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OVE TOSKA

Finanskrisen 2008 – et
år for historiebøkene ?

e

tter den fantastiske gullfesten med Brann
i 2007, rekordhøy økonomisk vekst og
aktivitet i arbeidsmarkedet var det ikke helt
uventet at 2008 vanskelig kunne overgå
dette.
Året 2008 er nå snart omme og vi ser
igjen at «intet tre vokser inn i himmelen».
For Brann ble det et «hvileskjær» fram mot
neste års sesong, mens for økonomisk vekst
og sysselsetting har året endret seg dramatisk. Fra optimisme ved starten av året via
internasjonal uro utover våren og til full
kollaps i september/oktober innen børs og
finansmarkedet i verden rundt oss. For oss i
Norge har vi så langt klart oss noenlunde
unna de aller verste utslag, men vi ser daglig
eksempler på oppsigelser, permittering og
økende problemer for virksomheter og enkeltmennesker. I slike sammenhenger er det
ikke tid for nye eksperimenter – men se tilbake på hva som gikk galt, og finne veien
tilbake til det trygge og som har vist at det
fungerer.
Ved starten av året var mange vel kjent
med begrepet «subprimelån» i USA som
dukket stadig oftere opp i media utover høsten 2007. Mange var også kjent med den
eksepsjonelle veksten i finansmarkedene
som Island de senere årene har begitt seg inn
på. Her i Norge har vi og latt oss rive med.
Børsene som steg, lett å låne penger, et skatteregime der finansinntekter hadde bedre
vilkår enn lønnsinntekt, privatisering av offentlig arvesølv og virksomheter, boligpriser
som bare økte og økte. På denne måten vokste finanssektoren, og den vokste mye.
Fra slutten av 1980 tallet og utover ble
mange av reguleringene og den politiske styring av finansmarkedene endret eller opphevet. Valutabegrensinger, rentepolitikk og
pengemarkedspolitikken ble tatt vekk eller
overlatt til sentralbanker og deres sjefer. Ny
teknologi gjorde det mulig med noen
kjappe tastetrykk å kjøpe og selge for milliarder – enten det var aksjer eller valuta. Vi
fikk se eksempler på valutaangrep på en
rekke lands valuta – også her i Norge opplevde vi nettopp dette. I kjølvannet av globaliseringens ideologi om bedre samhandel
med varer og tjenester – var det finanssektoren som virkelig tok av.
«Subprimelån» i USA og andre steder ble
pakket inn i glanset papir, samlet og laget
om til obligasjoner som er solgt verden over
til banker og finansieringsselskap, som igjen
solgte andeler videre til andre banker og finansieringsselskap – og til slutt havnet hos

ulike spekulanter, men også til kommuner
og hos enkeltpersoner som skulle «investere
i trygg alderdom». I den «lille skriften» har
mange ikke fått med seg, at jo lenger ut i
kjeden en kom – jo større var ansvaret for
tap og garantinnbetalinger ved mislighold.
Når så en i ytterligere tillegg her i Norge
og andre land, har solgt og privatisert store
deler av tidligere statlige og offentlige eid
virksomhet – ja så har en gitt ytterligere
store bidrag til veksten i denne finansindustrien. En vekst som i USA har gått fra ca
4% av BNP i 1970 og til over 30% i 2007
– og fra Island kjenner vi til at finanssektoren hadde en finanskapital på 10 ganger
BNP.
Fra et finansmarked i krise ropes det på
økonomisk krisehjelp – og igjen er det fellesskapet som må tre støttende til! I gode tider glemmes dette av de samme som nå
henvender seg om støtte.
Denne krisen kjenner ingen i dag utgangen på. De økonomiske eksperter som
har fått dominere i media har vært en del av
denne ukontrollerte veksten – og sitter ikke
med svarene på veien ut av krisen. Derimot
finnes det mange økonomer som har advart
mot en slik stor deregulering av finansmarkedene. Fra disse kommer svarene om gjeninnføring av politiske styring og kontroll
med finansmarkedene og bekjempelse av de
såkalte skatteparadisene. Men regulering er
ikke nok – offentlig eierskap til vårt arvesølv
og naturressurser er også en del av dette.
Den britiske statsminister Gordon Brown
har stilt seg i spissen for internasjonale reguleringer og kontroll med finansmarkedene, og vår egen statsmininister Jens Stoltenberg har markert sterk støtte. Men dette
er ikke nok – også nasjonale reguleringer og
debatt om eierskap er en del av dette.
I mens vokser ledigheten i Norge, og
statsbudsjettet 2009 la opp til en forsterket
vekst i offentlige investeringer. Det blir viktig for å møte veksten i arbeidsledigheten.
Pr i dag er det fremdeles sterk etterspørsel
etter elektrikere – men også innen vårt arbeidsområde forventes ledighet ut på nyåret. Fra vår side i fagbevegelsen vil vi bruke
våre kanaler til den rødgrønne regjering for
å også ha en plan B klar om krisen for fullt slår inn over landet
vårt.
Da er vi glade for å ha en
regjering som snakker med
oss – og ikke mot oss!
MONTØRFORUM NR 2 - 2008
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Side 3

POLITISK KOMMENTAR

av Åge Blummenfelt

Snart nytt
stortingsvalg
Nå dette bladet leses har den rødgrønne regjeringen snart styrt landet i 4 år. Finansminister Kristin Halvorsen
har levert sitt foreløpig siste budsjett. 14. september 2009 skal velgerne gi sin dom over regjeringen gjennom
stortingsvalget.

