 Fredericia og
Atcon ApS, 6870 Ølgod.
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Takk fra frivillige hjelpeorganisasjoner
Elektroarbeidernes Fagforening mottok i høst takkebrev for pengestøtte til
frivillige hjelpeorganisasjoner. Norsk
Folkehjelp region vest, takker for stønad på kroner 2500. Norsk Folkehjelp
driver solidaritetsarbeid og hjelpearbeid både i inn- og utland, blant
annet i samarbeid med fagbevegelsen.
Norsk Folkehjelp takker også for
støtten til ofrene for orkanen Stan i
Mellom Amerika oktober 2005.
Amnesty International takker for stønad på kroner 1000 og vil anvende
pengene til arbeid med å forebygge
og bekjempe brudd på menneskerettighetene. Amnesty verken søker eller
aksepterer statlig støtte, og er derfor
avhengig av denne type støtte.
Palestinakomiteen i Norge takker for støtten på kroner 1000.
Palestinakomiteen støtter prosjekter,
også med offentlig støtte, i samråd
med den palestinske røde halvmåne
og palestinske myndigheter. Arbeid
med sanksjoner/boikott av den
Israelske staten vil ha høy prioritet i
tiden som kommer.
DSB foreslår strengere kontroll med
salg av el-materiell
Mange butikker selger elektrisk installasjonsmateriell uten å opplyse kundene om at kun faglærte kan montere
utstyret. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har
sendt ut et forslag om ny forskrift om
opplysningsplikt ved salg og markedsføring av elektrisk materiell til forbruker. Hensikten er å sikre at forbruker
får nødvendig informasjon før innkjøp av elektrisk materiell, om at det
er begrensninger for hva ikke-faglærte
kan utføre på det elektriske anlegget. Det hevdes at det er en utbredt
oppfatning blant forbrukerne at man
selv kan montere diverse materiell i et
elektrisk anlegg. Høringsfrist er satt til
1.april 2006.

Med Per Rune Henriksen på plass som ny saksordfører for Arbeidsmiljøloven på Stortinget,
blir loven på ny en vernelov for arbeidstakere.
Ark.183.

Juridisk bistand ved oppsigelse/
yrkesskade
Forbundets medlemmer har muligheter for juridisk bistand fra LOs
juridiske avdeling i oppsigelses- og
yrkesskadesaker. Sjekk derfor dette ut
med klubb/fagforening før du påfører
deg utgifter til privat advokat, disse
vil normalt heller ikke bli dekket av
forbundet. I enkelte saker vil også
juridisk avdeling vegre seg for å ta en
sak som er behandlet av annen advokat tidligere.
Arbeidsmiljøloven på riktig spor
Med Per Rune Henriksen på
plass som ny saksordfører for
Arbeidsmiljøloven på Stortinget,
reverserer den nye regjeringen nå
svekkelsene av Arbeidsmiljøloven som
høyrepartiene vedtok. Det innebærer
styrking av arbeidstidsbestemmelsene
og oppsigelsesvernet, og stopp i midlertidige ansettelser. Noe av det viktigste er likevel at det slåes fast at loven
skal være en vernelov for arbeidstakere, og dermed at formuleringene om
at det skal taes hensyn til bedriftenes
og samfunnets behov nå fjernes.
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LANDSTARIFFKONFRANSEN

Det er Landstariffkonferansen som legger premissene for de endelige kravene forbundet vårt stiller om lønns- og arbeidsvilkårene i forbindelse med tariffoppgjøret i mai.
Landstariffkonferansen i Ålesund 24. – 27. oktober i fjor vedtok å gå inn for et forbundsvist oppgjør, og å prioritere produktivitetsavtalene, etterutdanning og økt kjøpekraft som
de viktigste sakene. Men dette var ingen strenge rammer, det ble gitt åpning for å justere
prioriteringene i forhold til den aktuelle situasjonen til våren.
Elektroarbeidernes Fagforening hadde sendt inn en rekke forslag både til endringer i
avtaleverk, organisasjon og til uttalelser, og delegasjonen var ellers rimelig fornøyd med
resultatet av konferansen.

Tradisjonelle tariffkrav
Tariffpolitikk
For fagforeningen sin del var forslagene til ny utvalgs- og aktivitetsstruktur blant de viktigste innsendte sakene, noe foreningen i hovedsak også
fikk gjennomslag for.
-Dette er et forslag som vi har jobbet
mye med i fagforeningen, og som vi
er svært glade og fornøyde med ble
vedtatt, sier fagforeningsleder Ove
Toska til Montørforum.
-Vedtaket må sees i sammenheng med
et ønske om større aktivitet innenfor
tariffområdet, et behov for tettere nettverksbygging mellom fagforeningene
på LOK og en tettere oppfølging og
kontroll med de økonomiske trekkordningene på LOK, fortsetter han.
Dermed får de som arbeider på
Landsoverenskomstens område en
Karsten Bøe ble gjenvalgt som medlem
av forhandlingsutvalget. Bøe er klubbleder ved Vetco Aibel og styremedlem i
Elektroarbeidernes Fagforening. Ark.191
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sterkere og mer formalisert styring
med de midlene som de spesielle trekkordningene i Landsoverenskomsten
gir. Dette gjelder det som tidligere ble
omtalt som tariffgebyr (1/8-delsfondet), og ELBUS-trekket. Tidligere har
det vært en til dels uklar forvaltning
spesielt med midlene fra ELBUStrekket, og man ønsket en innstramming slik at midlene kom de medlemmene til gode som faktisk også
betalte dem inn.
Og en avklaring av oppgavefordelingen mellom forhandlingsutvalget, 1/8
fondet og installasjonsutvalget.
Innvendingene på konferansen mot
dette forslaget, var at det kunne åpne
for en seksjonering av forbundet. Men
samtidig var det likevel nødvendig og
nyttig å gjøre disse endringene, som
også innebar en formalisering av en
allerede innarbeidet praksis. Uansett
ble hovedtrekkene i forslaget altså
vedtatt etter en runde i redaksjonskomiteen.

