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JA til utenlandsk
arbeidskraft –
NEI til sosial dumping !

tter flere år med arbeidsledighet blant våre
medlemmer , snudde konjunkturene i 2003 hvor
vi fikk en gryende oppgang. Denne oppgangen har
eskalert og nådde en foreløpig topp i årene 2005
og 2006.
Og det er i øyeblikket ingen ting som tyder på
noe snarlig begrensninger i den høye aktiviteten.
Snarere tvert om, prognosene peker på fortsatt
svært høy aktivitet også i de neste 4-5 årene.
For å bidra med ekstra hender i denne boomen,
vil nok fortsatt gjestearbeidere fra utlandet vært et
viktig og nødvendig tiltak.
Elektrobransjen har mange års erfaring med
utenlandsk arbeidskraft. Byggingen av de store
oljeplattformene og olje- petrokjemianleggene
ble reist med en betydelig grad av utenlandsk
arbeidskraft. I stor grad var dette skandinavisk og
engelsktalende personell som var gjestearbeidere.
Dette hadde nok mye sammenheng med små
forskjeller i språk og kultur å gjøre. Men etter
tusenårsskiftet og senere ved at EØS utvidelsen
1.mai 2005, har også andre deler av europa og
nå de baltiske land bidratt med gjestearbeidere til
Norge.
Norge har bruk for gjestearbeidere for å få
unna alle oppdragene til beste for våre kunder
og samfunn. Da er det fortvilende og til dels
skremmende å registrere at disse mange av disse
gjestearbeidere blir svindlet og utnyttet på det
groveste av sine ”arbeidsgivere”. Gjennom media
har vi kunne se og lese om forhold vi ikke i vår
villeste fantasi ville trodd skulle kunne foregå i vårt
samfunn. Et samfunn som vi liker å se på som
demokratisk, rettferdig, lovlydig og opplyst.
Elendig betaling, uverdige boforhold,
ulovlige arbeidsordninger og så blir de satt til
de farligste arbeidene – gjerne uten skikkelige
sikkerhetsforanstaltninger. Listen er lang.
Så grådigheten ligger også på lur her i vår ”lille
andedam”. Og den får veldig snart godt fotfeste
dersom folk slutter å bry seg. Og tett i denne
grådigheten ligger den svarte økonomien – den
svarte økonomien som bare er individuell og som
ikke bidrar til felleskapsløsninger i form av skole og
barnehager, helse og velferdsordninger , ja alt det
positive i et vel fungerende samfunn og som vi tar
som en selvfølge.
Lover og regler må til i et moderne og vel
fungerende samfunn. I Norge har vårt lov- og
regelverk i liten grad de siste 70-80 år blitt
utfordret på området ”sosial dumping”. Nå ser
vi (dessverre) at lov- og avtaleverket må styrkes
nettopp på disse områder.
Dette arbeidet gjøres nå av fagbevegelsen i
samarbeid med den rødgrønne regjeringen.
Men det er ikke nok ! Vår egen personlige
holdning til våre nye arbeidskamerater som
gjestearbeiderne er, vil til syvende og sist være det
som er avgjørende for å unngå sosial dumping.
En rekke henvendelser fra tillitsvalgte og
arbeidsgivere viser at nå er det nødvendig med

å styrke informasjonsarbeidet om lover og regler
for utenlandske gjestearbeidere. Det vil vi fra
fagforening og forbund bidra med, og vi ønsker
også å styrke vår oppsøkende virksomhet overfor
våre klubber og på arbeidsplassene.
Sammen med våre tillitsvalgte og medlemmer
vil vi gjøre det som står i vår makt for å unngå
at uverdige forhold skal bre seg i arbeidslivet.
Arbeidsgiverne vil også merke at vi ikke aksepterer
dette, om de mot formodning skulle tenke seg
noen ”snarveier”.

Hva forhold skal vi være særlig
oppmerksomme på?
Da vil vi først peke på nødvendig godkjenning
som trengs for å arbeide selvstendig som elektriker
i Norge. Der trengs det som vi alle vet en avlagt
fagprøve i Norge. For lærlinger og hjelpearbeidere
har ikke lov å arbeide selvstendig – de skal jobbe
under tilsyn.
Gjennom EU/EØS avtalen er det et fritt
arbeidsmarked i Norge. Likevel er det formelle krav
til også utenlandske elektrikere med fagbrev i eget
hjemland, når de skal arbeide selvstendig i Norge.
Disse skal UTEN unntak være godkjent av
Direktoratet for sikkerhet og beredskap (dsb).
Er de ikke det - har de IKKE lov å arbeide
selvstendig.
Tidligere var det en gjensidighet i norden
for godkjenning av felles fagbrev. Den var
diskriminerende overfor andre EU/EØS land, og
er bortfalt.
Direktoratet for sikkerhet og beredskap
er de som handtere lover og forskrifter innen
elektrofagene. I eget skriv av 07.08.06 taes dette
tema behørig opp. Brevet ligger på www.dsb.no til
ytterligere info.
For innleie til våre bedrifter gjelder LOK §17.
Ved helt spesielle omstendighet der det ikke er
mulig å skaffe faste ansatte eller innleie fra andre
produksjonsbedrifter – er det fra siste Tariffoppgjør
2006 tatt inn i LOK §16.12 en åpning for å leie
inn fra vikarbyrå.
Ved slike forhold skal tillitsvalgt ihht aml
§14.9.1 og §14.12.2 inngå skriftlig avtale.
Lønns- og arbeidsforhold vil i slike tilfelle også
følge LOK §17 pkt 3 og 4.
Fagforeningen har utarbeidet en protokoll
til hjelp for tillitsvalgte i bedrifter som har slikt
behov for arbeidskraft fra vikarbyrå.
Bruk oss for å unngå uverdige forhold på din
arbeidsplass! Det er også i fellesskap vi kan bidra
til sikre bransjen vår som en trygg og attraktiv
medspiller for vi som arbeider der, våre kunder og
samfunn….
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Av Erik Grytdal

POLITISK UTSPILL

Uforenelige mål
f

ra flere hold blåses det nå
til kamp for ordningen med
avtalefestet pensjon. Grunnen
er at ordningen trues i en stortingsmelding som følger opp det såkalte
pensjonsforliket.
Målet med den planlagte pensjonsreformen er å senke ytelsene
i Folketrygden. Det gjøres for å
unngå å øke trygdeavgiften i møte
med en forventet svingning i samfunnets alderssammensetning.
Ideologisk er bare tanken om å
tilnærme seg et problem på en slik
måte, milevis ifra det verdigrunnlaget vanlige LO-medlemmer forstår
sitt eget medlemskap på, uttrykt av
klassikerne som – Fra en hver etter
evne, til en hver etter behov.
Måten en tenker å senke ytelsene i
Folketrygden på, er ved å heve den
faktiske pensjonsalderen, fordele
pensjonsutbetalingen over flere år
uten å øke den, og ved endring av
reglene for opptjening og regulering.
Fagbevegelsen hadde lenge senking
av den generelle pensjonsalderen
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som et av sine viktigste krav, men
måtte i 1988 nøye seg med en tariffert
avtale kalt Avtalefestet pensjon (AFP).
Denne avtalen gir økonomisk støtte
til avgang eller nedtrapping fra 62 år,
og letter dermed muligheten for slitne
mennesker å trappe ned før ordinær
pensjonsalder. Likevel benytter bare
omlag førti tusen mennesker denne
muligheten i dag.

På den andre siden skjermes menneskene i de andre samfunnsklassene som
har en økonomi som muliggjør pensjon eller nedtrapping på et hvilket
som helst tidspunkt i livet. Her finner
vi også dem som har jobber det både
er lett og interessesant å stå i, og som
kan vise til helsetilstand og levealder
dramatisk bedre enn sine landsmenn i
arbeiderklassen.

Presset mot AFP kommer nå fordi
ordningen motiverer til å senke den
faktiske pensjonsalderen, mens en
tenkt pensjonsreform og IA-avtalen
har som mål å øke den. Tenkningen
rundt dette er endimensjonal og
middelklasseorientert, og overser de
særegne humane behovene for tidligpensjonering i arbeiderklassen, til
tross for at disse behovene er et av
de best dokumenterte klassebestemte
fenomenene overhodet i det norske
samfunnet.
For dem som må basere alderdommen
på Folketrygden, er AFP eneste nødutgang før ordinær pensjonsalder. Tap
av AFP innbærer at noen mennesker
må vurdere helse og levealder opp
mot hverdagslige økonomiske levekår.

Med tanke på pensjonsvedtaket på
LO-kongressen i 2005, er det nærliggende å anbefale viktige deler av
fagbevegelsen oftere å legge til grunn
en erkjennelse av at enkelte fenomener vanskelig lar seg forklare uten å
ta i bruk klassebegrepet som en hensiktsmessig kategorisering av dagens
samfunn.
Økende kunnskap og diskusjon om
AFP kan fort føre til at det stilles
nødvendige spørsmål ved hele pensjonsforliket. Tanken på det tar ikke
akkurat nattesøvnen fra oss.



KLUBBLEDERSPALTEN

Av Morten Forthun,
klubbleder Nettpartner region
vest

Av Morten Forthun

o

rdretilgangen er ubeskrivelig,
prisene er eventyrlige, alt
skulle ligge til rette for en positiv
utvikling i elektrobransjen.
Det arbeides overtid som aldri
før, men med påfølgende dårlig
økonomi i prosjektene.
Hvordan kan noe så positivt bli så
til de grader negativt?
El & IT har en holdning til sosial
dumping som, dessverre, ikke
alle andre bransjer har. Når for
eksempel en utbygger ligger etter
fremdriftsplanen, henter de med
letthet inn utenlandsk arbeidskraft,
fra et lavkostland. De tar inn
tapt tid, og forventer at andre
faggrupper gjør det samme. Vi
som elektroentreprenør er ikke
bemannet for dette, og må derfor
arbeide både sent og tidlig, samt
helger. Personer som er i rotasjon
i Nordsjøen, reiser på oppdrag for
arbeidsgiver i avspasering, for at
arbeidsgivers kabal skal gå opp.
Når vi gir pris på en jobb er ikke
overtid kalkulert inn, og det får
store økonomiske konsekvenser.



Dette gir ofte en følelse av
maktesløshet ovenfor situasjonen.
Det psykiske presset er her mer
ødeleggende enn det fysiske presset.
Det er nå vi må stå samlet.
Vi må tørre å gi beskjed til resten av
arbeidslivet at nok er nok. Vi tåler
ikke mer.
Vi må tørre å følge opp våre egne
vedtak. Det vil si at vi må få resten
av arbeidslivet til å se opp, ta et
overblikk, og få de til å forstå at
elektrobransjen, og gjerne andre
bransjer, ikke har mer å gi.
Ja, så kommer det vel noen
kommentarer og argumenter om at
vi må da kunne ta inn utenlandsk
arbeidskraft vi også.
Ja det kunne vi selvsagt gjort, hadde
vi drevet i en annen bransje.
Resten av arbeidslivet må forstå at det
vi driver med handler om sikkerhet
og risiko. Selv NELFO har gått ut og
advart mot utenlandske elektrikere.
Dette grunnet sikkerhet.
Som sagt: Vi må tørre å si ifra, og
ikke minst og ta konsekvensen av det.
Og dette må gjøres nå.
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AKTUELT

Av Erik Grytdal

YRKESRETTLEIING I UNGDOMSSKULEN
Elektrikar - eit yrke som betyr noko
Mars er tida når tiandeklassingane i ungdomsskulen skal søkje plass på
vidaregåande. Det tyder og at dette og er tida for yrkesrettleiing. Og
kva er vel betre enn at yrket vert presentert av utøvarane sjølv?