f

or 4 år siden var det meget stort engasjement i fagbevegelsen i god tid før
stortingsvalget. Vi hadde da hatt to regjeringer ledet av Kjell Magne Bondevik
fra KrF.
Faksimile fra MF 2005-2 der uttalelser vedtatt

Dette var regjeringer som meget klart
hadde andre interesser enn arbeidsfolk sitt
ve og vel. Vi som var LO medlemmer
hadde gjennom lang tid følt at vi med
Bondevik som statsminister hadde en
på årsmøtet var gjengitt.

regjering som var mot oss. «Nå må vi få
en regjering som jobber med oss», var det
mange som sa.
LO sendte ut et debattopplegg om hva
som var det viktigste for oss fagorganiserte. Det kom inn over 40.000 svar. Selv
om medlemmene var opptatt av en rekke
saker, var det allikevel noen saker som
gikk igjen. Vi i Elektroarbeidernes Fagforening gjennomførte 2 dagers årsmøte i
2005 der den ene dagen var satt av til politisk debatt. Nestleder i SV, Audun Lysbakken, og stortingsrepresentant for AP,
Per Rune Henriksen var innledere.
Vi vedtok 8 uttalelser som er gjengitt i
Montørforum 2-2005 (se faksimile).
Pensjon, kamp mot den nye arbeidsmiljøloven, skattelette for de rike og nei til
sosial dumping var forhold som gikk
igjen de fleste plasser der LO sitt debattopplegg ble behandlet.
Når det stunder mot nytt valg, må vi
måle den rødgrønne regjeringen og
stortingsflertallet på om de har levert i
henhold til våre krav og ønsker. Vi må
også vurdere om en regjering utgått fra
FRP og Høyre vil trekke sammen med
oss eller trekke mot oss.
LO har derfor satt i gang medlemsdebatten «Et godt arbeidsliv» som er
kommet i form av en liten brosjyre. Vi
oppfordrer alle vår klubber om å sette
av en time på et klubbmøte for å diskutere «Et godt arbeidsliv» samt å sørge
for at svarene blir sendt til LO.

Åge Blummenfelt med
meninger om den
politiske situasjonen.
FOTO: ARNE NESHEIM
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KLUBBLEDERSPALTEN

Av Rolf Åsmund Skår

Kampen for rettferdighet
Jeg er klubbleder i EL & IT Klubben Asator (ca 160 medlemmer) på første året
og tenkte å fortelle litt om hvordan det er å være klubbleder og arbeidstaker i
en bedrift som har drevet med systematisk fagforeningsknusing i fem år.

v
Rolf Skår er klubbleder hos Asator.
FOTO: ARNE NESHEIM
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år bedrift er en avgrening fra Aker Elektro
konsernet, i årsskiftet 2002/2003 ble vi
solgt og Asator AS ble født. Siden den gang har
vi opplevd systematiske angrep på vårt avtaleverk og rettigheter. Det første året gikk bedriften
Asator elendig, samtidig fikk vi det første angrepet på avtaleverket i mars 2003, da Asator sa opp
samtlige avtaler som vi hadde opparbeidet igjennom Aker konsernet. Bedriften reforhandlet
bare de avtalene som det passet dem, resten var
uaktuelle å se på. Vi mistet nesten alle de opparbeidde avtalene dette året, enda bedriften hadde
lovet at vi skulle få ha med oss avtalene inn i ny
bedrift. Noe vi gjorde, om ikke for en aldri så
kort periode. I samme periode sa Aker Elektro
opp sine avtaler på samme vis men klubben der
tvistet inn oppsigelsene og vant på alle punkter.
Vår klubb gjorde den tabben at vi ikke tvistet
inn oppsigelsene og la vår skulder på at det var
godt nok og følge tviste bestemmelsen som Aker
satt igjen med. Vi fikk ny klubbleder i 2004, og
han forsøkte så godt han kunne å ordne opp i
skadene. Mange av avtalene ble til dels bedret
men vår andre klubbleder sa til slutt opp av personlige grunner (trakasering?). Vinter/vår 2008
ble vi kjøpt opp av et konsern som heter APPLY
AS, NSI Svein Hatvik ble også kjøpt opp av
dette konsernet.
I år 2008 ble jeg valgt som klubbleder og fikk
tøffe utfordringer fra første stund, streikeforberedelser! Hjelp! Men det gikk jo bra det også, jeg
har klare synspunkter på hvordan forholdet
mellom bedrift og klubb skal være. Så jeg kjører
knallhardt på det formelle, innkalling, protokoller, referat, osv. På det første forhandlingsmøtet
med bedriften fikk vi spikret i protokoll hvem
som representerer bedriften sitt forhandlingsutvalg. Dette var unikt for før har vi sjelden og aldri fått underskrifter på møteprotokoller.
Etter hvert begynte jeg med Nyhetsbrev som
blir sendt ut til medlemmene med jevne
mellomrom. Dette våger jeg å påstå har fungert
utmerket på grunn av all den positive responsen
jeg har fått fra medlemmene. Prosjektet har ført
til en mer engasjert medlemsmasse, informasjon
om oppnådde resultat, prosjekter, hva de tillitsvalgte jobber med, etc kommer ut til medlemmene. Nå har det seg slik at en klubb i mine øy-