Elektroarbeidernes Fagforening hadde
også sendt inn et forslag om en felles
harmoniseringskonferanse for å søke
å få de ulike tariffavtalene innen
forbundet til å nærme seg hverandre
både på lønn og sosiale goder så vel
som på avtalestrukturen.
Konferansen vedtok også å gjennomføre en slik konferanse i god tid førlandsmøtet i november 2006.
Elbus
En nyordning av Elbusmidlene var
annonsert som eget punkt på dagsorden. Det blei lagt fram forslag til, og
vedtatt en handlingsplan for å få på
plass praktiske ordninger for etterutElektroarbeidernes Fagforening sin delegasjon var konferansens største. Bak fra venstre
Gunnar Røssland, Karsten Eriksen, Ove
Toska, Øyvind Landsvik, Svein Arild Dale,
Jan Henrik Larsen, Arne Runnane, Ole Erik
Thingnes, Arne Nesheim, Henning Haaland,
Atle Rasmussen, Torgeir Hammerstad, Jon
Kristian Viken, Terje Bratland, Kristian
Pedersen. Foran, Håvard Stølen, Tore Sunde,
Remi Unnvik, Karsten Bøe og Kjell Sverre
Aasheim. Ark.191
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Av Erik Grytdal
danning, der et fond for etterutdanning er det viktigste. Fondet skal yte
støtte til livsopphold gjennom en
stipendordning, og det var lagt fram
forslag til statutter for dette.
Flere hadde sett for seg at en slik
stipendordning fort ville bli så
populær at det ville bli behov for
tiltak til å øke inntektene til fondet utover dagens trekkordning.
Elektroarbeidernes Fagforening hadde
som en av flere sendt inn forslag på
å avsette midler fra mellomoppgjøret
til dette formålet. Men i debatten ble
det reist motforestillinger mot dette.
Man mente man burde avvente dette
og ikke gå for fort fram, og slik ble
det også.
Reint praktisk vil det bli ansatt en
person i forbundet for å følge opp
dette arbeidet sentralt. Lokalt skal
dette følges opp gjennom å etablere
egne etterutdanningsutvalg.
Pensjon og sosial dumping
I forbindelse med innføring av lov
om tjenestepensjon hadde foreningen
sendt inn forslag om at beregningsgrunnlaget skulle være lik opptjent
lønn, og med et nivå på tre prosent.
Konferansen vedtok istedenfor et mål
om en ytelsesbasert tjenestepensjon
utbygget til 66% utbetaling, noe som
tilsvarer den opprinnelige målsettingen med Folketrygden.
Sosial dumping var også et eget punkt
på dagsorden. Her hadde fagforeningen sendt inn et forslag om at det i
samarbeid med Telfo ble opprettet
stillinger som installasjonsinspektører
med myndighet til blant annet å
kontrollere lønns- og arbeidsforhold.
Dette ble ikke vedtatt, konferansen
valgte heller å fremme krav til den
nye regjeringen om å imøtekomme
en rekke andre virkemidler i kampen
mot sosial dumping.

Det var også sendt inn en rekke
mindre men likevel viktige forslag til
endringer i tariffavtalen både for land,
skip, offshore og onshore. De fleste
forslagene var slike.
Et eksempel er krav om fri med betaling julaften og nyttårsaften.
Kravene skal videre behandles av
Landsstyret i EL&IT-forbundet, og
LOs representantskap i februar før de
fremmes for arbeidsgiverne til våren.

Med utsyn over Ålesund, Arne Nesheim,
Gunnar Røssland, Øyvind Landsvik og Jon
Kristian Viken, ark 191

Til slutt blir det forhandlingsutvalget
som får den vanskelige oppgaven å
holde orden i alle disse gode ønskene.
Elektroarbeidernes Fagforening
sin kandidat til forhandlingsutvalget Karsten Bøe ble gjenvalgt på
Landstariffkonferansen.

Fra Landstariffkonferansen i Ålesund 24.-27.
oktober 2005. Ark.191

Elektroarbeidernes Fagforening hadde
også sendt inn to forslag til uttalelser.
En med et krav om politisk styring av
rente- og finansmarkedet, og en om
fagutdanning og FKE. Begge forslag
ble vedtatt, det siste etter en samordning med et tilsvarende forslag fra
Rogaland. Flere uttalelser ble ellers
vedtatt på konferansen der representanter fra fagforeningen bidro, ikke
minst med hjelp fra Svein Arild Dale
som medlem av redaksjonskomiteen.
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Av Svein Arild Dale og Erik Grytdal

FAGUTDANNING

EL&IT utestengd frå OFEL i

Sogn og Fjordane

Elektroarbeidernes Fagforening og
foreininga sin representant i styret
for Opplæringskontoret for fagopplæring i elektrofag (OFEL) i Sogn og
Fjordane, mottok i fjor haust brev der
det blei gjort kjent for oss at me var
ute frå styret.
Opplæringskontoret er eit samarbeidsorgan mellom bedrifter som saman
tek på seg ansvar for å gi opplæring
til lærlingar. Det er fylkeskommunen
som godkjenner oppretting av opplæringskontor.
Etter det me kjenner til var det indre
uro som førte til at vedtektene til stiftinga OFEL vart føreslege endra, slik