Etter førespurnad frå senter for
yrkesrettleiing ved NAV, har
klubbleiar ved YIT Building
Systems i Bergen, Jon Kristian
Viken vore engasjert for å presentera
elektrikarfaget for avgangselevar ved
ungdomsskular i Bergen. -Jamt over
ser det ut til å være stor interesse blant
elevane om orienteringar om ulike
yrker, noko arrangørane på skulane og
fortel, seier han.
Så langt har han vitja Breimyra
ungdomsskule før jul, og Eidsvåg,
Åstveit og Marikollen no i år.
Det er ikkje like lett for alle å velje
utdanning, og ein må rekne med
at kunnskapen om innhaldet i dei
ulike yrkene er varierande. God
yrkesrettleiing hjelper til med at
færre gjer feile val når dei søkjer på
vidaregåande, og dette er ei viktig
målsetting bak dette tiltaket.
Viken har sjølv laga til ein
presentasjon, og har fått ein skuletime
til rådevelde for den og spørsmål frå
elevane. Her blir det mellom anna vist
bilete frå ulike arbeidssituasjonar. Men
han tek og opp andre sider, som at det
vert stilt krav og at ein er avhengige
av kvarandre i eit arbeidslag. Vidare at
det er ein bransje det vert stilt særlege
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krav til, men og at elektrikaren gjer
ein jobb som er viktig og betyr noko
for samfunnet.
Dessutan er yrket innafor ein
bransje som er betre organisert enn
mange andre innan byggfaga, og
det er og viktig når det gjeld løn
og arbeidstilhøve, men og i høve til
aktuelle saker som sosial dumping.
Og akkurat det siste har han fått god
respons på å ta opp. –Eg er gledeleg
overraska over at dei er så kjend med
problemstillinga, og spør om det
er skilnader i lønnsnivået i høve til
utlendingar. Det har og vore spørsmål
om dette kan gjere at yrket er usikkert
å satse på i framtida, fortel Viken.
Han gjev og gode råd for dei
som tenkjer å gå vegen fram til
ein eventuell læreplass hjå ein
elektroinstallatør, og nemner
lågt fråvær, og skaffe seg
kunnskapar i matematikk, språk
og samfunnskunnskap. Ein må og
være innstilt på å gjere mange slag
oppgåver, også dei kjedelege!
Presentasjonen sluttar med å slå
fast at elektrikaryrket er spennande,
mangfaldig og krevjande. Du kan tene
bra og få sjanse til å utvikle deg.
Synest elevane dette er spennande å

høyre på? spør vi til sist.
-Ja, det trur eg, seier Viken og viser til
vitjinga på Breimyra ungdomsskule.
Der starta vi ein halv time forsinka,
klokka kvart på to ein fredag, med
elevar som sat att etter ei orientering
om reklamebransjen. Vi rekna med at
dette kom til å bli veldig amputert, og
eg tok det jo veldig kort, men det var
ingen lange gjesp og eg fekk mange
engasjerte spørsmål. Det var svært
gledeleg, og eigenleg overraskande
ser ein det i høve til den spesielle
situasjonen. Ikkje berre for meg, men
og for arrangøren på skulen, svarar
han.

Bilde øverst:
-Jamt over ser det ut til å vere stor interesse
for orienteringar om ulike yrke, seier Jon
Kristian Viken som har vitja fleire ungdomsskular og fortalt om elektrikaryrket. Ark.AN


INTERNASJONALT ARBEID

hjå fagrørsla i vest
Trond Løvstakken frå EL&IT forbundet og Karsten Bøe og
Kristian Pedersen frå Elektroarbeidernes Fagforening vitja Irland
og England 4.-6. september.
Formålet med reisa var å pleia kontakten med fagrørsla og
leigefirma i dei aktuelle landa og eventuelt knytte kontakt med
aktuelle firma for innleige av arbeidskraft til Norske firma.

Trond Løvstakken og Kristian Pedersen framfor lokala til fagforbundet TEEU.
Ark. KP.

Møte med TEEU
Forbundet som organiserer elektrikarar i Irland er Tecnical, Engineering
& Electrical Union. (TEEU) I tillegg
organiserer britiske Amicus også elektrikarar i Irland, men som hovudregel
berre irar som arbeider i UK eller i
britisk baserte firma.
Under møtet med Charles Pricemann
frå TEEU vart det teke opp problemstillingar i forhold til firma Randridge
og generelle problemstillingar ved
TEEU sine medlemmar som arbeider
i Noreg. Dei fleste problema knytt til
firma Randridge hadde løyst seg som
følgje av at det var laga tiltredelsesavtale og avtalar om utleige av arbeidskraft til Vetco Aibel og Aker Kværner.
Saker som var aktuelle for TEEU
var organisering av arbeidstakarane
i firma Randridge. Det var ein delt
problemstilling då nokre var organisert i Amicus men dei fleste i TEEU.
Ein har ikkje den same ordninga som
i Noreg, med innbetaling av fagforeiningskontingent som trekk over
lønn. Det er derfor ein utfordring å få
oversikt over organiseringa i dei ulike
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Av Kristian Pedersen
bedriftene. Diverse personellister var
gjennomgått og det vart funne avvik
i forhold til medlemsregisteret til
TEEU.
Det vart avtalt at plasstillitsvalde i
Noreg skulle sjekke medlemsskap for
dette personellet i forhold til medlemsskap i Amicus. Vidare vart det
avtalt at eventuelt uorganiserte irske
arbeidstakarar skulle vervast til TEEU.
Innmeldingsblankettar og diverse
informasjon vart motteke og er distribuert til plasstillitsvalde i Noreg.
Møte med Randridge
Firma Randridge er ein irsk basert
teknisk entreprenør innanfor elektro
og automasjon. Dei har avdelingar i
Nederland og Sør Afrika. I Noreg er
dei engasjert med utleige av personell
til Vetco Aibel og Aker Kværner.
Bedriftsleiinga hadde fleire direkte
spørsmål knytt til utbetaling av korrekt lønn i forhold til prosjektavtalane
til Vetco Aibel og Aker Kværner
Elektro. Klubbleiarane Karsten Bøe
og Kristian Pedersen svara direkte
på desse spørsmåla. Spørsmåla var

omkring timelønn, heilagdagsbetaling, personell i byggfag i UK.
overtidsbetaling, og betaling for reisetid og betaling av reiseutgifter.
Det vart diskutert omkring eksisterande intensjonsavtalar med briRandridge hadde laga eit skjema for
tane. Vidare omkring situasjonen på
lønn m.m. for kvart enkelt prosjekt,
arbeidsmarknaden i Noreg og UK og
desse vart gjennomgått og korrigert i
problemstillingar i forhold til sosial
møtet.
dumping.
Det var vanskeleg for bedrifta å forstå
Landsoverenskomsten på grunn av
språkbarrieren. Trond Løvstakken
informerte omkring avtalen og formidla informasjon og engelsk oversetjing av tariffavtalen. Randridge
ynskte ikkje å differensiera på lønnsutbetalinga for sine tilsette og valde
derfor å betala alle fagarbeidarar med
fagtillegg som etter 11 år. Dette var
det ingen innvendingar mot frå den
norske delegasjonen, så lenge alle fekk
det dei hadde krav på.

Westerman kunne fortelja om ledig
kapasitet på faga elektro og automatisering. Vetco Aibel og Karsten
Bøe har innleie frå britiske ESS.
Westerman kom med tilråding til
Vetco Aibel og Aker Kværner Elektro
ved Bøe og Pedersen om samarbeid
med firma Oracle og Vital. Desse
firma er det i etterkant av møtet laga
tiltredelsesavtale med og anbefaling
om innleie er sendt til Aker Kværner
Elektro og Vetco Aibel.

Møte med Amicus
Det vart halde eit møte med Frank
Westerman frå fagforbundet Amicus,
i London. Amicus organiserer elektrikarar, automasjonspersonell og anna

Frank Westerman frå fagforbundet Amicus i samtale med Karsten Bøe. Ark.KP
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INTERNASjONALT ARBEID

Av Geir Ove Bernhoff

INTERNASJONALT
samarbeid
Vi må alle ta innover oss
at vi arbeider i et globalisert arbeidsmarket og hvor
bedriftene søker stadig større markeder. Oppkjøp og
sammenslåinger av mindre
og større elektrovirksomheter skjer over en stor skala.
Tiden hvor alle avgjørelser
ble tatt lokalt er for mange
av oss for lengst forbi.

Avgjørelser som har stor påvirkning
på vår hverdag foretas nå i stadig større grad på toppen av store internasjonale konsern, hvor lokale tillitsvalgte,
eller for den saks skyld lokale ledere,
har liten eller ingen innflytelse. Med
andre ord kan din arbeidsplass bli
nedlagt som en konsekvens av beslutninger tatt i et annet europeisk land.


Fagbevegelsen har i alle år arbeidet for
fellesskap, samarbeid og påvirkning,
og fikk i 1994, etter lengre tids press,
på plass et EU direktiv om ”Europeisk
Samarbeidsutvalg” (ESU). Direktivet
gir oss rett til å opprette samarbeidsfora over landegrensene i foretak og
konsern innenfor EØS/EU området.
ESU-avtale inngått i YIT
YIT er et slikt internasjonalt konsern,
som fra 1994 til i dag har ekspandert fra 3000 til 22 135 ansatte.
Konsernledelsen som sitter i Finland
styrer et konsern med virksomheter
i Norge, Finland, Sverige, Danmark,
Russland, Litauen, Estland og Latvia.
I 2003 kjøpte YIT ABB’s installasjonsvirksomhet i Norge Sverige og
Danmark, noe som fordoblet antallet ansatte i konsernet. Det kom da
raskt på plass et krav om Europeisk
Samarbeidsutvalg innad konsernet.
Først forhandlingsmøte ble avholdt
den 2. november 2004 og den endelige avtalen ble signert i Helsingfors
den 24. oktober 2006.

Avtalen gir de ansatte rett til å møte
med 25 representanter, hvorav 3 fra
Norge. Det skal avholdes minimum
ett møte per år hvor første dag er
personalrådsmøte der kun ansattrepresentantene møter, mens andre dag
er avsatt til å møte konsernledelsen
i konsernrådet. Utover dette skal
Arbeidsutvalget, bestående av 5 ansattrepresentanter og 3 fra konsernledelsen, møtes minst 2 ganger per år.
ESU-direktivet er et redskap for å få
til bedre ordninger for de ansatte og
er med på å tette gapet mellom de
ansatte og internasjonal ledelse. Det
hjelper oss til å få medinnflytelse i
alle virksomhetenes forhold, noe som
ikke bare skaper bedre bedrift for de
ansatte, men også forbedrer bedriftens
konkurransedyktighet.