ner ikke er sterk før en har «engasjerte» medlemmer som forstår fagorganisasjonenes innvirkning på de opparbeidde goder, forstår hvilke
rettigheter en har, forstår hvilken brikke i spillet
medlemmene har og forstår hvilken kraft ligger
i det å være solidarisk.
Medlemmene hos oss har i år gjort en kjempe
jobb og deriblant iverksatt et opprop mot bedriftsledelsen, der de gav utrykk i en underskriftskampanje for sin misnøye med at bedriftsledelsen harselerer med klubblederen, og
samtidig signalisert at de har store problemer
med at bedriftsledelsen ikke følger gjeldende avtaleverk. Nå har vi i tillegg fått sparket i gang en
arbeidsmiljø undersøkelse i hele bedriften. Målet er å sette fokus på gamle kviser som med litt
pleie kan føre til at bedriften blir til et bedre sted
for de ansatte. Et sted som man tilbringer en stor
del av livet sitt skal også være et bra sted. All ære
går til de ansatte også her som har fått satt fokus
på dette arbeidet.
Det som gleder meg mest er det at hver eneste
gang ledelsen prøver på uformelle henvendelser
så gir jeg beskjed om at de får kalle inn til et formelt møte. Enkelte i ledelsen blir så pasifisert at
de ikke helt vet hvordan de skal håndtere situasjonen.
Ledelsen som har for vane å være uformelle i
døråpningen når det passer akkurat dem, beskylder meg for å være umenneskelig i måten jeg
arbeider på, og dette er beskyldninger som jeg
tar med godt humør. Jeg ser frem til et nytt år
som klubbleder og håper at bedriften snart begynner å samarbeide med oss kontra motarbeide
medlemmene i klubben.
Til slutt vil jeg minne om viktigheten i skolering av de medlemmene. Da tenker jeg på at
klubbene i fagforeningen bør og helst må sende
medlemmene på kurs i Forbundskolen, og
gjerne på forhandlingskurs. At nye medlemmer
blir introdusert for Forbundet/fagforeningen er
særdeles viktig for at vi som grunnpilarene i fagorganisasjonen skal kunne klare å bære organisasjonen vår videre mot nye høyder. Dette er noe
jeg definitivt også kan se behovet for i vår klubb.
Med vennlig hilsen
Rolf Åsmund Skår
MONTØRFORUM NR 2 - 2008
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KULTUR

Melodi: Egner – Røverfangervise
Tekst: Rolf Åsmund Skår

Vi må være oppmerksom,
så oppmerksom som vi kan,
så skal vi fange arbeidsgiverne
og sette dem i band.
For de er ikke snille!
Nå skal de i arrest.
For de er like ille
som røverfanter flest
Hos meg har de tatt kroner
og ører og pensjoner
og familie og min helse,
min fritid og moral.
Nå vil jeg ikke mere,
nå skal de i arrest!
For de er like ille
som røverfanter flest.
Hos meg som er en kunde,
har de tatt en snarvei
de jukser jo med forskrifter
og alle slags lover.
Nå blir det slutt på japper,
nå skal de i arrest!
For de er like ille
som røverfanter flest.

MONTØRFORUM NR 2 - 2008
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AKTUELT

Må myndigheitene
vernast mot seg
sjølv når det gjeld
utbygging av kraftliner?

Av Ole Erik Thingnes

Kablingspolitikk på
bekostning av miljø?

r

egjering og storting har i ei årrekke
ført ein aktiv vernepolitikk, og er offansive på innarbeiding av natur- og
miljø hensyn som bestemmande faktorar
for utarbeiding av rettingslinjer for m.a
næringsliv og industri. Men av ein eller
anna grunn har ikkje dei same natur- og
miljøhensyna fått innpass i mange av statens eigne prosjekt. Det er eit stort paradoks at ein ikkje har lagt meir vekt på
denne type natur inngrep m.a i planlegging og handsaming av overføringsliner
for kraft.
Dei planlagde 420kv linjene ØrskogFardal og Sima-Samnanger er eit statuerande eksempel på denne praksisen.
Desse linjetraseane er planlagd å krysse
store delar urøyrd natur, fleire verna vassdrag og landskapsverne områder. Det kan
verke som om myndigheitene vernar naturen frå folket, men vil bygge ned den
same naturen når det ligg i eigen interesse. Dette høyrest kanskje noko spekulativt og konspiratorisk ut, men ver med på
eit lite tankeeksperiment:
• I 2005 vart Naustdalsvassdraget verna
mot kraftutbygging, mot kraftige protestar lokalt. I vedtaket er det lagt hovedvekt på at kommunen består av store
delar urøyrd natur, og områder utan
tekniske inngrep.

• I 2007 kjem myndigheitene attende
med planar om 420kv kraftline, som i
alle linealternativa kryssar det nevnte
vassdraget, store delar av den urøyrde
naturen vernet er basert på, samt fleire
lanskapsverneområder i fleire kommunar. Det visar seg at staten har gitt ei opning i vedtaka, der dei sjølv kan føre
fram kraftliner uavhengig av vern.
Det er ikkje rart at saker av denne typen får mange til å spyrje seg om staten i
eigen interesse ”gløymer” å verne mot seg
sjølv. Noreg er eit land med store natur
ressursar, og har i mine auge eit særleg
miljø ansvar. Det er på høg tid å revurdere rettingslinjene for høgspent kabling.
Vi har råd til å ta betre vare på natur og
miljø enn det dagens føringar legg opp
til.
Noreg har over lang tid hatt massiv utvikling innan kablingsteknologi, utan at
dette vert gjennspegla i statnett si planlegging av sentrale overføringslinjer innanlands. Dette medførar at sentrale fordelingnett, av økonomisk årsakar i all
hovedsak vert planlagt som luftlinjer.
Denne type linjer medfører eit stort estetisk og fysisk inngrep i norsk natur.