at det for framtida er styret i NELFO
Sogn og Fjordane som skal utgjere
styret i OFEL. Det vart frå vår side
gjort merksam på at dette ville føre til
at EL&IT då ville verte utelukka frå
styret . Denne argumentasjonen førde
ikkje fram og vedtaket vart likevel
fatta.
Fagforeininga orsakar på det sterkaste
at tillitsvalde på denne måten er utestengde frå eit viktig fora for fagopplæringa av Elektrofagfolk i Sogn og
Fjordane. Styret i fagforeininga har
sendt brev til bedriftene i Sogn og
Fjordane der me ber tillitsvalde på
den enkelte bedrift ta kontakt med
leiinga for å klårgjere kor viktig det er

at me er representerte i fora der fagopplæring er tema.
Forbundet er og informert om saka ut
frå at me ikkje ynskjer å sleppe saka
før ein har freista å få tilbake representantar i OFEL.
I Bergen og i Sunnhordland er
Elektroarbeidernes Fagforening
representerte i dei respektive opplæringskontora, med eit forholdsvis
godt samarbeid. I Sunnhordland er
foreininga og medeigarar i stiftinga.
Dette borgar for at det også i Sogn
og Fjordane må gå an å få til eit konstruktivt samarbeid i fagopplæringa.

Jording av fundament for røyrgate Ormen Lange, Aukra. Ark kp
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FAGUTDANNING

Av Kristian Pedersen

Trond Pettersen i prøvebåsen for energimontørar ved fagprøvesenteret på Stord. Ark.KP

Fleirfaglegheit i skotet
Opplæringskontoret ELAS som er
lokalisert på Stord kan vere eit steg på
vegen til fagbrev eller til fleirfagligheit
om du har eit fagbrev frå før. I tilknyting til kontoret finn du Fase-Vest
fagprøvesenter med prøvebåsar der
den praktiske delen av fagprøven vert
gjennomført.
Stein Stendahl som er dagleg leiar
ved opplæringskontoret fortel at fleirfagligheit er i skotet for tida. Fleire
bedrifter etterspør montørar med
kunnskap over fleire fagområde. Det
vert ein vinn-vinn situasjon for bedrift
og montør. Bedriftene får fleksibilitet
og konkuransefortrinn. Montøren
vert ettertrakta og sikrar seg arbeid
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og inntekt. For tida held Asator på å
utdanna elektrikarar til telekommunikasjonsmontørar i samarbeid med
kontoret. Det er også overgangsordningar frå elektrikar til energimontør.
Den praktiske delen vert gjennomført
ved Fase-Vest fagprøvesenter.
Trond Pettersen ved fagprøvesenteret
oppmodar ungdom til å velja elektrofag. - Byrjar du som elektrikar ligg
verden open for deg. Det er eit hav av
muligheiter og du vert ettertrakta på
arbeidsmarknaden, seier Pettersen.

25

BEDRIFTSDEMOKRATI

Ansattes

styrerepresentanter
Helt siden 1973 har ansatte
i norske aksjeselskap hatt
rett til å velge representanter
til selskapets styre. Merkelig
nok har ikke alle bedrifter enda iverksatt dette,
etter 33 år. Også i bedrifter
hvor Elektroarbeidernes
Fagforening har medlemmer
finnes et potensial for representasjon i flere bedrifter
enn i dag. Spesielt i de mindre bedriftene.

Undersøkelse

I 2005 gjennomførte FAFO en
undersøkelse om ansattes styrerepresentanter der de intervjuet en rekke
ansatterepresentanter og daglige
ledere. Overraskende fant de at under
halvparten av akseselskapene som
har mellom 30 og 50 ansatte har slik
representasjon. Samtidig finner de at
to tredjedeler av lederne i selskaper
uten representasjon ville stille seg
svært eller nokså positive dersom de
ansatte hadde krevd representasjon i
styret.
Blant ledere med ansatterepresentanter i styret svarer 92 prosent at de vil
opprettholde ordningen på dagens
nivå. Kun seks prosent ønsker å redu-

sere rettighetene.
Undersøkelsen finner stor grad av
enighet mellom ansatterepresentantene og daglig leder når det gjelder
prioriteringer innenfor forsvarlig drift.
Det er et lavt konfliktnivå, få uenigheter og godt forhold mellom partene.
Norske styrer er i liten grad en arena
hvor motsetninger mellom arbeid og
kapital spilles ut. Styrets arbeid blir
også bedre dersom de ansatte velger
(fagforenings)tillitsvalgte som sine
styremedlemmer og partssamarbeidet
fungerer bedre dersom de tillitsvalgte også sitter i selskapets styre.
Undersøkelsen konkluderer også med
at styret fungerer bedre med en ansat-

Kabeltrekking på Ormen Lange, Aukra, Kjell Berge. Ark kp

26

Montørforum nr 1 - 2006

Av Arne Nesheim

Rett til skolering av
styrerepresentanter

Eksempel på brev med krav om styrerepresentasjon

terepresentant enn med ett ekstra
aksjonærvalgt medlem.

Jussen

Et flertall av de ansatte kan, så sant
selskapet har mer enn 30 ansatte,
kreve en representant og en observatør
i styret. Det er ikke noe som er til
hinder for at slik representasjon kan
skje også ved færre ansatte.
Dersom selskapet har over 50 ansatte
kan de ansatte kreve minst en tredjedel, dog minst to styreplasser.
Formelt sett kan krav om representasjon fremmes ved at over halvparten
av de ansatte setter signaturen sin på
et brev med krav om representasjon
som så sendes til selskapets styre ved
styrets leder. De ansatte kan også ved
avstemning gi uttrykk for kravet om
styrerepresentasjon. Dersom bedriftsutvalg ikke finnes, kan avstemning
arrangeres av lokal klubb.
I praksis blir man gjerne enige om at
de ansatte skal være representert i styret, og så gjennomføres det valg.

Tilstanden

De største bedriftene har selvsagt
sine ansatterepresentanter på plass,
og vi har også bedrifter med under
30 ansatte som har det. Men vi har
et potensial for representasjon i flere
bedrifter.
Denne artikkelen burde vise at det er
mulig å få det til.