Geir Ove Bernhoff skriver for
Samleskinnen, bladet til Rogaland
Elektromontørforening. Artikkelen stod i
Samleskinnen nr 4 2006.
Montørforum nr 1 - 2007

AFP

Av Arne Nesheim

AFP og den nye

pensjonsfella
Gjennom 20 år hadde arbeidslivet i Norge en ordning som gjorde at slitne arbeidere
kunne gå av med avtalefestet pensjon før den ordinære pensjonsalderen. Så kom pensjonsforliket av 2005 og mulighetene for rasering av AFP er stor. Men noen maner til
kamp for å redde ordningen.
AFP-hva er det?
Fagbevegelsen i Norge har i alle år
kjempet for bedre rettigheter for
arbeidere, blant annet nedsetting av
pensjonsalderen. I forbindelse med
tariffoppgjøret i 1988 kom LO og
NAF frem til at den økonomiske
situasjonen ikke tilsa en generell
reduksjon i pensjonsalderen fra 67 år,
men at det burde være mulig å lage
et verdig alternativ for de som trengte
det mest, les de som hadde tunge jobber. De kalte det avtalefestet pensjon,
forkortet AFP.
Etter hvert ble ordningen utvidet slik
at mange kunne gå av med avtalefestet
pensjon fra fylte 62 år. I god tradisjon ble dette en ordning der både
arbeidstaker, arbeidsgiver og staten
bidrar.
En AFP-pensjonist får folketrygd
som om man var alderspensjonist og
man tjener opp pensjonspoeng frem
til ordinær pensjonsalder. I tillegg får
man et AFP tillegg på kr 950 pr mnd.
Det er kanskje nettopp denne siste
tusenlappen som gjør at en del velger
å benytte seg av AFP, for eventuell
tjenestepensjon kommer jo først til
utbetaling fra 67 år. Men nå står altså
hele denne ordingen i fare.
Den nye pensjonsfella
De senere årene har det spredd seg
en holdning i Europa om at pensjonskostnadene er for høye og at noe må
gjøres. Det ville bli for få yrkesaktive
bak hver pensjonist var gjennomgangsmelodien. ”Man må etablere
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pensjonsordninger som er bærekraftige”, sies det. Det betyr kanskje at de
som har lite fra før må få enda litt
mindre, slik at de som har veldig mye
kan få mer. Denne holdningen har
også fått god grobunn i Norge, ja faktisk langt inn i LO.
LO-kongressen i 2005 vedtok, mot
EL&IT-forbundets stemmer, å slutte
opp om regjeringens forslag til pensjonsreform. Like etter LO-kongressen
i 2005 ble det inngått et pensjonsforlik i Stortinget som la grunnlaget for
reformen som skal komme.
Høsten 2006 la regjeringen frem
Stortingsmelding 5(2006-2007) om
opptjening og uttak av alderspensjon.
Den nye ordningen er tenkt innført
fra 2010. Det nye pensjonssystemet
baseres på livsløpsopptjening, halv
reallønnsutvikling av pensjonsutbetalingene og reduserte utbetalinger som
følge av justering for levealder.
Den skulle gi mer pensjon til alle og
samtidig lavere utgifter, var reklamen
da stortingsmeldingen ble lagt frem.
Men realiteten er at man i fremtiden
må arbeide lengre for å få like mye i
alderspensjon som man får i dag. Det
passer kanskje bra for funksjonærer
med lett arbeid, men neppe så godt
for en industriarbeider eller en elektriker. De færreste elektrikere klarer å
stå i arbeid frem til 67 år.
Man skal selvfølgelig kunne gå av
tidligere hvis man vil, men da vil du
få lavere pensjon for resten av levetiden. I denne modellen passer AFP-

ordningen dårlig inn. Man kan ikke
få mindre og mer samtidig.
Forsvar for AFP
LO-kongressen 2005 støttet regjeringens forslag til pensjonsreform men
sa samtidig at det var en forutsetning
at AFP måtte opprettholdes. Mange
slutter seg nå til holdningen om at det
er uakseptabelt at AFP pensjonister
skal tape på pensjonsreformen. Men
hvordan skal man finne løsningen?
EL&IT-forbundets landsmøte høsten
2006 uttalte at man ville mobilisere
kraftig for å få hele LO med på kampen for å sikre at LO-kongressens
vedtak blir ivaretatt i fremtidige pensjonssystemer. Verkstedsklubben ved
Aker Verdal har startet en kampanje
som de har gitt navnet ”Forsvar AFP”.
De har satt opp et fond der pengene
vil bli brukt til å utarbeide og spre
dokumentasjon om vanlige folks virkelighet, og skolere medlemmer og
tillitsvalgte i krav til et framtidig pensjonssystem bygget på tanken om en
rettferdig og solidarisk folketrygd.
De har selv bevilget en million
kroner til arbeidet og har oppfordret andre til å bidra med penger.
Elektroarbeidernes Fagforening bevilget kr 10 000 til dette arbeidet på
styremøte den 23. november 2006.
Kanskje bevilger årsmøtet 2007 også
noe. Tiden fra nå og frem til tariffoppgjøret 2008 (da praktiske tilpasninger skal avklares) blir avgjørende for
fremtiden for AFP.
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Med blikket vendt
Landsmøtet i EL&IT–Forbundet hadde internasjonalisme
som tema, med LO-leiaren i Columbia, Carlos Rodriguez
som den mest profilerte av fleire utanlandske gjester. Han
oppmoda oss om å arbeide for å styrkje demokratiet og trepartssamarbeidet i Noreg, slik at vi kunne vere eit døme og
styrkja trua på at det nytter også for dei som andre stader i
verda no er gripen av maktesløyse.
Av dei meir ordinære sakene som vart handsama kan
Elektroarbeidernes Fagforening alt i alt vere godt nøgd med
resultata frå landsmøtet, noko fagforeiningsstyret og stadfester i si oppsummering.

Det internasjonale temaet
Fredagen under landsmøtet var sett
av til dette temaet. Rodrigez innleia om situasjonen i Columbia og
Latin-Amerka. Columbia er i dag det
farlegaste landet å drive fagforeiningsarbeid i, med drap på fagforeiningsaktivistar som daglegdagse hendingar.
Etter dette vart det gjennomført tre
ulike seminar knytt til internasjonal
handel, sosial dumping og fagrørsla
sine strategiar. Det heile vart avslutta
med ein plenumsdebatt mellom
Carlos Rodrigez, Eric Lee grunnleggjaren av nyheitssida Labourstart,
Anita Normark finsk generalsekretær
i den internasjonale bygnings og trearbeidarføderasjonen, førstesekretær
i LO Ellen Stensrud og EL&IT sin
eigen Jan Olav Andersen.

Representantar frå Elektroarbeidernes Fagforening i Landsmøtesalen. Ark.D07
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Dei fleste av oss veit frå før at det i
mange land ikkje er nokon spøk å
vere tillitsvald. Men den internasjonale hovudbodskapen til landsmøtet
var likevel ikkje fokus på eige elende.
Internasjonal solidaritet, ja, men den
internasjonale nyliberalismen og frihandelen var hovudproblemet også i
dei andre landa. Vi kjende oss att.
Vi vart likevel minna om at utanfor
Norden er fagrørsla svekka eller i
krise, noko som pregar folk og gjer
at dei trur det ikkje er mogeleg at det
kan vere annleis. Vi vart og minna
om at ingenting er sikkert, frå New
Zealand som ein gong hadde vore ein
moderne velferdsstat som oss, og frå
Sverige som etter regjeringsskiftet no
såg åtak på fagrørsla og folkhemmet.
I denne samanhengen gav Carlos
Rodrigez oss i Noreg ei oppmoding
om å arbeide for å styrkje demokratiet og utvikle trepartssamarbeidet.
Slik ville vi vere eit døme som andre
kunne vise til – sjå, slik vil vi ha det
og!
Politikk
Politikk er ein viktig del av alle
landsmøte i LO. Om den politiske
ståstaden til forbundet kan ein seie at
det synest å være brei semje om måla.
Somme vil nok hevde at det politiske
ordskiftet viste at det i alle høve finnest ein opposisjon. Men under slike
tilhøve er det ikkje lett å markere

venstrestandpunkt som ikkje slår
inn opne dørar, og dermed synest og
desse framstøyta å være oppkonstruerte.
Frå regjeringshald var det finansminister Kristin Halvorsen som innleidde til ordskifte om den faglege
og politiske situasjonen. Ho forsikra
mellom anna at Regjeringa var i gong
med politiske omleggingar på mange
område, og avslutta med at både
døra og mailboksen hennar var open
for oss.
I ordskiftet etterpå deltok fleire av
delegatne frå Elektroarbeidernes
Fagforening, Jan Henrik Larsen
snakka om arbeidsmiljølova, Arne
Nesheim om mobilskatt, Kjell Sverre
Aasheim om matskatt og Ove Toska
mellom anna om skatt på aksjehandel. Åge Blummenfelt foreslo at
EL&IT Forbundet tok kontakt med
Regjering/Storting for å fremja eit
forslag om midlar til livsopphald ved
utdanning.
Forslag og økonomi
Nesten fullt gjennomslag vart det
då landsmøtet vedtok å gjere forsikringsordninga sjølvfinansierande.
Forslaget frå Elektroarbeidernes
Fagforening ville gå endå lenger og i
tillegg organisere ordninga i ein eigen
forsikringskasse. Det var noko kasseraren sette seg imot, og fekk salen sin
tilslutning til.

Av Erik Grytdal
Hovudkasseraren teikna eit bilete
av ein forbundsøkonomi i balanse.
Dermed var det få om nokon røyster
som tala om å auka kontingenten ut
over justeringane av forsikringsdelen,
eller følgje opp framlegget frå fagforeininga vår om å kutte i leiinga.
Derimot var det fleire som åtvara mot
å auke kontingenten.
Tor Sundby frå kontrollkomiteen
derimot, peikte på at underskotet
ikkje kunne halde fram i neste fireårsperiode. Og frå Austfold vart det gjort
greie for kva andre forbund betalte
i kontingent, og samanlikna med
EL&IT betaler dei meir. Men heller
ikkje det vekte applaus eller ordskifte
om meir pengar til auka aktivitet,
eller naudsynt påfyll av kampfondet.
Konsekvensar og samanheng mellom
inntekter og ønskt auka aktivitet var
det elles nokså stilt om.
Men det vart reist prinsipiell kritikk
mot å bruke studiemidlar til konferansar og til dømes landsmøte. Den
kritikken vart avist, men det er delte
meiningar både om ei slik utvida tolking studieomgrepet og det som ligg
bak ei slik budsjettering.
På HMS-området er det nytt at det
vert opna for å oppretta eit sentralt
HMS-utval. På den andre sida vart
det ikkje gjennomslag for ei vedtektsfesting av at verneomboda skulle inn i
styra i lokaldvelingane.

Ove Toska på talerstolen på Landsmøtet. Ark.D07
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Landsmøtet gjorde og den organisatoriske tredelinga som var knytt til etableringa av EL&IT-Forbundet, til historie ein gong for alle. Dette etter at
det lenge hadde vore tvil kring dette,
og Elektroarbeidernes Fagforening
hadde sendt inn forslag om å avklare
det.
Fleire enn vår fagforeining hadde
sendt inn forslag om å gjere det
mogeleg å organisere utanlandske
gjestearbeidarar, og det vart det vedtatt å arbeide vidare med.
Elektroarbeidernes Fagforening foreslo
og å styrkje fagforeiningane ved at dei
på viktige område skulle ha direkte
linje til forbundet utanom distriktet.
Men det var landsmøtet ikkje moden
for enno, så det nådde ikkje fram
denne gongen.
Val
Som kjent hadde fagforeininga fremja
forslag om ei reduksjon av forbundsleiinga, for å senke utgiftene i forbundet. Dette nådde ikkje fram og Vidar
Hennum vart vald til ny nestleiar
etter Tore Gulbrandsen som gjekk av
for aldersgrensa. Hennum var og den
kandidaten som delegasjonen frå fagforeininga støtta framfor dei to andre
kandidatane.
Tek ein utgangspunkt i medlemstalet på dei ulike tariffavtalane der
Landsoverenskomsten (LOK) no
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utgjer vel halve medlemsmassen i
EL&IT Forbundet, kan det sjå ut
til at ein ikkje fekk full utteljing ved
valet til dei fremste verva i forbundet.
Men det er mykje som skal ivaretakast
og resultatet vart svært nær det forslaget Elektroarbeidernes Fagforening
hadde lagt fram. Alt i alt er ein godt
nøgd med resultatet, trass i at Tore
Haugland frå Telenor Hordaland og
Sogn og fjordane mista plassen i forbundsstyret med knappast mogeleg
margin, og at distriktet såleis mista
ein lokal representant.