Fakta:
• Linjene kryssar ved fleire av dei ulike alternativa verna-, planlagde verna områder, verna
vassdrag og bebyggelse.
• Sima-Samnanger-lina vil direkte forringe natur- og reiselivskvalitetar med store visuelle
og fysiske inngrep i ein ellers «urøyrd» natur.
• Primærfunskjonen til lina Ørskog-Fardal er å
overføre kraft frå sørvestlandet til Møre, men
det er ikkje til å stikke under skåpet at den i
neste omgong vil vere ei transportline for
gasskraft på mørekysten tilbake til sør/vestlandet og vidare ut av Norge (Statnett).
• Oppføring av nye linjer legg beslag på områder langt inn i neste generasjon, og vil vanskeleg kunne fjernast dersom vi i etterpåklokskapens augeblikk ser lyset.

I fylje tala som eksisterar på dette området vil ein sjøkabel kontra luftlinje
mellom Ørskog-Fardal og Sima-Samnanger medføre ein kostnadsauke på under
50 prosent. Er dette for mykje å betale for
å ta so graverande miljøhensyn?

Me må ta vare på naturen når krafta skal førast
fram, meiner Thingnes. FOTO: JAN HANCHEN MICHELSEN
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MINNEORD

Av Ove Toska

Arne Viggo Michelsen (1930-2008)
Den 20. oktober mottok vi det
triste budskap om at tidligere
leder i Elektromontørenes
Forening, Arne Michelsen var
død. Elektroarbeidernes Fagforening
hadde fanevakt under bisettelsen i
Øvsttun kapell. Her er minnetalen
som leder Ove Toska holdt:

Arne Michelsen, fotografert
da han i 1999 mottok
en hedersgave i forbindelse
med markeringen av femti
års medlemsskap.

Arne Viggo Michelsen
Født 04.11.30. Død 14.10.08

d

et var med sorg Elektroarbeidernes
fagforening mottok budskapet om
vår tidligere fagforeningsleder Arne Michelsen sin bortgang.
Arne ble medlem i LO og daværende
NEKF 15.10.1949. Ved sin død var
nær 60 års medlemskap i fagbevegelsen
til ende. I disse nær 60 årene i vårt felleskap var Arne en engasjert talsmann for
fellesskapets idealer.
Arne var sterkt opptatt av sin egen
klubb og fagforening også etter han
gikk av som pensjonist. I pensjonistgruppen til fagforeningen fant han og
hans kone sin naturlige plass på turer og
fellesarrangement. Og like til hans helse
sviktet var har fast til stede på disse arrangement.
Arne ble tidlig talsmann og tillitsvalgt.
Han ble også etter hvert klubbleder i Siemens montørklubb- et tillitsverv han
gjennom en årrekke ble gitt ansvar og
tillit til å ivareta.
I daværende Elektromontørenes Forening ble Arne valgt til leder i 1979 og
ble gjenvalgt på flere Årsmøter. I 1986
trådte Arne tilside som leder for å slippe
nye krefter fram.
Som tillitsvalgt og leder i fagbevegelsen

MONTØRFORUM NR 2 - 2008

kom Arne sine sterke egenskaper tydelig
og markert fram. Samlende og inkluderende i sin arbeidsform som han var.
Arne var talsmann for et sterkt felleskap.
Ved å etterleve våre gamle slagord yte etter evne og høste etter behov var han og
opptatt av en fagbevegelse som tenkte
ikke bare individ – men også et helhetlig samfunn.
Gjennom sitt virke som elektriker og
tillitsvalgt – fulgte han tett den store utvikling fra gjenoppbyggingen av landet
etter krigen – industrireisningen på
vestlandet i 60-70 årene – og videre inn
i oljealderen fra tidlig i 1970 årene.
I disse årene ble hovedelementene i dagens Norge og Velferdsstaten slik vi
kjenner den bygget. Fagbevegelsen var
en viktig pådriver i dette arbeid. Og da i
tett sammen med våre politiske venner.
Arne forsvarte dette samarbeidet – fordi
han så resultatene av dette. Arne var
ikke av de som snakket høyest – han
trengte ikke det. Hans lune replikk og
gjennomtenkte svar var nok. Arne sin
lune humor var aldri langt borte.
I fagbevegelsen er våre faner et sterkt
symbol – det er bak den og vårt lederskap vi samles når vi trenger å samle
styrke og vise vårt felleskap.

Ved Arne sin båre er vår fagforeningsfane markert med sørgebånd – for å vise
at vi i fellesskapet sørger over tapet av en
god fagforeningskamerat og en lojal forsvarer av våre idealer.
I vår historie har Arne Michelsen skrevet seg tydelig inn – der vil Arne også
være når nye generasjoner fører arven
videre.
Våre tanker går også til familie og venner som vi deler sorgen med.
Fra EL & IT Forbundet sentralt er jeg
bedt om å bringe en siste hilsen fra forbundsleder Hans Olav Felix – med takk
for lang og trofast innsats for vår bevegelse.
Det er også en blomsterhilsen fra
EL&IT Forbundet, med inskripsjon
«en siste hilsen». Fra Elektroarbeidernes
Fagforening legges fram en krans i høstens farger – den ønsker vi å symbolere
minner om fargerike dager med i Arne
som medlem, tillitsvalgt og leder.
En siste hilsen. Vi lyser fred over Arne
Viggo Michelsen sitt minne.