Bakgrunnsstoff

Du finner mer om styrerepresentasjon i:
www.lovdata.no :
N Aksjeloven
N Forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften).
www.fafo.no : Fafo-rapport 502,
Ansattes styrerepresentanter.
www.arbeidsmiljo.no : Styrearbeid
(Best.nr.: 50195)

Tillitsvalgte og kompetanseutvikling stod
i fokus for LO under
hovedavtaleforhandlingene i desember 2005.
Det betyr blant annet at
ansattes representanter i
bedriftens styrende organer får rett til inntil en
ukes permisjon med lønn
for skolering.
Ny HA 6-9 andre ledd
lyder slik:
Tillitsvalgtes rett til permisjon gjelder for skolering av inntil en ukes
varighet av ansattes
representanter i bedriftens styrende organer.
Den valgte representant skal ha dekket tapt
arbeidsfortjeneste i forbindelse med kurs godkjent av bedriften.

Elektroarbeidernes fagforening planlegger å
gjennomføre kurs i styrerepresentasjon i løpet
av første halvår i år.

Hvordan er så tilstanden i de
bedriftene hvor Elektroarbeidernes
Fagforening har medlemmer?
Montørforum nr 1 - 2006
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HALVÅRSMØTET I EL&IT-FORBUNDET DISTRIKT HORDALAND, SOGN OG FJORDANE, FOLKETS HUS
BERGEN 10. OKTOBER 2005.

Ko(a)llisjon
Halvårsmøtet som talde
35 røysteføre representantar vikla seg inn i eit
ordkløyveri om forbundets særvedtekter der
blokkene TD og PD var
på kollisjonskurs med IRI.
Under den politiske og
tariffpolitiske debatten var
representantskapet meir
samstemt. Harmonisering
av tariffavtalane til EL&IT
vart debattert. Fleire luktar
på Landsoverenskomsten
til IRI men vertikal organisering gjer dette til ei
utfordring.

Opning – konstituering
Møtet vart opna av Svein Eivind
Solheim i leiar Reidar Sekkingstad sitt
fråvær. Solheim sa distriktet hadde
gjennomført dei økonomiske grepa
årsmøtet hadde vedteke. Distriktet har
hatt lav og nøktern aktivitet på grunn
av den økonomiske situasjonen. Bjørg
Fagnastøl og Terje Davidsen vart vald
til å leia møtet. Svein Arild Dale vart
vald til sekretær. Det kom inn forslag
til forretningsorden med krav om
skriftleg avrøysting dersom ein representant kravde det. Forslaget fekk eit
fleirtal på 18 mot 17.
Økonomi
Kasserar i distriktet, Åge Blummenfelt
gjorde reie for økonomien. Distriktet
skuldar pengar til Elektroarbeidernes
Fagforening. Fagforeininga har vore
tålmodige som kreditor. Distriktet har

brukt fagforeininga som buffer. Utan
dei grep som er gjort, hadde nok
distriktet vore på konkursens rand, sa
Blummenfelt.
Arthur Sjursen sa at kursutgiftene har
gått ned som følgje av at AOF i større
grad gjev kursstønad. Dette vil slå
positivt ut for vår økonomi.
Tore Haugland sa at styret og kasserar
har vist styrke i forhold til budsjett og
håpa å koma ned mot null på årsrekneskapen.
Omorganisering
Svein Eivind Solheim sa at det har
vorte gjennomført dei endringane
som årsmøtet har bestemt. Solheim
meinte vidare at løysinga som var vald
var den som smerta minst. Distriktet
sit no att med to tilsette. Ein distriktsekretær og ein kontortilsett. Me har
unngått at folk er vorten arbeidsl-

Nestleiar i distriktet Svein Eivind
Solheim opna møtet. Ark.189
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Av Kristian Pedersen

Halvårsmøtet i EL&IT distrikt Hordaland Sogn og Fjordane, 10. oktober 2005. Ark.189

edige i denne prosessen. Ove Toska
som vart oppfordra til å ta ordet til
omorganiseringa sa at nokon har teke
større ansvar i prosessen enn andre.
Elektroarbeidernes Fagforening har
teke eit stort ansvar og opna pengesekken for å få dette til. Målsettinga
er å kome ned mot null på rekneskapen men dei harde fakta tyder på eit
underskot, sa Toska.
Stortingsvalet
Det var planar om å få inn ein
ekstern innleiar, men av ulike årsaker
lukkast ikkje distriktet å få det til.
Halvårsmøtet var likevel i stand til
å debattere temaet. Først ut var Erik
Grytdal (IRI) som var overraska over
at Frp hadde fått så stor oppslutning
frå LO sine medlemmer ved valet.
Både Høgre og Frp fekk ein god del
røyster på bakgrunn populistiske
utsel om skattelette under valkampen,
sa Grytdal. Skatteletta ville slått verst
ut for dei med lave inntekter.
Åge Blummenfelt (IRI) meinte det var
viktig å klargjere at det var fagrørsla
som gjorde utslaget for valsigeren.
Sosial dumping vert viktig å ha fokus
på framover. Me har allmenngjøring,
men me må få eit tilsyn som fungerer.
Utvikling av industrien, gasskraftverk
og leiteboring er omstridt, men er
viktig for sysselsetjinga i vår bransje,
sa Blummenfelt. Terje Davidsen (PD)
meinte det var viktig å følgje opp
regjeringa sitt arbeid mot arbeidsløyse
Montørforum nr 1 - 2006