Landsmøtet vedtok elles ei rekkje
gode samrøystes fråsegner som må
seiast plasserer EL&IT Forbundet
på venstresida blant forbunda i LO.
Dette var fråsegner om offentleg
eigarskap, pensjon, og kraftforsyning
for å nemne nokre. Det som nok
vekte mest merksemd utanfor salen
var nok ei samrøystes fråsegn mot å
innføre det omstridde tenestedirektivet frå EU.

Fagforeininga sin leiar Ove Toska vart
attvald til forbundsstyret, og i tillegg
vald inn som fast representant i LO
sitt representantskap. Dermed har
fagforeininga skaffa seg ei viktig røyst
nær den sentrale leiinga i LO.
Handlingsprogram og fråsegner
Elektroarbeidernes Fagforening hadde
sendt inn mange mindre forslag til
nytt handlingsprogram, og dette
gav god utteljing ved at ein fekk inn
mykje bra.
Dei utdanningspolitiske måla i handlingsprogrammet vart likevel utfordra
gjennom eit forslag til fråsegn frå
Utviklingsavdelinga i forbundet.
Det førte til at Elektroarbeidernes
Fagforening leverte inn eit forslag til
fråsegn opp mot denne som og fekk
og redaksjonskomiteen si støtte. Salen
vedtok likevel Utviklingsavdelinga sitt
forslag.

Internasjonale gjester prega Landsmøtet. Frå
venstre Carlos Rodrigez, Anita Normark og
Eric Lee. Ark.D07
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Av Erik Grytdal

KOMMENTAR

KOMPETANSE,
utdanning og politikk og sånt…

l

andsmøtet i EL&IT-forbundet
var oppteken av mange viktige
saker, og utdanningspolitikk er ei
av dei. Om dette emnet vart det og
vedteke ei fråsegn med overskrifta:
Kompetanseløftet må gi et løft for alle
elever! Det er ein saus av gode ønskjer
og uforstand, og ein kan jo spørje om
kvifor det ligg i tidsånda at det skulle
vera naudsynt med ytterligare åtak på
folkeopplysningstradisjonen.
Eg er, som dei som tidlegare har lese
kva eg har skrive, ingen tilhengjar
av den nye utdanningsreforma, den
moderne pedagogikken eller dei
ideane som ligg bak dette. Heller ser
eg ikkje på målet med utdanningspolitikken å være identisk med måla for
Lisboaprosessen, eller å vere eit reiskap i den retninga. Tvert om.
Målet med utdanningspolitikken må
vere tredelt og dette har eg sagt før,
og eg tek det oppatt heilt til det set:
Utdanningspolitikken må ha som mål
å dekkje den enkelte elev sine behov
for å velje utdanning ut frå interesser
og evner, produksjonslivet sine behov
for tilpassa kunnskap til å produsere,
og samfunnet sine behov for danning,
kultur og demokrati. Alt dette på ein
balansert måte og innafor eit nasjonalt
perspektiv. Det nasjonale perspektivet
får eg heller grunngje ved eit anna
høve, men lokale læreplanar og fri flyt
er stikkord her.
Landsmøtet si fråsegn har derimot
andre og visjonære mål, og opnar
slik: ”Det viktigste prinsippet i norsk
utdanningspolitikk må være at alle
mennesker sikres den samme muligMontørforum nr 1 - 2007

het til å lykkes”
Spørsmålet her vert om vi ville vi seie
det same om til dømes norsk fiskeripolitikk eller oljepolitikk? Eg vonar
ikkje det, men sluttar meg til tanken
om eit lukkeleg samfunn. Ein sausar
saman mål og midlar og gjer utdanningspolitikk til eit mål for samfunnet. Dette er årsaka til at eg terpar om
att og om att på dei tredelte måla for
utdanningspolitikken, også pugging
kan vere nyttig.

eller mogen for å sjå på seg sjølv som
studentar, eller velja riktig innhald i
undervisninga slik det vert forventa.
Ein fullt ut elevorientert utdanningspolitikk slik EL&IT-forbundet gjennom denne fråsegna har gjort seg til
talsmenn for, viser dermed også sine
klåre avgrensingar.

Innhaldet i skulen er noko anna og
har sidan opplysningstida vorte fastsett av staten bygt på einskapleg vitskap. Lokale læreplanar, som fråsegna
Ein logisk konsekvens av ikkje å sjå
omtalar i nøytrale ordelag, er uttrykk
skilnad på utdanningspolitikk og
for at samfunnet skal overlata innhalsamfunn er den rolla ein tenkjer seg
det i skulen til ein kvar som måtte ha
eleven skal ha i skulesamanheng:
makt eller interesse av å definera dette
”Elever og lærlinger må derfor få reell innhaldet. Slik spelar den moderne
medbestemmelse, innflytelse og ansvar pedagogikken på lag med kreftene
for eget læringsarbeid” og vidare:
som ønskjer å endre den tradisjonelle
”Eleven og lærlingen skal selv være
balansen mellom dei tre hovudinteresansvarlig for dokumentasjon og egen- sene innanfor utdanningspolitikken.
vurdering”.
Det får vere ei trøyst at handlingsEin ønskjer å vere demokratisk, men
programmet som landsmøtet vedtok,
endar opp med å opptre i ein libeikkje uttrykkjer dei same synspunkta
ralistisk tradisjon. Demokrati tyder
om utdanning som fråsegna. Men
folkestyre og praktiserast i samfunnet
så var det om dei som leser dette då,
vårt som fleirtalstyre der ein delegerar skjønar kva som står der.
styring på vegner av andre til formelle
organ. Slik må demokratiet og praktiserast i skulen, i tillegg til undervisning om verdiane knytt til dette
styresettet.
Ein elevorientert utdanningspolitikk
er nært knytt til, og eit uttrykk for
den moderne pedagogikken som
jo i praksis berre er ein metode.
Paradoksalt nok er også den med på
å auka skilnadene i kunnskapsnivået
mellom elevane. Det skuldast mellom anna at ikkje alle er i stand til
13

Av Arne Nesheim

JENTER I FAGET

Elektro som
opplæringsarena
for jenter?

Andelen jenter i elektrobransjen er veldig
lav, kanskje ca 2 %. For å finne frem til
strategier og gode eksempler på hvordan
denne andelen kan økes, ble det gjennomført en samling som ble kalt dialogkonferanse den 28. november ifjor.

Inger Vagle, elektroinstallatør og lærer ved Etterstad videregående skole, er en av pådriverne for å få flere jenter inn i elektrikerfaget. Ark.AN.

Konferansen kom i stand etter
samarbeid mellom Norsk bilbransjeforbund, Fellesforbundet
(for de vil ha flere jenter inn i
bilbransjen...), Telfo og EL&IT
forbundet, og med støtte fra HFB.
Som et ledd i dette arbeidet har to
lærere på Etterstad skole der konferansen og ble holdt, gjennomført
intervju med ca 60 jenter og ca 25
daglige ledere og opplæringsansvarlige i bedrifter. Hovedtrekk fra
undersøkelsen ble fremlagt på dialogkonferansen, og selve rapporten
kommer senere.
Dialogkonferansen bestod også i
mye gruppearbeid med erfaringsutveksling, derav navnet dialogkonferanse. Det kom frem at det
er mange grunner til at jenter velger elektro, akkurat som hos gutter. Noen mente at det var fordi
14

det var så få jenter i bransjen at
de hadde valgt yrket. Man ville ha
guttene for seg selv.
De som hadde holdt på litt lengre
mente imidlertid at det på sikt
kunne være bra om det var andre
jenter også. De trakk frem nettverk mellom jenter som et positivt
bidrag for å bli. Kanskje fylkene
kunne engasjere seg i det også?
De jentene som begynner i bransjen er veldig bevisste på hva de
vil. Etterstad videregående skole
har lenge satset på å samle jenter i
elektroklasser, inntil halve klassen.
Alle jenter i Oslo som vil begynne
på elektro kan hvis de ønsker det
starte på Etterstad. Skolen har
også arrangert opplevelsesdager for
jenter.

Gunvor Eldegard som er første
nestleder i næringskomiteen var og
med på konferansen og røpet at
hun ville fremme en interpellasjon
i Stortinget om flere jenter inn i
mannsdominerte yrker. Kanskje
bransjen også kan ta med jenter
når yrkene skal presenteres på ungdomsskolene?
Tove Johansen fra EL&IT forbundet åpnet og avsluttet konferansen som bare var startskuddet på
arbeidet med å få flere jenter inn
i bransjene. Fremover vil det trolig bli et hovedprosjekt der man
også ønsker kontakt med bedrifter
som vil gå dypere inn i arbeidet og
eventuelt bli modellbedrifter.
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DIKT

ADVENTSLYS
Så sendes en rakett i kveld
Vi sender den i vrede
Den sprenger alle hus og hvelv
og de som er til stede
Så sender vi to fly i kveld
De sendes for å lede
Vår våpenmakt og pengestell
til muslimene der nede
Så bomber vi Irak i kveld
Vi bomber dem med glede
De står og brenner for seg selv
og oss som ser på TV
Vi tenner på et land i kveld
Og lar det brenne ned
For lengsel, fred, håp og glede
Men mest allikevel
for våpensalg og mened
Tor Mikalsen

Diktet sto opprinnelig på trykk i Klassekampen for mange år siden
som en kommentar til det aktuelle utenrikspolitiske nyhetsbildet.
Som vi husker ble Irak angrepet alt i 1991. Siden ble landet underlagt
internasjonal boikott, etter hvert supplert med daglige flyangrep.
Dessverre er diktet fortsatt aktuelt.
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HALVÅRSMØTET I ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING, FOLKET HUS BERGEN 6. OKTOBER 2006.