Elektroarbeidernes Fagforening
Hordaland, Sogn og Fjordane
Ove Toska
Bergen, den 23.oktober 2008
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HALVÅRSMØTE I ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING 17. OKT. 2008

av Kristian Pedersen og Arne Nesheim

Krev lågare rente og t i
Så mange som 75 representantar hadde teke vegen til Folkets Hus
for å delta på halvårsmøtet i representantskapet i fagforeininga.
Representantskapet vedtok ein uttale der dei krev at regjeringa
sette i verk tiltak for å hindra stor arbeidsløyse og vidare at
rentenivået måtte setjast ned. Klubbens dag var tema for
halvårsmøtet med Dag Langer Andersen frå forbundet som innleiar.
Som hovudsak av interne saker var utbygging av huset i Kalfarvei
71. Her ville representantskapet det annleis enn arbeidsutvalet og
kravde ein meir nøyaktig pris før arbeidet kunne påbyrjast.
Opning-konstituering
eiar i fagforeininga, Ove Toska opna
møtet. Han starta med å ynskja nytilsett kontorsekretær Elin Risnes velkommen til sitt første representantskapsmøte.
Representantskapet helsa ho velkommen
med applaus.
– Me har avslutta eit spanande og komplisert tariffoppgjer der pensjon var hovudsak. AFP er vidareført i ny form og
skal evaluerast i 2017 og reforhandlast i
2018. Førebuingane til oppgjeret i 2010
er i full gang og startar med distriktstariffkonferansar like over nyttår, sa Toska.
Han sette vidare fokus på feilprosenten på
elektriske anlegg i eigen bransje og understreka behovet for etterutdanning.
– Arbeidstidsordningar er viktige saker
som klubbane arbeider med no. Norsk
Teknologi og NHO set kjeppar i hjula for
oss i forhold til gjennomsnittsberekning
av arbeidstida. Rett aggresjonen mot arbeidsgjevarane i denne situasjonen, oppfordra Toska.
– Bransjen går inn i trongare tider og
det er no ekstra viktig å ha rett fokus på
utanlandsk arbeidskraft og sosial dumping. Gjestearbeidarane skal ha same vilkår som oss. Har det etablert seg ei gruppe
med dårlegare lønn vil det i neste omgang
påverke vår situasjon, sa leiaren.
Under konstitueringa vart Ole Erik
Thingnes og Remi Unnvik vald til dirigentar, Arne Nesheim til skrivar og Roger
Træen og Inge Øpstad vart vald til å
underskriva protokollen.

l

Orientering økonomi
Kasserar Atle Rasmussen orienterte om
8

Halvårsmøte fagforeininga 2008.
FOTO: KRISTIAN PEDERSEN

fagforeininga sin økonomi første halvår.
Det er høg aktivitet i bransjen og det fører
til auka inntekter. Samla driftsoverskot
gjev eit bra overskot første halvår, sa kasseraren. Rasmussen refererte til det utsendte
underlaget som også er godkjent av revisor
og revisjonsutval. Representantskapet tok
rekneskapen til orientering.

Regjeringa må gripa inn
Som innkommen sak la Åge Blummenfelt
fram eit forslag til uttale der ein krev at regjeringa griper inn med tiltak for å hindra
høg arbeidsløyse. Vidare at det vert gjeve
nye styringssignal til Norges Bank slik at
rentenivået kan gå ned.
Byggebransjen har gjennom fleire år
vært preget av høy aktivitet. Norges Bank
har gjort ei rekkje rentehevingar og bustadbygginga har vorten halvert på kort
tid. Prognosesenteret antyder 40.000 ledige i byggebransjen.
Verken byggebransjen eller samfunnet
generelt er tent med at rentenivået er så
ustabilt som det har vore dei seinare åra.
Nå har stoppen i byggebransjen komen
samtidig med ein sterk uro i finansmarknaden. Regjeringa har latt store byggeprosjekt på vent i området vårt. Nå er det tid
for å sette i verk statlige investeringar.
Ombygging og utbygging av Kalfarvei 71
Leiar Ove Toska la fram forslag til ombygging og utbygging av huset i Kalfarvei 71.
– Møterommet er blitt for lite og taket har
byrja å siga. Det har vakse seg fram eit behov for å gjera endringar. Det er no innhenta prisoverslag på ombygging og utviding. Arbeidsutvalet i fagforeininga

innstiller på at representantskapet gir fullmakt til å gjennomføra dei arbeida som er
gitt i pristilbodet. Subsidiert vert forslått ei
redusert ombygging der utviding av møterom og garderobar i kjeller går ut. I det
subsidiere forslaget ligg det oppretting av
takkonstruksjon og løfting av tak samt
oppgradering i beståande bygning. I debatten som fylgde var det stor skepsis til
tilbodet og kva den endelege sum for ombygginga og utbygginga ville verta. Karsten Bøe foreslo eit tilleggsforslag til det
subsidiere forslaget som innebar betre utnytting av andre etasje samt at kontor på
loftet måtte utredes. Atle Rassmusen la
fram eit forslag som innebar arkitekttegningar av ombygginga og tilbygget og at
arbeidet skulle ut på anbod. Vidare at representantskapet skulle ta stilling til saken
på årsmøtet når anbodet var gjennomført.
Representantskapet ville det annleis enn
arbeidsutvalet. Atle Rasmussen sitt forslag
fekk fleirtal og vart vedteke.