og offentleg fattigdom.
Tore Haugland (TD) meinte det
måtte til ei vending i industripolitikken. – Det må ikkje vera lovleg
å leggja ned lønnsame bedrifter, sa
Haugland.
Ove Toska (IRI) sa at budsjettet som
er lagt fram er Bondeviks verk.. Fleire
ting kan ikkje endrast og det vil ta tid
å snu samfunnsutviklinga i riktig lei.
Arne Nesheim (IRI) håpa fagrørsla
og venstresida kunne koma styrka ut
etter at fireårsperioden ved makta var
over.
Tariffoppgjeret
Det var tariffinnleiing frå dei ulike
tariffområda. Svein Eivind Solheim
innleia om tariffarbeidet på Navoområdet. Avtalen kom i stand etter
utskillinga frå Telenor. Me har
sett litt på LOK men vår vertikale
organisering gjer harmonisering til
ei utfordring, sa Solheim. Stein Erik
Olsen informerte frå IKT-overenskomsten. Olsen meinte overenskomsten var vorten svekka i ein streikesituasjon. Det vert arbeida for ein
dreiing mot ein bransjeoverenskomst
i staden for ein rein konsernoverenskomst. Dette kan vera ein styrke ved
eventuelt sal av verksemder, sa Olsen.
Svein Davidsen tok føre seg arbeidet
på EBL-avtalen. Det vert arbeida med
etter- og vidareutdanning og AFP.
Davidsen syntest oppgjera var krevjande og viste til at dei har enda med

mekling sidan 1997.
Karsten Bøe innleia om arbeidet på
LOK-området. Det vert fokusert på
råderett over midlane i tariffgebyret.
Det vert arbeida med forenkling og
forbetring av produktivitetsavtalane.
Spørsmålet om etter- og vidareutdanning vert også viktig, sa Bøe.
Gunnar Huse tok føre seg arbeidet på
KS-området. Det vert viktig å behalda
avtalen vertikal. Det vert arbeida
med å styrka og forsvara dei tekniske
bestemmingane. Samt å auka minsteløna og forbetra vaktordningane.
Åge Blummenfelt oppsummerte
tariffinnlegga ut i frå eit harmoniseringsperspektiv. Det at det er så mange
ulike tariffområde i ein bransje som
er i ferd med å smelte saman gjer at
lønns og avtaleverket vert sett under
konkurranse og press. Me opplever at
kundane handlar der tariffen er lavast.
Me får då ei form for sosial dumping
innafor eige forbund. Harmonisering
av avtalane vert viktig for å demma
opp mot dette, sa Blummenfelt.
Fordeling av plassar i styre og utval
Under innkomne saker var det kome
inn ei sak frå Elektroarbeidernes
Fagforening. Forslaget var innsendt
på grunn av at fagforeininga meiner
at fordelinga av plassar i distriktet
sine styrer og utval ikkje står i forhold
til fagforeininga sitt medlemstal.
Forslaget gjekk ut på at valkomiteen
skulle ta omsyn til medlemstal i si
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instilling, og at årsmøtet skulle legge
dette til grunn for sin behandling.
Tore Haugland (TD) meinte dette
ikkje kunne vedtakast fordi det var
i strid med forbundets vedtekter.
Haugland meinte forslaget måtte
handsamast som eit forslag til
særvedtekt for distriktet.
Åge Blummenfelt (IRI) sa at forslaget
ikkje skulle utløyse behandling som
forslag til særvedtekt.
Svein Eivind Solheim (TD) sa at han
stemte mot dette under styret si handsaming av saka. Åge Blummenfelt
(IRI) synest det var pussig at
spørsmålet om særvedtekter kom opp
på halvårsmøtet og ikkje under styrets
handsaming av saka.
Solheim parerte med at han hadde
teke spørsmålet opp i styret.
Distriktssekretær Arne Runnane
meinte Solheim då ikkje hadde gjort
jobben sin som styremedlem då han
ikkje hadde sjekka med forbundet
omkring spørsmålet om særvedtekt.
Tore Haugland leverte inn forslag
om at saka skulle handsamast som
forslag til særvedtekt, forslaget falt
med 20 mot 14 røyster. Forslaget frå
Elektroarbeidernes fagforening kunne
då handsamast på vanleg måte og vart
vedteke med 18 mot 16 røyster.

Faktaboks:

Faktaboks:

IRI:

Horisontal organisering:

Forkorting for Industri, Reperasjon
og Installasjon. Eigentleg eit tidlegare
NEKF-omgrep. I denne samanhengen tyder IRI medlemmene i
Elektroarbeidernes Fagforening og
medlemmene i Heis.

PD:
Forkorting for Produksjon og
Distribusjon. Også dette eigentleg
eit tidlegare NEKF-omgrep. I denne
samanhengen tyder PD medlemmer i dei to fagforeiningane EVerkenes fagforening – Vestlandet og
Energiforeningen Sogn og Fjordane.

TD:
Forkorting for Tele og Data.
Eit omgrep frå tida då Tele og
Dataforbundet fanst. I denne samanhengen viser TD til medlemmer i
Fagforening Tele- og Data Distrikt
Hordaland, Sogn og Fjordane, samt
medlemmer i landsdekkjande klubbar og firma som før var delar av
Televerket.

Åge Blummenfelt meinte det var viktig å
klårgjera at det var fagrørsla som gjorde
utslaget for valsigeren. Ark.189
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Tyder ei organisering av arbeidstakarar berre på same nivå, til dømes
ei organisering med ein tariffavtale
som berre gjeld for til dømes montørar, arbeidstakarar utan fagbrev
og lærlingar innafor eit bestemt fag
eller nivå innan ei verksemd eller
bransje. Landsoverenskomsten for
Elektrofag (LOK) er eit døme på
ein tariffavtale bygt på ei horisontal
organisering.

Vertikal organisering:
Tyder ei felles organisering av
arbeidstakarar på alle nivå, til dømes
ei organisering med ein tariffavtale som gjeld for alle, frå lærlingar
oppover til direktøren innafor ei
verksemd eller bransje. Mange medlemmer frå PD- og TD-sektorane
går på slike avtalar.