Også i Elektroarbeidernes
Fagforenings representantskap var det opprør mot
Regjeringens forslag til endringer i sykelønnsordningen
i høst. De 59 frammøtte
representantene var samstemt i synet på å gjøre klar
det politiske streikevåpenet
dersom Regjeringen ikke
bøyde av.
Både prioriteringen av
akkordtariffen ved lønnsoppgjøret, og det faktum at
lønnsnivået blant fagforeningens medlemmer er i ferd
med å bli hengende etter,
var bakgrunnen for å gjøre
høstens halvårsmøte til en
ny giv for akkordarbeidet
ved å gi det en sentral plass
i debatten.
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Ove Toska ønsket velkommen og
åpnet møtet. Om arbeidssituasjonen
siste halvår sa han at den har vært
preget av hektisk aktivitet i bransjen,
noe som ser ut til å fortsette. Men vi
er også prisgitt internasjonale forhold
som oljeprisen.
Det er for tiden vanskelig å få tak i
elektrikere i Skandinavia, og det blir
derfor leitet i andre land, engelsktalende i første omgang, men etter hvert
kanskje i Baltikum. –Vi må heve oppmerksomheten på at hver enkelt elektriker skal ha individuell godkjenning,

og følge med i egen bedrift, sa han.
På grunn av stor aktivitet merker fagforeningen også stort frafall til kurs,
og at tillitsmannstid blir skjøvet på.
Men behovene og problemene skal
også løses i gode tider, ble det minnet
om.
I fagforeningen er posten for internasjonalt arbeid alt brukt, og det
er positivt og knytter kontakter
med tillitsvalgte internasjonalt. De
bedriftsvise forhandlingene er nå i

Leder av forhandlingsavdelingen i EL&IT, Jan Olav Andersen ba om tilbakemeldinger på
hva folk forventet forbundet, fagforening og klubber måtte bidra med for å få opp akkordarbeidet og lønna. Ark.195
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Av Erik Grytdal

Halvårsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening, Folkets Hus Bergen, 6. oktober 2006. Ark.195

hovedsak ferdige sa han, men det er
ulikt hva de enkelte klubbene har fått
til, og det bekymrer at det er større
lønnsforskjeller innenfor bedriftene.
Akkordtariffen er nå blitt enklere, og
det er heller ingen grunn til at medlemmene i vår fagforening skal ligge
etter lønnsmessig.
Han kommenterte også statsbudsjettet
som ble lagt fram samme dag. – Vi
har forventninger til Regjeringen om
felleskapsbygging og oppretting av
skeivfordelingen til Helse Vest. Men
bråket om IA-avtalen provoserte oss
kraftig, det rokker ved trepartssamarbeidet som står sentralt i vårt velferdssystem, sa han.
Fagforeningen rekker ikke over alt
måtte han innrømme, men viste til at
økt bemanning er diskutert og det vil
en komme tilbake til. Det vil en også
med arbeidet med å øke kvinneandelen i bransjen. Han avsluttet med
å forsikre om at fagforeningen ville
være godt forberedt til det kommende
landsmøtet i november.
Innkalling, dagsorden og andre formaliteter ble deretter enstemmig
godkjent uten kommentarer, og til
dirigenter ble valgt Svein Arild Dale
og Atle Rasmussen.
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Økonomi og innkomne forslag
Kasserer Åge Blummenfelt orienterte
om fagforeningens økonomi første
halvår. –Med alle i arbeid og mange
store anlegg har vi en god inntektsøkning, som vi også måtte forvente, sa
han. -Noe annet hadde da også vært
et problem, var den noe underfundige
tilleggskommentaren fra kassereren.
Arne Nesheim la fram forslagene fra
YIT klubben i Bergen. Det første
var et forslag om at fagforeningen
registrerer kurs og deltakerlister på
en slik måte at informasjon om kurs
i slik regi kan hentes ut til bruk ved
realkompetansevurdering, planlegging,
årsmeldinger osv.
Det andre var et forslag om politisk
streik dersom ikke Regjeringen gikk
tilbake på forslaget om endring av
sykelønnsordningen.
Ove Toska ønsket å følge opp
forslaget om kursbevis. Han likte dårlig avtalebruddet og tuklingen med
trepartssamarbeidet. Han redegjorde
for behandlingen av IA-avtalen i
LO Bergen på et av de best besøkte
møtene på lang tid, og med en god
debatt, der det også ble foreslått å
bryte det faglige samarbeidet med
Arbeiderpartiet. Han sa at forbundsledelsen allerede var på banen da fagforeningen tok kontakt om dette. Også

han påpekte at det hadde betydning
for sykefraværet at mange svakere
grupper som ellers hadde vært holdt
utenfor arbeidslivet nå hadde kommet
inn.
Gunnar Røsssland kommenterte
at YIT hadde fått til en god lokal
anvendelse av IA-avtalen, mens de i
Siemenskonsernet ikke hadde fått det
til, og han ville gjerne høre erfaringer
fra flere bedrifter. Regjeringens forslag
til innsparinger i sykelønnen karakteriserte han som en generaltabbe.
Jan Henrik Larsen påpekte at arbeidsgiverne ofte glemmer langtidssykemeldte og at Regjeringen har tenkt
at økonomisk ansvar gjør at arbeidsgiverne ikke glemmer så lett. -Vi har
noen utfordringer her, sa han.
Jon Kristian Viken sa at fokus på IAavtalen kombinert med opplæring av
mellomledere har ført til et positivt
syn på avtalen. Regulert i avtalen er
også at arbeidsgiverne må følge opp
de sykemeldte, viss ikke får det sanksjonsmessige konsekvenser. Lettere er
det da å glemme permitterte. -Når det
gjelder forslaget fra Regjeringen er det
både feil medisin og feil arbeidsmåte,
avsluttet han.
Åge Blummenfelt sa at også Sønnico
hadde vegret seg mot IA-avtalen,
uten at det betydde at det ikke fantes
17
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gode rutiner på dette området også
hos Sønnico. -Skal en få inn igjen
langtidssykemeldte må det gjøres en
innsats, mente han og fremholdt sykefraværsoppfølging som et gode.
Både forslaget om registrering av
kursbevis, og forslaget om aksjon mot
Regjeringens forslag til endring av
sykelønnsordningen ble enstemmig
vedtatt.
Temadebatt om akkordlønn
Jan Olav Andersen, leder av EL&ITforbundets tariffavdeling innledet om
akkordtariffen fra et fagligpolitisk
ståsted. Akkordtariffen hadde blitt
prioritert ved tariffoppgjøret i år og
dette hadde gitt systemet forbedringer.
Akkordsystemet gir best kontroll med
utbytte av eget arbeid, kan gi høyere
lønn, og ideologisk gir det jevn fordeling.
Han spurte hvorfor akkorden ikke da
var mer brukt, og svarte sjøl på det
ved å peke på at arbeidsgiverne nok
har ønsket produktivitetslønnssystemer, men har siden begynnelsen på
nittitallet prøvd å få dette til på annen
måte. Uten å lykkes, og i mellomtiden
har mye kunnskap om akkordlønnssystemet gått tapt blant våre medlemmer.
Nå er det ideologiske presset mot
akkorden lettet noe, og tiltak er på
gang for å øke kunnskapen om dette.
Vi må også tørre å prøve, det er blitt
en myte at akkord er så vanskelig å
skrive.
Lønnsmessig så ligger vi ikke så godt

Distriktssekretær i Buskerud Leif Olsen viste til en rekke akkordjobber som hadde gitt god
fortjeneste og skapt glød hos mange unge. Han oppfordret folk til å bla litt i akkordtariffen og
diskutere akkordarbeid i lunsjen. Ark.195.

an på LOK i forhold til byggfagene
ellers, og her kan akkordarbeid være
et alternativ som kan gi grunnlag for
høyre lønn, det ser vi i de delene av
landet der det jobbes akkord.
Andersen avsluttet med å spørre
forsamlingen hva de forventet av forbund,
fagforening og klubber for å få opp
akkordarbeidet og lønna, og ba om
tilbakemeldinger på det.
Leif Olsen, distriktssekretær i
Buskerud og med lang erfaring fra
akkordarbeid innledet om de praktiske erfaringene rundt akkordarbeidet. Han åpnet med å takke for å
komme, dette hadde han gledet seg
til. I Buskerud måtte noe gjøres, sa
han. Fortjenestenivået hadde stagnert
og andre yrkesgrupper tjente mer enn
oss. Arbeidsgiverne ville prøve å skvise

ulike ordninger, men vi ville motbevise at arbeidsmoralen var dårlig og
tjene penger. -Ingen av partene kan
nekte å jobbe akkord for jobber over
24 timer, sa han og minnet om at vi
nå var inne i en byggeboom.
Han viste en rekke eksempler på vellykkede akkordjobber i Buskerud som
har gitt god fortjeneste og skapt glød
hos mange unge. Et eksempel var en
akkordjobb av tre og en halv ukes
varighet som gav et overskudd som
fordelt på året ville tilsvare en økning
i fast timelønn på 7 kroner.
Olsen avsluttet med å slå fast at en
måtte engasjere ungdom i akkordarbeidet og hjelpe dem i gang.
Eksemplenes makt er stor, og undertegnede noterte at dette var en meget
god innledning.
Håvard Stølen har jobbet mye akkord
fortalte han, og så det som positivt.
Det øker også trivsel og kanskje det
gav mindre sykefravær også?
Ove Toska roste Olsen for sitt engasjement og mente det var udiskutabelt
at ikke akkorden gav økte inntekter.
Han viste til at fagforeningen vår
hadde laget lønnsstatistikk over flere
år, og en oversikt over den langsiktige
utviklingen har vært at vi har sakket
akterut. (Se Montørforum 1-2006,

Gunnar Røssland mente Regjeringens forslag
til innsparinger i sykelønnen var en generaltabbe. Ark.195.
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side 35, red. anm.)
Forskjeller mellom bedrifter, og
forskjeller opp til 30 kroner timen i
samme firma er betenkelig, sa han,
akkord gir jevnere lønn.
Han minnet om at akkordlønna drar
fastlønna opp, og lovet å komme med
forbedringer av lønnsstatistikken ved
å få akkordstatistikken opp å gå igjen,
men her er en avhengig at folk rapporterer inn.
Svein Arild dale takket for et godt
innlegg. Han fortalte at innafor
skipsindustrien var ofte kabelbroer og
kabler lagt når en fikk ferdig skrog
fra utlandet, og at dette var med å
ødelegge akkorden. Han var urolig i
forhold til dette i framtida.
Gunnar Røssland understreket at det
første som må gjøres er å skrive en
avtale, ellers kan det ikke tvistes. -Vi
prøvde 4b-systemet til tross for at eg
var imot, men det kreves dialog og
oppfølging, sa han. Akkordsystemet
derimot må følges opp. Men det
uheldige med det er at minstelønnen
er for lav, da føler folk seg usikre og
vil gjerne heller ha 4b.
Kristian Pedersen var med å starte
akkordarbeidet på Ormen Lange, og
hittil har det gitt svært gode erfaringer. Han sa seg enig med Røssland

om at det er nødvendig med et tilfredsstillende akkordforskuddsnivå.
Dette var et problem også på Ormen
Lange, men en klarte å heve dette
underveis ved å vise til god framdrift.
Jon Kristian Viken sa at det var god
erfaring med akkord noen steder i
bedriften, mens det var lite ellers, og
begrepet 4b hadde oppnådd å bli et
skjellsord. En har ikke oppnådd å få
til felles garantilønn på akkord og
4b, men klubben mener det må være
likt. Oppjustering av akkordforskudd
underveis tar for lang tid. Mye av barrieren ligger i usikkerhet om hva som
inngår i akkorden og ikke, mente han.

Leif Olsen sa i sitt sluttinnlegg at
installasjonsutvalget at han ikke hadde
sett eksempler på 4b i Buskerud nå.
Også han støttet det synet at akkordarbeid gav mer rasjonell drift, og mer
interessesant arbeid og færre feil. –Jeg
kan se forskjell på de byggeplassene
det jobbes akkord og fastlønn sa han,
og oppfordret folk til å bla i litt i
akkordtariffen og diskutere i lunsjen.
Ove Toska takket innlederne og
ønsket vel hjem.