Klubbens dag
Forbundssekretær Dag Langer Andersen
innleia til temaet som også innebar gruppearbeid. Andersen tok representantskaMONTØRFORUM NR 2 - 2008
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HALVÅRSMØTE I ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING 17. OKT. 2008

av Kristian Pedersen og Arne Nesheim

t iltak mot arbeidsløyse
Dag Langer Andersen innleia til temaet
klubbens dag.
FOTO: KRISTIAN PEDERSEN

pet med i gjennom ei historisk reise der
han først var innom novella «Det historiske lys». Novella er tileigna Kristian Adolf
Sørensen som byrja som læregut hos
Brown Booveri i 1910. Sørensen var stolt
over faget sitt og vart brukt som bilete på
det som seinare vart kongeleg resolusjon,
krav om etterutdanning og ELBUS.
Forbudssekretæren presiserte at klubben
var det viktigaste leddet i forbundet og
meinte fleire klubbar burde få på plass
opplæringsutval. Opplæringsutval er resultatet av åtte vekers streik og loock-out i
1996 og fleire klubbar har enno ikkje dette
på plass. Det er no vedteke i handlingsplan
for etterutdanning å bruke ELBUS midlar
for skulering av tillitsvalde for å få fart på
opplæringsutvala, sa Andersen.
Organisasjonssekretær Åge Blummenfelt innleia om Hovedavtalens §§6 og 9
som er viktige for klubbens arbeid. Han
gjekk igjennom paragrafane punkt for
punkt. Forbundets vedtekter og Hovedavtalen regulerer klubben og dei tillitsvalde
sitt virke. For få klubbar utnytter det potensialet som ligger i avtalen, sa Blummenfelt.
Det vart lagt fram spørsmål til gruppearMONTØRFORUM NR 2 - 2008

beid der representantane samle seg
klubbvis i grupper. Klubbane måtte
svara for seg på spørsmål om mellom
anna opplæringsutval, §9 møter, tillitsmannstid og generell aktivitet i klubben.

Oppsummering - avslutning
Åge Blummenfelt hadde ordet til oppsummering på gruppearbeidet og peika
på at det var særs viktig med plan og
struktur i klubbarbeidet. Dag Langer
Andersen sa i si oppsummering at eit enkelt kartleggingsskjema for etterutdanning er eit godt verktøy for klubbane.
Skjemaet ligg på forbundets internettside. Nestleiar i fagforeininga Kristian
Pedersen fekk ordet og minna om at
Ove Toska har vore leiar i over 20 år. Styret ville overrekka ei lita merksemd på
vegner av medlemmene i fagforeininga,
eit bilete og blomar. Biletet kan symbolisera fagforeininga som ei skute med
leiaren til rors som held stø kurs. Under
dekk eit styre og representantskap som
hjelper til med navigeringa. Toska vart
overraska og mållaus men takka for gåva.
Han fekk ordet til avslutning og takka
for eit fint møte og ynskte vel heim.

Dirigentbordet. F.v.: Arne Nesheim, Ole Erik
Thingnes og Remi Unnvik.
FOTO: KRISTIAN PEDERSEN

Ove Toska overrekkes oppmerksomhet i forbindelse med over 20 års lederskap i fagforeininga.
FOTO: KJETIL ANDRE VIKANES

Atle Rasmussen tok til orde for arkitekttegningar og anbodskonkuranse i forbindelse
med utbygging og ombygging i Kalfarvei 71.
FOTO: KRISTIAN PEDERSEN
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POLITISK KOMMENTAR

Etter «langvarig studie» av den
norske fagforeiningskulturen
og historia, hevdar no Frp å ha
knekt «fagforeinings-koden». Dei
har sågar laga ein fag- foreinings
pamflett, der dei listar opp
punktvis og i samandrag korleis
fagforeinings-Noreg fungerar.

f

rPs fagpolitiske utvalg ble opprettet
våren 2006 for å etablere en dialog med
fagbevegelsen, motta impulser fra fagbevegelsen og informere om partiets politikk i faglige fora.
-FrP forholder seg til inngåtte avtaler i
arbeidslivet. Vi respekterer alle inngåtte
avtaler og har ikke til hensikt å bryte
disse. Dersom noen ønsker å stå utenfor
arbeidstakerorganisasjonene skal det respekteres og disse må ha lov til å fremforhandle egne avtaler med arbeidsgiver. FrP
går altså inn for full organisasjonsfrihet.
Med dette sitatet viser Frp at dei virkeleg har forstått grunnprinsippa i den historiske oppbygginga av fagforeiningane.
Eg anbefalar alle fagforeiningskamaratar å
skumme gjennom dette heftet. I mangel
av betre ord vil eg kortfatte Frp sitt arbeid
med dette dokumentet som «unødig».
Dersom ein gjer eit dykk i fagforeiningshistoria i Noreg, og elles i verden, vil ein
fort finne at Frp sin politikk ikkje har
vore retningsgjevande for utviklinga av
den velferdsstaten som Noreg har vorte.

Av Ole Erik Thingnes
Faktisk er vel Frp si oppfatting av kva som
skal regulere arbeidslivet, og arbeidsvilkåra direkte på kollisjonskurs med grunnprinsippa i fagforeiningsideologien.

• FrP ønsker en statlig eierskapspolitikk
styrt ut fra profesjonelle næringspolitiske
mål. Eierskap som prinsipp er ikke en målsetting for FrP.

I opplistinga av kva Frp vil gjere i regjeringsposisjon, finn vi blant anna desse:

• I en tid med høy etterspørsel etter arbeidskraft vil utenlandsk arbeidskraft være
med på å redusere risikoen for prisstigning.
På denne måten kan en opprettholde et
høyt aktivitetsnivå samtidig som lønnsutviklingen er moderat og prisutviklingen begrenset.