Harmonisering:
Harmonisering av tariffavtalar er
eit arbeid som har som mål å gjere
avtalane på dei ulike tariffområda
innan EL&IT-forbundet mest mulig
lik. Fordelen med dette er mellom anna å gjere vedlikehald og
administrasjon av avtalane mindre
arbeidskrevjande, samt å hindre at
ulike løns- og arbeidstilhøve vert
gjort til konkurranseelement om
jobbar som verksemder frå fleire
sektorar gjev anbod på. Samordning
mellom Vertikalt og Horisontalt
innretta tariffavtaler er mellom dei vanskeligaste sidene ved
Harmoniseringsarbeidet.
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ELSIKKERHET

Rekorddeltakelse
på
sikkerhetskonferanse
Hele 784 personer var påmeldt da Nelfo med støtte fra Elektroarbeidernes
Fagforening arrangerte sikkerhetskonferanse i Folket Hus i Bergen 8. februar i
år. Dette kan vanskelig tolkes annerledes enn en formidabel oppslutning om
faget, og vil nok bli lagt merke til. En bør også notere seg at en brei organisasjonsdekning på begge sider faktisk også er en forutsetning for at en slik bransjesatsing skal kunne nå noen felles mål.

Bakgrunnen for konferansen var at
det i seinere år er avdekket uakseptabelt mange feil ved elektriske anlegg,
noe verken myndighetene ved DSB
eller bransjen kan leve med. Ikke bare
med hensyn til liv og eiendom, men
også med hensyn til en tid der åpen
konkurranse fra utlandet krever at vi
er best på kvalitet og sikkerhet.
Hensikten med konferansen er ifølge
Nelfo å belyse elektrikerens ansvar for
å levere elsikre anlegg, med henvisning til satsningsprosjektet EL-løftet.
Det er imidlertid ikke første gangen
det har vært arrangert elsikkerhetskonferanse i Folkets Hus. 3. juni
1996 arrangerte fagforeningene i
NEKF i Hordaland og Sogn og
Fjordane en slik konferanse, da uten
Nelfo. Bakgrunnen var blant annet
en artikkel i Forbrukerrapporten
2-1996 som sendte sjokkmeldinger
langt utover bransjen ved blant annet
å hevde at det var feil på halvparten
av alle leverte elektriske anlegg. Det
er historiekunnskap det kan det være
nyttig å ha i tankene nå ti år etter.
På dagens konferanse ble det fra flere
hold gitt eksempler på og dokuMontørforum nr 1 - 2006

mentert påstandene om de mange
feilene på elanleggene. Det ble også
informert om de store og vedvarende endringene i forskriftsverket og
tilsynsvesenet siden 1991.
Når det gjaldt årsakene til de mange
feilene ble dette bare i noen grad
koplet til disse endringene, og det ble
pekt på ulike sammensatte årsaksforklaringer av mer triviell karakter.
Jan Henrik Larsen etterlyste etterutdanning fra arbeidsgivernes side.
Men også at manglende fokus på
HMS, samt et liberalt syn på bruk av
ufaglært og utenlandsk arbeidskraft
som undergravende for fagstoltheten,
og dermed holdningene til faget.
Konferansens kanskje viktigste resultat
er nok at oppmerksomheten blir rettet mot problemet med mye feil, og
med den oppslutningen bransjen viser
bør arbeidet med en nødvendig videre
oppfølging ha fått en god start.

er faktisk en forutsetning for at en
slik bransjesatsing skal kunne nå noen
felles mål.
Når Nelfo på konferansen signaliserer
at medlemsbedriftene i løpet av året
vil gi en slags forbrukergaranti på
nyanlegg, tyder det på at de mener
alvor og det skal de ha honnør for.
Tilnærmingen til problemet ved å gi
forbrukeren den rollen staten tidligere
hadde som overdommer på elsikkerhetsområdet, er imidlertid typisk for
moderne markedstenkning og ganske
sikkert utklekket på økonomisk og
ikke på teknisk avdeling i Nelfo. Om
målene med elsikkerhet fremover best
kan nåes ved å gi denne avdelingen en
ledene rolle videre i dette arbeidet, er
vel ikke akkurat det som overbeviste
oss mest. Perspektivet på elsikkerhet
må først og fremst være rettet mot
beskyttelse av liv og eiendom, mindre
på kundetilfredshet.

Oppslutningen om konferansen og et
slikt prosjekt understreker også betydningen av at bransjen er godt og bredt
organisert både på arbeidsgiver- og
arbeidstakersiden. Brei organisering
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ZERO
A working class