Jan Henrik Larsen ba om at akkordsedlene ble sendt inn for statistikk, og
sa at fagforeningen hadde diskutert
rollen som støtteapparat for akkordarbeidet, men understreket at også klubbene og klubblederne måtte skoleres i
akkordarbeid. Han sa at når det gjaldt
skipsakkordkurs hadde han en avtale
med Johnny Breivik i distrikt Møre og
Romsdal om at Breivik holdt et slikt
kurs her, i bytte mot at Larsen holdt
et akkordkurs i Møre og Romsdal.
Han avsluttet med å hevde at det var
færre feil på akkordarbeid enn arbeid
utført i fastlønn, og antydet at forklaringen kunne ha sammenheng med
organiseringen av arbeidet.

Dirigentbordet. Arne Nesheim, Svein Arild Dale og Atle Rasmussen. Ark.195.
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Takk til Klara
i Nordhordland

l

20

eder av distriktet Reidar
Sekkingstad åpnet møtet og
redegjorde kort for arbeidet
siste halvår. Hovedsaker for dagens
møte var foruten en oppsummering
av tariffoppgjøret, årets statsbudsjett.
-Det er noe EL&IT forbundet har
store forventninger til, sa han.

Økonomien var nå i bedring i følge
kassereren.
Jan Henrik Larsen sa at bedret økonomi kan omsettes i en eller annen
aktivitet, men advarte samtidig om
at bedringen ikke er bedre enn at
den uttrykker et dårlig frammøte på
møtene.

Innkalling og dagsorden ble deretter
tatt opp til behandling og enstemmig
godkjent. Til dirigenter ble valgt Atle
Rasmussen og Terje Davidsen.

Tore Haugland håpte også på at dette
kunne omsettes i økt aktivitet, samtidig som han understreket betydningen av en nøktern holdning.

Etter en orientering av Sekkingstad
om organisering av distriktet, der diskusjonen nå går rundt en avklaring av
oppgavefordelingen mellom distrikt og
fagforeninger, orienterte kasserer Åge
Blummenfelt om distriktets økonomi.

Ove Toska viste til at økonomien er
god nå med høy aktivitet i arbeidslivet. Han pekte på at det nok var ulike
forventinger mellom ulike grupper til
hvilke oppgaver distriktet skulle løse.
–Ser en på distriktet som en drivkraft
i organisasjonen er en ikke i nærheten

av en økonomi som er nødvendig sa
han, og avsluttet med en oppfordring
om å støtte forslaget til landsmøtet
om at distriktene skulle kunne ilegge
seg ekstrakontingent.
Arild Horsevik hadde forventet litt
mer penger i distriktet nå, og viste
til at ekstrakontingent satt langt inne
både hos han sjøl og dem han representerte.

Stortingsrepresentant Per Rune Henriksen
fra Arbeiderpartiet sa at statsbudsjettet er en
kontinuerlig prosess og også et viktig syringsredskap. Han ba representantskapet om råd i
forhold til IA-avtalen framover, og fikk også
forskjellige tilbakemeldinger på det. Ark.D07
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Av Erik Grytdal

Betydningen av å slippe vanlige folk til i media istedenfor makteliten synliggjør de vanligvis skjulte kulturelle klasseforskjellene, og kan være ideologisk avgjørende ved en
arbeidskamp. Det var en av lærdommene som ble trukket når distriktet oppsummerte
tariffoppgjøret på halvårsmøtet.
Også statsbudsjettet ble diskutert, med stortingsrepresentant Per Rune Henriksen fra
Arbeiderpartiet i Hordaland, som gjest og innleder.

Tariffoppgjøret
Under oppsummeringen av tariffoppgjøret 2006 var Terje Davidsen
først ute med en redegjørelse fra
EBL-området. Der ble det som kjent
streik og 600 fra BKK var berørt.
Han trakk blant annet fram Klara
i Nordhordland som gav streiken
et ansikt i media også på riksplan,
og som på sett og vis avgjorde den
ideologiske siden av denne arbeidskampen.
Tore Haugland som hadde vært i
streik mot Telenor oppsummerte at en
hadde lært mye av dette, og de savnet
en Klara i Nordhordland. Men de
gjorde samme erfaring som Davidsen,
at folk som ikke var i streik ikke var
godt nok forberedt på ekstrakontingenten til sine streikende kamerater.
Svein Eivind Solheim var tredjemann
som var i streik i 2006, der gjaldt det
tariffavtalen med Relacom. Solheim
roste tariffavdelingens leder Jan Olav
Andersen for å ha gjort en kjempejobb, og trakk også fram Hans Felix.
Karsten Bøe orienterte om oppgjøret
på LOK.

Sysselsettingen har økt siste året
og det er bra, men fortsatt er det
utfordringer overfor langtidsledige,
yrkeshemmede og innvandrere.
Kapasitetsutnyttingen er høy spesielt
i bygg og anlegg, så økte bevilgninger
vil ikke hjelpe. Renten er forventet
å stige, men vi husker rentesjokket i
2002-2003 og vi vil ikke gjøre noe
som kan føre til et slikt hopp. Det var
likevel lagt opp til å bruke flere ekstra
milliarder sa han, men innenfor handlingsregelen. Hovedsatsingsområdene
var kommuneøkonomi, barnehager,
samferdsel, fattigdom og helse.
Blant mye annet kom han også inn på
det aktuelle forslaget om innsparing i
sjukekelønnsutbetalingene, og ba om
råd i forbindelse med IA-avtalen som
nå var under press.
Svein Arild Dale mente Regjeringen
hadde et forklaringsproblem overfor
velgerne i forhold til bevilgninger og
uløste oppgaver. Er mer penger inflasjonsdrivende, spurte han.

Tore Haugland var skuffet over
håndteringen av sjukelønnsordningen, og langt fra imponert over det
aktive eierskapet, med henvisning til
Telenors manglende evne til å oppfatte signaler fra staten.
Arild Horsevik sa det var viktig å gi
skryt også. Men han stilte spørsmål
om hvorfor det ikke kunne kjøpes inn
manglende eller moderne sjukehusutstyr uten at det var inflasjonsdrivende,
så folk kunne opereres og komme ut i
arbeid igjen.
Gunnar Røssland mente Regjeringen
utviste manglende forståelse for hva
folk oppfattet når de for eksempel la
på barnehageprisene med 80 kroner.
Og når det gjaldt sykelønnsordningen hvilke rådgivere er det de har
hatt? –Vi som har gått inn for denne
Regjeringen får jo alle imot oss, sa
han.
Terje Davidsen redegjorde om streiken på
EBL-området der 600 ansatte i BKK var
berørt. Ark.D07

Statsbudsjettet
Stortingsrepresentant fra
Arbeiderpartiet i Hordaland, tidligere LO-sekretær i Bergen Per Rune
Henriksen var invitert til å innlede
om statsbudsjettet for 2007.
-Statsbudsjettet er en kontinuerlig prosess, og ikke noe som starter
etter sommerferien. Dessuten er det
også et viktig styringsredskap og ikke
bare en fordeling av penger, fortalte
Henriksen.
Montørforum nr 1 - 2007
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Jon Kristian Viken sa at statsbudsjettet hadde en god retning. Men han
pekte på at Norge lå i toppen når det
gjelder deltakelse i arbeidslivet, og at
det ikke er mulig å utrydde sykdom
og dermed sjukefravær.
Jan Henrik Larsen sa at statsbudsjettet
hadde en god retning, men han syntes
det var synd at ryktene om hardere
skattlegging av de rike ikke var sant.
Astrid Skare forsto ikke hvorfor det
ikke kunne brukes flere penger når
det var så mange gode formål. -Dette
skorer Frp på, sa hun. Hun pekte også
på ulik oppfølging av IA-avtalen. -Det
som noen opplever som omsorg opplever andre som overvåkning, sa hun.
Karsten Bøe sa at permitteringsreglene
var for dårlige slik de var i dag. Han
gav også uttrykk for at den såkalte
matskatten irriterte medlemmene.
Ove Toska så budsjettet som et skritt
i riktig retning. Det nyliberalistiske
prosjektet er snudd, men vi er ikke

22

i mål. Se bare hva som nå skjer i
Telenor. -Vi må være dristigere sa han,
og ba om å innføre omsetningsavgift
på børsen slik det er i England, eller
bruke tobinskatt.

alle partier er enige i dette heller, sa
han.

Når det gjelder sjukefraværet øker
lengden på sjukefraværet, ikke antall
hoder. Økningen finnes spesielt innaTil tross for bedring i helseregionene, for helse, transport og bygg og anlegg,
spurte han om det ikke var mulig også så her er det en utfordring sa han.
å slette gjelden. Egenandelene må det
også gjøres noe med, dette tjener bare Til slutt…
Frp på hevdet han. Han avsluttet med
en oppfordring om å gi slipp på hand- Orienterte Sekkingstad om det
lingsregelen.
forestående landsmøtet, og Haugland
la fram et forslag til uttalelse mot
Per Rune Henriksen sa i oppsummeTelenorstyret som ikke tar signaler
ringen at det som skjedde i Telenor nå fra eierne og likevel vil selge Telenor
nok fikk et etterspill. (Salg av Telenor Satellite Services. Uttalelsen ble vedSatellite Services mot Regjeringens
tatt. Sekkingstad takket for møtet og
ønske, red. anm.) Økningen i barnesa at distriktet gjerne ville åpne for
hagesatsene er en generell prisjustering liknende positive politiske debatter
som gjelder alle poster, viste han til.
seinere.
Når det gjaldt pengebruk forklarte
han at skulle det brukes penger på
noe måtte det brukes mindre til
noe annet. –Vi kan øke skatten som
påpekt, men vi har lovet å ikke øke
skattene utover 2004-nivå, og ikke

Halvårsmøtet i EL&IT distrikt Hordaland,
Sogn og Fjordane. Foran Oddbjørn Kroka og
Tore Sunde. Ark.D07
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Fastlønnstatistikk 2006 for Landsoverenskomsten
LAVESTE

HØYESTE

GJ.SNITT

HELLIGDG

UTSIKTER

KLUBB

FASTLØNN

FASTLØNN

FASTLØNN

GODTGJ

FOR 2007

AkerKværner Elektro Bergen

171,50

173,21

173,02

207,93

Gode

AkerKværner Elektro Stord

171,50

171,50

171,50

207,93

Meget gode

Asator A/S Stord

155,09

180,09

166,16

198,77

Meget gode

Bergen Installasjon A/S

161,09

177,09

170,09

Lik fastlønn

Meget gode

EAL Elektro

163,50

189,50

174,75

Lik fastlønn

Meget gode

E. Eismann Eftf. AS

161,59

173,66

168,59

Lik fastlønn

Meget gode

Elecon A/S Stord

155,09

158,09

156,00

Lik fastlønn

Meget gode

Havyard Elektro AS

151,79

159,79

157,79

Lik fastlønn

Meget gode

Inst. Håkon Olsen A/S

173,00

176,00

174,50

Lik fastlønn

Gode

ISS Industri AS avd Odda

159,59

203,36

181,48

Lik fastlønn

Gode

Josvanger Elektro AS

146,09

154,09

151,42

Lik fastlønn

Meget gode

Kvinnherad Elektro

155,00

189,50

165,90

Lik fastlønn

Meget gode

Magnus Thunestvedt A/S

163,59

186,12

170,46

Lik fastlønn

Meget gode

Mølster Installasjon

165,09

165,09

165,09

Lik fastlønn

Gode

NBN Elektro A/S Florø

149,09

163,09

Ikke oppgitt

Lik fastlønn

Meget gode

Nettpartner

158,00

163,50

160,50

Lik fastlønn

Meget gode

Mongstad Elektro AS

165,96

175,96

170,96

Lik fastlønn

Meget gode

Profitek AS

157,09

182,09

159,00

Lik fastlønn

Meget gode

SEA

159,14

191,86

168,02

186,22

Meget gode

Siemens Bergen

164,09

174,09

169,00

172,00

Meget gode

Siemens Sunnfjord

146,09

165,50

156,96

158,10

Meget gode

Solberg Thomsen Eftf. AS

174,00

174,00

174,00

Lik fastlønn

Gode

Stomas AS

152,09

168,09

161,09

Lik fastlønn

Meget gode

Sætren Installasjon A/S Måløy

159,59

176,32

166,14

Lik fastlønn

Gode

Sønnico Bergen

155,59

178,59

168,00

Lik fastlønn

Meget gode

Sønnico Florø

150,00

158,00

154,67

Lik fastlønn

Gode

Ulvesund Elektro Måløy

155,09

168,59

164,89

Lik fastlønn

Gode

Vangen Elektriske

160,59

173,59

168,59

168,59

Meget gode

Vetco Aibel

162,09

180,00

ikke oppgitt

198,99

ikke oppgitt

Wärtsilä Automation Norway

165,59

170,59

166,00

174,59

Meget gode

YIT Building Systems Bergen

161,09

176,09

170,68

184,90

Meget gode

YIT Building Systems Førde

144,93

160,93

152,56

168,16

Meget gode

YIT Building Systems Nfj.eid

152,09

180,00

161,33

Lik fastlønn

Gode

YIT Building Systems Årdal

168,09

163,09

165,09

175,14

Gode

GJENNOMSNITT SUM:

159,23

173,56

165,76

Timesatsene er eksklusiv det individuelle fagarbeidertillegget i § 3C.