• Frp vil oppheve rettslige hindre for privat
arbeidsformidling og utleie av arbeidskraft.
• FrP ønsker at det lokalt skal kunne avtales arbeidsordninger som passer arbeidsog livssituasjonen til den enkelte friere enn
i dag.
• FrP vil arbeide for å justere det kollektive
avtalesystemet da det ikke ivaretar nyansene i arbeidslivet, nyanser en lettest kan se
og løse ved lokale forhandlinger. Nyanser i
denne sammenhengen er blant annet geografi, belastninger, konkurransen i arbeidsmarkedet samt ivareta utsatte næringer.
Sentrale forhandlinger tar ikke slike hensyn
og denne potten må reduseres for å kunne
øke andelen til lokale forhandlinger.
• Frp vil gi en større adgang til bruk av midlertidige ansettelser.
• Frp meiner at skattelette kan skje uten å
kutte i velferdsgoder, men i stedet ved kutt
i offentlige utgifter som store bistandsoverføringer, landbruksoverføringer, kulturaktiviteter, byråkrati og annet.

Med slike verkemiddel hjelp da lite at
Frp er «klokkeklare» på at dei ikkje bifell
sosialdumping, «innser» at vi treng fagforeininga, og vil utvikle velferdsstaten.
Dersom ein set Frp sine verdiar og
verkemiddel oppimot fagforeininga sitt
verdigrunnlag og kva virkemiddel ein har
nytta for å skape velferdsstaten Noreg,
trur eg ikkje da skulle vere vanskjeleg å
finne at både eit og anna ikkje harmonerar heilt ...
Får Frp da som dei vil, og sit i regjering
hausten 2009, er eg viss på at landets tillitsvalte kjem til å myte ein heilt ny kvardag og heilt nye utfordringar. Stikkord vil
vere angrep på avtaleverket, trenering av
tariff avtalar, sterkt fokus på individuelle
vilkår og ein generell nedbygging av velferdsstaten Noreg.
Har Frp knekt fagforeiningskoden?
Lat ikkje tida vise kva vi allereie veit ...

Frp har knekt
fagforeinings
koden…eller?
- Ikkje la deg lure, dette arket er
framleis mørkeblått, seier
Ole Erik Thingnes.
FOTO ARNE NESHEIM
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Av Arne Nesheim og Kristian Pedersen

T.v. Teletun
sett fra sør.
Under: Teletun
sett fra høydedraget i øst.
BEGGE FOTO:
ARNE NESHEIM

Bli med til

Teletun 2

Fagforening Tele og Data disponerer flere hytter i Hordaland og Sogn
og Fjordane. I forrige Montørforum rapporterte vi fra hytta Riksebu
på Kvamskogen. Nå er turen kommet til Teletun 2 som ligger på Askøy.

t

eletun 2 er et nedlagt småbruk og ligger på Skotnes på Askøys vestside (Ca 25 minutter med bil fra Bergen sentrum), og
man får en fin spasertur på en halv time inkludert i oppholdet
når man går fra Davanger skole. Der er 16 sengeplasser på stedet som består av et hovedhus, en hytte og tre uthus.
Der er både strøm og vann. Det er eget hus med vaskerom og
toalett, atskilt for kvinner og menn.

KONFERANSE: Bygger
Fagforeininga var invitert og møtte på konferanse i
Vilnius, Litauen 24-25. mai. Konferansen var komen
i stand etter initiativ frå statsvitar Svenn Arne Lie
med støtte frå LO og ulike fagforeiningar.

MONTØRFORUM NR 2 - 2008

I herredelen er det også dusj. Prisene for leie pr uke er fra
1500 – 2200 / 1800 – 2500 (medlem/ikke medlem) alt etter
hvor mange man er. Det er og mulig å leie i helger og enkeltdøgn.
Kontaktperson for utleie er Erik Engum (Umoe ikt):
telefon 56 11 42 28 - e-post: erik.engum@umoeikt.no

demokrati i Vilnius

t

ema for konferansen var
økonomisk utvikling,
bygging av demokrati og fagbevegelse i Litauen, og kva
rolle den politiske venstresida i
Litauen kan ta i dette arbeidet.
Leiar Ove Toska og nestleiar Kristian Pedersen deltok
frå fagforeininga. Ove Toska
haldt eit innlegg der han fortalde om utvikling og drift av
fagforeininga gjennom hundre år. Jonas Bals frå Oslo
Bygningsarbeiderforening
haldt eit innlegg der han sette

fokus på oppgåver og utfordringar knytt til arbeidsinnvandring frå baltiske land til
Noreg. Forfattar av mellom
anna Frp-koden Magnus
Marsdal haldt også innlegg.
Marsdal sette fokus på den
skandinaviske modell og den
enkelte sin fridom, vidare
motsetningane mellom høgresida og venstresida i argumentasjonen rundt dette.
Toska, Bals og Marsdal satt i
panelet under debatten og
spørsmålsrunden som fylgde.
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OLJE- OG ANLEGGSKONFERANSEN

av Arne Nesheim

Det var 70 deltakere med på konferansen.

FOTO: KRISTOFFER KVAMSDAL

FKE

og arbeidstidsordninger

Olje- og anleggskonferansen som avholdes en gang hvert år ble denne gangen arrangert i
Bergen den 10.-12. september 2008. Det var totalt 70 deltakere fra hele landet.

t

rond Løvstakken åpnet konferansen
og ønsket velkommen til et Bergen i
regnvær. Noe som lettet etter hvert. Det
var mange interessante tema. Trond
startet selv med beretning for olje- og anleggsutvalgets virke siden forrige konferanse.
Rotasjonsordninger var et tema i beretningen og ble også ett av de sentrale tema
gjennom hele samlingen. Det ble tid til
en foreløpig oppsummering av tariffoppgjøret, før Jan Olav Andersen innledet
om utfordringer fremover.
Så var det gruppearbeid med tema
lønn offshore og bedre rotasjonsordninger.
Dag to startet med det lokale elektrisitetstilsyn. Helge Andersen fra BKK Nett
innledet om tilsynsvirksomhet og feil i
elektriske anlegg.
Deretter fikk vi høre litt fra Arbeidstilsynets virkelighet. En inspektør fra Oslo