Kanskje med unnatak av dei yngste er
teikneseriefiguren Andy Capp kjent for dei
fleste. Han dukka opp i The Daily Mirror
første gong 5.august 1957. Året då
Arbeidarpartiet her heime gjorde sitt beste
val nokon sinne. Etter kvart kom også
Andy Capp til Noreg, og var å finne i ei
rekkje aviser. Om tilhaldet og viste til det
som den gongen vart kalla arbeidaraviser
skal vere usagt. For dei som er ukjent med
karakteren Andy Capp, er han ein arbeidarklassekarakter frå Nord-England, med
bustad i Durham Street 37, eit arbeidarstrøk der han og kona Florrie leiger ei
leilegheit.
Andy Capp er både arbeidslaus
og arbeidssky, men dei to overlever på
Florrie si løn. Husleiga er alltid på etterskot og vert heller aldri betalt, til oppkrevjaren si store fortviling. Andy Capp sine
interesser er utan det å liggje på sofaen,
gambling, fotball, duehald og fiske. Og
ikkje minst er han fast gjest på den lokale
puben der han som regel får i seg alt for
mykje. Av lynne er han er ein hissigpropp
som ofte endar opp i slagsmål, anten det
er på fotballbana eller i heimen.
Han er kort sagt ikkje noko ideal
korkje når det gjeld menneskelege trekk
generelt eller som representant for arbeidarklassen. Han er så langt frå Rudolf
Nilsen og Nordahl Grieg sin hyllest til dei
beste som ein kan komme, og dermed
også nærare og likare folk flest slik vi
eigentleg ser dei.
Vi tar parti for taparar som Andy
Capp ikkje berre på grunn av overdrivne
negative karaktertrekk vi kjenner att hjå
oss sjølv, og samstundes fornektar. Men
også våre eigne erfaringar og vår ståstad, i
dette tilfellet det gjenkjennelege arbeidarklassemiljøet. For folk i det meir velståande Sør-England var Andy Capp ei stadfesting av fordommane som vert dyrka av
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”the northern man”. Det var også
desse negative bileta, og forakten for
den engelske arbeidarklassen som høgresida med Thatcher i spissen visste å
generalisere når angrepa på arbeidarrørsla kom utover 1980-tallet.
Heime i kystbyen Hartlepool
i det nordaustlege England kom det
for nokre få år sidan eit initiativ for
å reise ein statue av karakteren Andy
Capp. Tanken var å heidre teikneseriefiguren sin skapar Reginald Smythe
(1917-1998), for figuren som har gått
som avisstriper på sytten språk i femti
land. Og seinast i fjor hadde ein eit
vedtak på plass i bystyret, og også håp
om å få finansieringa av statuen på
plass innafor midlar til rehabilitering
og byfornying. Men heltestatus er
kulturkamp også i Hartlepool, der
arbeidarklassen både hatar og elskar
seg sjølv.
Det går ei historie om Andy
Capp sin heimby Hartlepool tilbake
frå napoleonskrigen. Den fortel at det
då skjedde eit forlis av eit fransk skip
utafor kysten. Den einaste overlevande som dreiv i land på vrakrestane var
ein ape. Sidan ingen av innbuarane i
Hartlepool nokon gong hadde sett ein
franskmann eller kjente språket, vart
apen stilt for ein lokal folkerett og
hengt som fransk spion. Denne historia er også det som bind ei forklåring
til at det lokale fotballaget Hartlepool
United FC har ein ape som maskot,
og elles vert omtalte som Monkey
Hangers.
På ein bortekamp ein vinterdag tidleg i 2002, sto fotballsupporteren Stuart Drummond og kompisen
hans og snakka om korleis dei kunne
profilere det lokale fotballaget og gjere
det interessesant for media også utanfor Hartlepool. Denne samtalen gjekk
etterkvart over i handling, og enda
opp med at han fekk låne fem hundre
pund av fotballklubben sin leiar for å
stille laget sin maskot som kandidat til
valet som borgermestar i Hartlepool.
Stuart Drummond, ein ung tilsett i
marknadsavdelinga i eit lokalt callsenter, stilte dermed til val som borgermestar i 2002, utkledd som ape og
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med krav om gratis bananar. Eit val
han også vann i den arbeidarklassedominerte byen, takka vere valordninga
med direkteval av borgermestar, og
eit ikkje så lite innslag av mistillit til
det politiske systemet. Systemet med
direkteval av borgermestar som mange
arbeidarpartipolitikarar no gir det
glatte lag, er elles noko det norske valsystemet no skal etterape i sin variant
av direkte ordførarval.
Sjølv var Drummond svært
overraska over valresultatet, men valfri
frukt blei det etter kvart til elevane i
skulen også. Men han la apestrekane
til sides og lærte fort, ettersom han
klarte det kunststykket å bli attvald i
mai i fjor. Denne gongen ikkje berre
med knappe 600 stemmer men med
over ti tusen, i ein by med om lag
nitti tusen innbuarar.
Den lokale arbeidarpartikandidaten Carl Richardson som hadde
ført ein omfattande valkamp saman
med det lokale parlamentsmedlemmet
Ian Wrigt og partiapparatet i ryggen,
var rysta over resultatet, til trass for at
arbeidarpartiet vant et overveldande
fleirtal i bystyret.
Populisten Drummond som
elles likar å minne om sin mistillit til
partipolitikk, hadde sjølv berre gitt ut
ein valbrosjyre der den sentrale bodskapen var at han ikkje ville overfylle
postkassene eller banke på dørene og
forstyrre folk sitt privatliv. Sigerstalen
heldt han på eit lokalt aktivitetssenter,
og avslutta på amerikansk vis med å
fri til kjærasten på podiet. Kjærasten,
ein 29-årig funksjonær i byen sin
avdeling mot antisosial oppførsel, og
teknisk sett ein av hans eigne tilsette,
sa ja og opplyste samtidig at ho var
med barn.
Kamp mot antisosial oppførsel er elles ein del av Drummond
sitt påfunn Operation Clean Sweep,
månadlege intensive aksjonar overfor
utvalte grannelag. Om aksjonane til
no har uroa privatlivet i Andy Capp
sitt grannelag i Durham Street, fortel ikkje avisene noko om, men det
ville kanskje heller ikkje vore nokon
nyheit.