Akkord og Bonusfortjeneste 2006
Akkordjobber:

Laveste

Høyeste

Gj.snitt

Klubb:

akkord

akkord

akkord

Merknader

YIT Building Systems Bergen

155,73

325,15

181,85

17 Akkorder oppgjort før 01.05.06

YIT Building Systems Bergen

193,25

291,87

236,05

16 Akkorder oppgjort etter 01.05.06

206,09

Kun utført en akkord i 2006

Asator Stord

Bonusjobber:

Laveste

Høyeste

Gj.snitt

Klubb:

Bonus

Bonus

Bonus
170,94

2 Bonusjobber oppgjort før 01.05.06

YIT Building Systems Bergen

169,00

175,05

172,13

3 Bonusjobber oppgjort etter 01.05.06

Siemens Bergen

173,75

197,98

YIT Building Systems Bergen

Merknader

181,19

Fordelt på 11 Bonusjobber i 2006

Asator Stord

164,91

1 Bonusjobb som er ferdig oppgjort i 06

Asator Stord

155,53

Ikke ferdig oppgjort pr 06.02.07!!

18,64

Kun etterbetaling oppgitt ikke totalsum!

Vetco Aibel

9,32

Bergen dennr15.02.07,
Montørforum
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Av Kjell Sverre Aasheim

REISEBREV

Fellesmøte mellom Skip- og
oljeutvalet og LOK-utvalet i
Møre og Romsdal

Fellesmøte mellom Skip- og oljeutvalet og LOK-utvalet i Møre og Romsdal, med Ormen Lange prosjektet på Aukra i bakgrunnen. Ark.KSA

21. og 22. September 2006 vart det
halde fellesmøte mellom Skip- og
oljeutvalet i Fagforeninga, og LOKutvalet til Møre og Romsdal.
Første dagen av samlinga gjekk føre
seg på Ormen Lange prosjektet på
Aukra. Terje Rød, som er akkordtakar
for Aker Kværner Elektro på anlegget
viste delegasjonen rundt på området,
som elles er på storleik med omlag
hundre fotballbanar.
På kontrakten som AKEL har på
prosjektet, var det til då trekt omlag
1,6 million meter kabel, og det skal
trekkast ytterlegare 0,5 mill meter til
før alt er på plass.
Arbeidet vert utførd etter akkordtariffen, og med desse mengdene på
jobben, må vel dette ligga an til å bli
rekord i akkordsum skulle ein tru?
Vetco Aibel er også på plass, der dei
har to kontraktar på anlegget. Desse
sysselset totalt rundt 160 montørar.
Anleggshotellet har 3000 rom men
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det er likevel ikkje nok, i tillegg er
hurtigruteskipet Kong Harald leigd
inn til innkvartering. Det er om bord
på dette skipet at Vetco Aibel sitt
personell er innkvartert, eller er på 14dagars cruise om du vil.
Andre møtedagen var deltakarane
samla i Molde, der ein gjekk igjennom situasjonen på skipsverfta og
ymse problemstillingar i dei forskjellige fylka. Som forventa viste det seg å
vera mykje felles problemstillingar, og
det vart avtala eit oppfølgingsmøte før
årsskiftet.
Det var diskusjonar i klubbane i Møre
og Romsdal om ein skulle gå til allmenngjering på verfta fordi ein hadde
oppdaga, og dokumentert at det går
føre seg sosial dumping blant anna
på Aker-verft der oppe. Avgjersle om
dette vert teke i løpet av hausten, då
ein arrangerar klubbleiarkonferanse
der dette vert tema.
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NOTISER

Ny montørklubb nær konflikt for
tariffavtale
Montørene ved Installasjonsfirmaet
EAL elektro på Bjorøy valgte
like før ferien å gå samlet inn i
Elektroarbeidernes Fagforening for
å få komme inn i ordnete forhold
ved hjelp av fellesskapet. Det dreier
seg om 7 nye medlemmer. Men litt
startproblemer ble det da arbeidsgiveren i første omgang nektet å
inngå tariffavtale. I henhold til
Arbeidstvistloven det derfor kalt inn
til møte hos Riksmeklingsmannen, og
6. desember 2006 ble det enighet om
å inngå tariffavtale. Fagforeningen var
tilfreds med dette, ikke minst at man
unngikk konflikt for å få avtalen på
plass. Montørforum ønsker for øvrig
den nye klubben velkommen i fellesskapet.

Tilsette i Edvin Larsen organiserer
seg etter oppkjøp
Montørane i installasjonsfirmaet Ing.
Edvin Larsen A/S har no organisert
seg i Elektroarbeidernes Fagforening,
det dreier seg om 12 nye medlemmer. Denne vendinga kom etter at
firmaet blei kjøpt opp av Inst. M.
Thunestvedt A/S, no i haust. Sjølve
innmeldinga skjedde etter eit møte
dei tilsette hadde med fagforeininga,
men det er likevel klubbleiar Roger
Nese ved M. Thunestvedt som har
vore motivator og bindeleddet for å få
dette på plass. Han fortel at informasjon om paktiske resultater av klubbarbeidet og fordelene ved medlemskap,
nok var ei positiv overrasking for dei
tilsette i Edvin Larsen, og bidrog til at
dei ville bli med i fellesskapet.

Kurs for etterutdanningsutvalgene
på IRI
Installasjonsutvalget i EL&IT-forbundet holdt kurs for etterutdanningsutvalgene på Flesland 27.
– 29. november. Kurset var et ledd
i arbeidet med å gjennomføre handlingsplanen om etterutdanning som
ble vedtatt på landstariffkonferansen
i Ålesund høsten 2005. Målet framover er at det skal utarbeides lokale
planer for etterutdanning. Disse skal
søke å skape interesse og glød for
etterutdanning. Praktisk er det tenkt
gjennomført ved å prioritere tekniske
seminarer og utarbeiding av lokale
kurs fortrinnsvis i samarbeid med
Nelfo lokalt.

Hytteutleige
EL&IT- Forbundet Hordaland, Sogn
og Fjordane har til utleige familiehytter på Kvamskogen til sine medlemmer.
Interesserte kan ta kontakt med
Karsten Bårtveit på tlf. 97197161 for
ytterligere informasjon.

Håndverksvennenes Forening
avviklet etter 129 år
Håndverksvennenes Forenings
siste generalforsamling ble avholdt
20. desember 2006. Foreningen
ble stiftet i 1877 og fungerte snart
som en slags paraplyorganisasjon
for fagforeningene innenfor håndverksfagene. Foreningen hadde sin
vekst parallellt og som en del av
framveksten av arbeiderbevegelsen
i Bergen. Foreningen var pådriver
både for å bygge aldershjem, eget
forsamlingslokale og seinere Folkets
Hus. Etter krigen ble mye av arbeidet
foreningen hadde gjort overtatt av det
offentlige eller fagbevegelsen, og nå er
det definitivt slutt. Den siste formann
i Håndverksvennenes Forening var
Olaf Gjesdal som har sittet i styret
siden 1977.
Les mer om Håndverksvennenes
forening i Montørforum 2-2002.

Generalforsamlingen i Håndverksvennenes
Forening ved avviklingen 20 desember 2006.
Ark. AN.
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LANDSSTYREMØTE

Stort engasjement i landsstyret

- mobilisering til

streik

Årets første landsstyremøte (som er forbundets
høyeste organ mellom landsmøtene) ble avholdt
på Sørmarka Kurs- og konferansesenter utenfor
Oslo den 6. og 7. februar 2007. Fra vår fagforening
deltok fem representanter.

Vi har en oppegående gjeng som har
peiling på temaene og som er godt
forberedt, sa forbundets leder Hans
Felix i sin avslutning av landsstyremøtet. Landsstyret hadde da
vedtatt flere politiske streiker i tiden
som kommer.
Budsjett.
Møtet vedtok forbundets budsjett
for 2007 som legger opp til å gå
omtrent i balanse. Forslag om å
avholde kun et Landsstyremøte i
2007 ble ikke akseptert av forsamlingen. Det blir to. Under dette
punktet ble det etter forslag fra
Karsten Bøe vedtatt å lage bedre
informasjonsmateriell for de som
står foran pensjonstilværelse.
Spesielt med vekt på kontingent og
forsikring. Etter forslag fra Svein
Arild Dale ble det vedtatt å foreta
en undersøkelse om hvordan lov
om obligatorisk tjenestepensjon har
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materialisert seg i bedriftene.
Eierskap.
Nærings- og handelsminister Dag
Terje Andersen holdt innledning om
regjeringens stortingsmelding om eierskap og om forslag til lov om omstilling. Regjeringen ønsker å opprettholde eierandelen i selskap som
Telenor og Statkraft. Han mente at
Telenor gjerne kunne ha mer fokus på
utvikling innenlands, og som en kuriositet opplyste han at han ikke kunne
få bredbånd hjemme, kun ISDNlinje. Regjeringen ønsker å ta sterkere
grep i de selskapene staten eier. Dette
skal skje ved klare styringssignaler,
men ikke ved direkte innblanding i
enkeltsaker.
Lov om innstilling skal pålegge bedrifter som har planer om nedbemanning etc. å gi melding til fylkeskommunen.
Næringsministeren fikk med seg

gode forslag fra de som hadde ordet.
Blant annet ble det oppfordret til at
statlige selskaper som opererer ute
i verden må inngå globale avtaler
med internasjonal fagbevegelse.
Næringsministeren avsluttet med å
slå fast at sosial dumping er en trussel
mot hele det norske velferdssamfunnet.
Tjenestedirektivet.
EU har vedtatt direktivet som skal
fjerne hindringer mot større grad
av tjenesteyting over landegrensene.
Hvordan det skal implementeres i
norsk rett er nå under vurdering i
Norge. LO- sekretær Ellen Stensrud,
og en av de fremste juristene i LO,
Einar Stueland (som for øvrig er erklært EU/EØS motstander), innledet
og prøvde å overbevise landsstyret
om at det reviderte Tjenestedirektivet
overhodet ikke er noe farlig med hensyn til sosial dumping.
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Av Arne Nesheim

Karsten Bøe (nærmest), Atle Rasmussen og Svein Arild Dale representerte fagforeningen vår i Landsstyresalen. Ark AN

Møtet kjøpte ikke argumentasjonen
og sluttet seg til forbundets høringsuttalelse som gikk sterkt inn for å
be regjeringen bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen. Det ble også
vedtatt fanemarkeringer og politisk
streik om nødvendig.
Når dette bladet leses vet man om
forbundets holdning har påvirket
LOs representantskap i saken.
Kanskje er saken blitt utsatt slik at
skikkelig konsekvensutredning kan
gjennomføres?
Valg av faste utvalg.
Et av landsstyrets oppgaver er å
sette ned faste utvalg. Dette gjelder
nå HMS-utvalg, Likestillingsutvalg,
Ungdomsutvalg, Utdanningsutvalg
samt Forum for administrativt
og teknisk personell. Spesielt
var det rift om å komme inn i
Utdanningsutvalget som etter
en debatt ble utvidet til 10 perMontørforum nr 1 - 2007

soner. Konsernutvalg ligger til forbundsstyret å nedsette i henhold til
landsmøtevedtak.

Som forbundets leder sa i sin avslutning var det en oppegående og
godt forberedt gjeng som deltok på
møtet. Det viste seg at det ikke er
AFP.
noen selvfølge at innstillingene som
I forbindelse med pensjonsreformen forbundsstyret la frem for Landsstyret
er det fare for at de som går av med
ble vedtatt. På flere områder ble
pensjon i en alder av 62 år i fremtiinnstillingene radikalt forandret før de
den vil tape anslagsvis kr 50 000 pr
kom ut som vedtak fra møtet.
år. Landsstyret støttet et forslag fra
Det kan oppfattes som at Landsstyret
forbundsstyret om å ta opp i LOhar ”sin egen vilje”, og at demokratiet
sekretæriatet spørsmål for å få klarhet fungerer godt i EL&IT-forbundet.
om LO fortsatt står på kongressens
vedtak om å verne AFP. Om ikke
dette fører frem vil EL&IT forbundet mobilisere for politisk streik.
Forsikring ved møter og kurs.
Møtet vedtok at det skal inngås en
forsikringsordning som skal gjelde
for tillitsvalgte og medlemmer som
deltar på kurs, og møter på alle nivå
i forbundets regi.
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JUBILEUM

EIT POSITIVT

LØFT

I år er det ti år sidan Elektromontørenes Forening i Bergen, Stord
Elektrikarforening og Florø Elektrikarforening blei til Elektroarbeidernes
Fagforening, Hordaland, Sogn og Fjordane. Denne hendinga er utan tvil ein
viktig milepæl i det faglege organisasjonstilhøvet for elektromontørane i dei to
vestlandsfylka, og verdt ei markering.
Frå det første halvårsmøtet i Elektroarbeidernes fagforening. Dette var den første samlinga i det nye representantskapet. Ark.90.
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Av Erik Grytdal
Inge Øpstad var den siste leiaren i Stord
Elektrikarforening, og vart ny nestleiar i den
nye fagforeininga i 1997. Ark.D07

Ønskje og nytte av større einingar
var på ingen måte nye tankar, når
det på midten av nittitalet kom
nytt trykk bak ønsket om å samla
fagforeiningane i dei to fylka. Då
hadde bergensavdelinga allereie hatt
medlemmer i begge fylka i mange år.
Også denne nye tanken om samling
var først og fremst eit perspektiv
boren fram av den største eininga,
Elektromontørenes Forening i Bergen,
medan dei mindre einingane helst
ville vera herre i eige hus.
Hjå fagforeiningane på Stord og i
Florø frykta ein at eit ønskje om
samanslåing eigentleg var eit ønskje
om ei maktovertaking frå fagforeininga i Bergen si side. Det skulle visa seg
å vere ugrunna, men frå eit maktpolitisk perspektiv er det likevel slik at eit
ønskje om samanslåing og var motivert ut frå eit behov for auka politisk
styrke i ei tid då nyliberalismen herja
som verst.

snarleg samanslåing mellom NEKF og
Tele- og Dataforbundet. Vart det ein
realitet ville det vera viktig å stå samla
som faggruppe.
Prosessen fram mot samling var kronglete, der somme arbeidde for andre
løysingar. Jone Sunde har gjeve ein
brei gjennomgang av dette i historieboka, for dei som vil gå inn på dei
historiske detaljane.
Trass i alle vanskane med å få samlinga på plass har dette gjeve eit positivt
løft for medlemmene både på Stord
og i Bergen, slo no pensjonert distriktssekretær Arne Runnane fast i eit
intervju med Montørforum i fjor.
For det må kunne seiast at ein har
lukkast med mangt av det ein sette
seg som mål. Elektroarbeidernes

Fagforening er i dag den største fagforeininga i EL&IT-forbundet og har
politisk innverknad i høve til det.
Dobbeltarbeidet er borte, og ein får
meir ut av dei ressursane ein har.
Vi er no om lag 2500 medlemmer
i fagforeininga, medan vi for ti år
sidan var 2076 fordelt på 1344 i
Elektromontørenes Forening, 660 i
Stord Elektrikarforening, og 72 medlemmer i Florø.
Leiar av Elektroarbeidernes
Fagforening vart Ove Toska, medan
Inge Øpstad som var den siste leiaren
i Stord Elektrikarforening, vart ny
nestleiar i den nye fagforeininga.
Det formelle vedtaket vart gjort på
årsmøtet i NEKF-distriktet 23. mai
klokka 11.55 og gjort gjeldane frå 1.
juli.
Dialogen mellom Arne Runnane og Ove
Toska var viktig for utfallet av sammenslåingsdiskusjonane. Ark.96

Men ikkje berre maktpolitikk låg bak.
Næringslivet var og i endring med
bedrifter som slo seg saman, og medlemmer med arbeidsreiser på tvers av
vestlandsfylka. Ein såg og effektiviseringsgevinstar ved å fjerna dobbeltarbeid i organisasjonane.
Frå 1986 var NEKF organisert i
distriktsavdelingar, og distriktet
som organisasjonsledd vart nytta
til å pressa fram endringane. Ei sak
som og aktualiserte samanslåinga i
distriktet, var diskusjonane om ein
Montørforum nr 1 - 2007
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JUBILEUM

MERKEFEST

Organisasjonssekretær Kjell Sverre Aasheim, Terje Angen (25),
Svein Olav Smith (40) og nestleiar i Elektroarbeidernes Fagforening
Kristian Pedersen. Ark.KP.

Heider for langt medlemskap
Elektroarbeidernes Fagforening skipa
til merkefest fredag 24. november i
foreininga sine lokale i Sjøhuset på
Stord. Medlemmar med 25 og 40 års
medlemskap i fagrørsla vart heidra.
Tradisjonell julemat stod på menyen
under tilstellinga der pensjonistar,
klubbleiarar og jubilantar deltok.
I Bergen blei årets merkefest halde i
fagforeininga sitt hus i Kalfarvei 71
same dag, og også her sto tradisjonell
julemat og drikke på menyen. Jan
Olav Andersen frå forbundet var spesielt invitert for å
stå for den meir
høgtidelege delen
av programmet,
med utdeling av
merker og ord
til ettertanke.
Representantar
frå leiinga i fagforeininga utgjorde vertskapet.

25 årsjubilantar
Terje Angen, Vidar Ankervold, Nils
Ove Bakken, Per-Atle Glesnes, Jarle
Grindheim, Jostein Grindheim,
Torild Gudim, Terje Hauge, Gunnar
Hølleland, Eirik Hønsi, Joleiv
Kallestad, Daniel Kambestad, Magne
Skare Larsen, Trond Løvstakken,
Frode Magnussen, Per Morten Mehl,
Jan Martin Myklebust, Øyvind
Nernes, Edvard Norheim, Jan Atle
Polden, Alf Magne Simonsen, Ove
Storelid, Terje Sæbø, Ole Arvid
Sævareid.
40 årsjubilantar
Magne Gaasdal, Jan Magnar Helland,
Ernst Jank, Nils Mæhlum, Tore S.
Opheim, Gunnar Røssland, Svein
Olav Smith, Magne Stokke.
50 årsjubilantar
Vigleik Harald Gjellesvik, Kåre Bjørn
Helland, Asbjørn Jakobsen, Sigmund
Leiv Kjerstad, Dagfinn Sagstad, Rolf
Solberg Thorsen.

25 årsjubilanter i Bergen. Fra venstre: leder av forhandlingsavdelingen i EL&IT, Jan
Olav Andersen, Joleiv Kallestad, Terje Hauge, Trond Løvstakken, Gunnar Hølleland,
Eirik Hønsi, Per Morten Mehl, Jan Martin Myklebust, og fagforeningsleder Ove Toska.
Ark.196
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Fra venstre: leder av forhandlingsavdelingen i EL&IT, Jan Olav Andersen, Dagfinn Sagstad (50 år), Rolf Solberg Thorsen (50 år), Gunnar
Røssland (40 år), Magne Gaasdal (40 år), Kåre Bjørn Helland (50 år), Asbjørn Jakobsen (50 år), og fagforeningsleder Ove Toska. Ark.196

FAGUTDANNING
Av Svein Arild Dale

på veg inn i
fagutdanningsvarmen
i Sogn og Fjordane
Bakgrunn for saka
EL&IT forbundets representant i
OFEL i Sogn og Fjordane vart etter
ei vedtektsendring på årsmøtet 2005
utestengd frå styret. Dette var sjølvsagt noko som me reagerte sterkt på
då me meiner at vårt nærvær i fagutdanninga er viktig for at det skal verte
utdanna flinke montørar. Me sende
eit protestskriv til Nelfo Sogn og
Fjordane med kopi til forbundet, der
me påpeikte det uheldige som hadde
skjedd.
Kva har skjedd
Saka vart tatt opp sentralt der ein
påpeikte kor viktig det er med lokalt
Montørforum
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samarbeid omnrfagopplæringa.
Dette

nemnder, opplæring av lærlingar konkret og ordningar med prøvestasjonar.
Det er og lagt til grunn at generell
kursverksemd som m.a. forskrifter og
anna vert tema her.
Det er også intensjonen til partane at ein skal møtast minst ein gong
i året utover samarbeidet i OFEL.
Sett frå vår ståstad er dette
positive signal som kjem frå Nelfo.
Me har gjeve utrykk overfor Nelfo at
Konkrete tiltak
I fyrste omgang ynskjer OFEL å gjere dette kanskje ikkje er ei optimal varig
løysing, men ynskjer å vere med for å
vedtektseksendringar som tilseier at
det vert oppretta eit utval som består utvikle samarbeidet om fagutdanninga
av representantar frå organisasjonane vidare framover. Dette er særleg viktig
i ei tid der det er stor mangel på faglokalt, samt at lærlingane vert representert. Her skal det handsamast saker lært arbeidskraft.
31
som omhandlar utnemning av prøveskrivet vart sendt både forbundet og
Nelfo lokalt.
I ettertid har Nelfo Sogn og
Fjordane styrehandsama denne saka
og kome til at ein ynskjer å gjenopprette tilliten mellom organisasjonane
og difor no inviterar oss til eit samarbeid. Dette er gledeleg sett frå vår
side.
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