Etter denne gledelige og
ikkje minst medievennlege førestillinga på aktivitetssenteret bar det
for borgermestaren sin del av garde
til Bournemouth, for å overvære
Hartlepool Uniteds viktige bortekamp
i kampen om opprykk frå Legue One
til The Championship.
Tilbake i kvardagen står
innsparingar for døra for den nyvalde
borgermestaren, som blant anna planlegg ein reduksjon av talet på byrådar
med ein tredel.
Fjorårets fleirtal for å reise
ein bronsestatue av Andy Capp i
kjent positur ved bardisken, til ein
kostnad av i underkant av tjue tusen
pund, har snudd i byen som gjer
alt for å stadfesta at det berre er
England som kan fostre forfattarar
som Charles Dickens. Som eit resultat av valet har det blitt sparka bein
under finansieringsplanen, til trass for
Drummond si støtte til statueplanane.
Andy Capp er ikkje eit passande førebilete i våre dagar i følgje den uoffisielle versjonen, sjølv om tilhengjarane
tilbyr seg å fjerne sigarettsneipen frå
underleppa.
Avisa The Northern Echo,
peikar på at for byens elite er imaget
ved å ha ein ape til borgermestar ille
nok, om ikkje byen i tillegg skal ha
ein øldrikkande arbeidssky misantrop
til by-ikon. Men den nære historia er
viktig å ta vare på, sjølv om ho enno
er nær. På lengre sikt vil, som avisa
uttrykkjer det: ”Hartlepool will be
able to claim that it was the town that
put a smile on Britain’s lips during the
long dark days of the Thatcher years.”
Somme vil sikkert seie i våre dagar og.
Men korkje Andy sin kommersielle suksess, eller Drummond
sin valsuksess er nok til å gjere dei tilstrekkjeleg politisk korrekte og i stand
til i å gjennomføre den klassereisa dei
nok elles ikkje ville hatt noko imot
å ta. Ingen av dei berer med seg den
kulturelle kapitalen som er naudsynt
for å etablere seg på eit anna trinn
av den sosiale rangstigen enn der
dei er fødd. Ein røyndom som ikkje
gjer skilnad på om du er ein verkelig
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person eller ein teikneseriefigur. Det
hefter noko ved deg.
Andy Capp, taparen med feil
klassebakgrunn, prøver på klossete vis
å bli godtatt av andre enn sine eigne.
Han som opphavleg var den som gav
bank, fekk dette avviket hurtig justert
til å bli den som fekk bank. På åttitalet let han seg presse til røykestopp, og
sneipen på underleppa vart fjerna. Sal
av seg sjølv som junkfood-merkevaren
Andy Capp Hot Fries, har på den
andre sida heller ikkje akkurat hjelpt
til å retta opp inntrykket av det dårlige førebiletet, som tilsynelatande står i
vegen for å bli tatt inn i varmen.
Hartlepools folkevalde apekatt tar igjen så godt han kan. Han
satsar på at folk flest neppe merkar at
arbeidsinnsatsen frå nokre få byrådar
no blir borte. Ein statue som heller
ikkje gjer noko, men som arbeidarklassen i det minste kjenner seg sjølv
att i, og kanskje til og med skaffar
turistinntekter, er noko heilt anna
Avvisninga av Andy Capp
fekk også kommentator Paul
Routledge i The Mirror til å skrive at
den politiske korrektheita som den
lokale politiske eliten framhevar,
neppe har støtte hjå folk flest i
Hartlepool, og at ein statue ville bli
ein turistattraksjon og ein heider for
”the traditional Northern man” med
den spektakulære utsjånaden. For
kven ville folk velje spurte han retorisk: Peter Mandelson, den internasjonalt kjende arbeidarpartipolitikaren
frå Hartlepool, ein av Tony Blairs
næraste New Labour strategar og for
tida EUs handelskommisær, eller
Andy Capp? Ingen tvil.
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Ormen Lange er det største
prosjektet oljeselskapet
Hydro nokon gang har hatt.
Total utbygningskostnad er
anslått til 66 milliardar kroner, inkludert verdens lengste undersjøiske eksportleidning. Naturgassen vert
teken i land på Aukra og der
er ein i gang med å byggja
eit komplett landanlegg for
prosessering og eksport av
gassen. Landanlegget skal
etter planen ferdigstillast i
løpet av 2007.

Bygg og anlegg

Elektro

Grunn og betongfaga har vore dominerande på anlegget så langt men no
byrjar mekanisk og elektrisk installasjon å pusta dei i nakken. Det er
til ei kvar tid nærare 1600 mann på
anlegget. Dei fleste bur på anleggshotellet. Anleggshotellet ligg utanfor
gjerdet og det er busstransport inn til
arbeidsstaden. Det går pendel-bussar til intern personelltransport inne
på anlegget. Det er store avstandar,
ein rundtur med bussen tek ein halv
time.
Aker Kværner sin del av kontrakten omfattar prosjektering, innkjøp og bygging av prosessområdet,
hjelpesystemområdet og landfallområdet, som er der gassen kjem i land.
Vidare området for tørrgass eksport
og fakkel.
Vetco Aibel er også ein aktør på
anlegget. Dei har ansvaret for utskipingskaiområdet og tankområdet.

Aker Kværner Elektro sin del av jobben på anlegget tilsvarar omkring
500 direkte årsverk. Det skal trekkast
1,9 million meter kabel. Mesteparten
i grøfter. Det starta med to montørar i april i fjor, no er bemanninga oppe i to hundre fordelt på alle
skift. Arbeidet vert utført i akkord.
Akkordtariffen for landbasert verksemd, noko som er upløya mark for
dei fleste av bedrifta sine eigne tilsette. Men å arbeida produktivt ligg i
blodet på desse karane. Det er berre
snakk om å tilpassa seg til kroneakkord i staden for tidakkord som ein
er meir kjent med. Produktiviteten
er god, så det skal vere mogeleg å få
ut eit overskot i den andre enden.
Aker Kværner Elektro har
tildelt Bravida Prosess Control underentreprise på bygningsinstallasjon.
Bravida har hundre montørar på elektro fordelt på alle skift. Her vert det
arbeida på fastlønn.
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Gigantprosjektet

Ormen Lange
Vetco Aibel har ca. 40 montørar
EL&IT - medlemmar i desse
i rotasjon og arbeider etter produktivi- verksemdene arbeider 14-21dagarsrotetsavtale for onshore verksemd (PAO tasjon.
del 14) på sin del av anlegget.
Uorganiserte og lokalt personell

arbeider vanleg 5 dagars veke.

Frå anlegget på Aukra Ark.KP.
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