12

informerte om arbeidstilsynets innsats
mot sosial dumping. Omstillinger i tilsynet, flytting av direktoratet og for lave bevilgninger fører til at tilsynet ikke får
gjort den jobben de gjerne vil gjøre. Men
de får da gjort noe. Og det er stadig flere
arbeidsinnvandrere som kontakter arbeidstilsynet for å tipse om ulovlige forhold og for å få informasjon og bistand.
Så var det lokale opplæringskontorene på Haugalandet og Sunnhordland,
samt Bergen som fikk fortelle om utviklingen av elektrofagenes fagkompetanse. Det ble lagt vekt på at bedriftene
fortsatt tar inn like mange lærlinger
som tidligere.
Karsten Bøe og Kristian Pedersen
innledet under punktet 14-28 offshorerotasjon, hva nå? Også Leif Sande
som er leder i forbundet Industri
Energi innledet på det punktet
Siste dagen fikk vi informasjon om

LOs arbeid med rotasjonsordninger, vi
hadde innspill fra Dansk Elforbund og
deres utfordringer med danske bedrifter
som leier ut folk til Norge. Til slutt ble
det vedtatt en uttalelse om arbeidstidsordninger og en uttalelse med tittel forsvar og styrk FKE.

montørforum 2/2008:montørforum

18-11-08

00:11

Side 13

REISEBREV

Av Kjell Sverre Aasheim

Reisebrev frå ESF 2008
European Sosial Forum 2008 vart arrangert i Sverige, nærare bestemt Malmø.

d

et var fire frå fagforeninga som reiste;
Ove Toska, Kjetil Andrè Vikanes,
Jaakko Lintunen og Kjell Sverre Aasheim.
Me reiste frå Flesland om morgonen
onsdag 17. september, med retning København/Kastrup. Me måtte nemleg bu i
København, på grunn av mangel på hotellrom i Malmø, der ESF vart arrangert.

Det vart snakka om at det var rundt
20 000 påmeldte, og då vert det fort slutt
på hotellrom.
Ved ankomst København var det tid
for å få seg litt å eta. Ove briljerte med
sine kunnskapar om byen, og tok oss med
til Nyhavn der det var mange uterestaurantar i eit flott miljø.

Sjølve ESF skulle starta torsdag 18., og
me hadde på førehand blinka oss ut seminar som gjekk i forhold til strategiar
og mobilisering mot EUs angrep på arbeidsretten.
Seminaret skulle starta klokka 0930
om morgonen, så me fann det best å
gjera oss litt kjent i Malmø onsdagskvelden, samt å få oss registrert inn på ESF.
Dette viste seg å vera lurt, slik at me var
kjente i byen og arrangementet når seminaret starta torsdagen.
Seminaret gav oss betre forståing av
EU-dommane rundt Laval, Viking, Rùffert og Luxemburg. Det kan vel seiast at
det praktiske ved gjennomføringa av seminaret ikkje var veldig godt planlagd,
noko som førde til at tolketjensten blant
anna ikkje fungerte. Det var difor fleire av
innleiarane som ikkje fekk budskapet sitt
ut til alle tilhøyrarane.
Seminaret tok for seg korleis fagbevegelsen var påverka av EU-dommane,
som seier at fri flyt av varer, tenester, kapital, og arbeid skal komma før faglege
og sosiale rettar.

Fagforeininga sette sitt merkje på Malmø.

MONTØRFORUM NR 2 - 2008

FOTO: KJELL SVERRE AASHEIM

ESF 2008 vart arrangert over mange
forskjellige lokasjonar rundt i byen. Etter
seminaret fredagen tok me difor beina
fatt, og var rundt og såg på fleire av dei
andre arrangementa. Det vart lange spaserturar, og me vart etter kvart godt
kjende i byen.
EL&IT forbundet viste godt att i salen
på seminara me var på, noko som visar
det store engasjementet me har. I tillegg
til at forhandlingsavdelinga ved forbundskontoret var der, var også Rogaland godt representert i tillegg til blant
anna Oslo.
Oppsummeringa av turen er at det var
at det faglege utbytet var bra. I tillegg
følte me det også nyttig å få del i alle dei
inntrykka ein slik konferanse/forum gir
deg, og det er å anbefala å melda si interesse ved neste liknande arrangement.
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AKTUELT

Av Kristian Pedersen

Tariffoppgjeret 2008 som hadde AFP som hovudsak vart
gjennomført som samordna oppgjer med forbundsvise
tilpassingar. Ein kan stilla spørsmål om ein kunne oppnådd like
dårleg resultat på AFP om ein hadde køyrt forbundsvist oppgjer i
2008 og at Fellesforbundet gjekk først ut med AFP-kravet.

d

et som er heilt sikkert er at me ville
fått betre utteljing forbundsvist ved
ei slik oppgjersform. Det skal ikkje så
mykje til å «klinka» 50 øre. Ein av grunnane til at kravet ikkje vart innfridd ligg i
den vedtekne nye folketrygda. Det må
brukast krefter framover på å snu innretninga på ein del punkt i den. Dette kan
mellom anna gjerast gjennom vedtak på
LO kongressen i 2009.

AFP krav og resultat
LO kongressens fleirtal i 2005 tilslutta
seg i all hovudsak innstillinga til ny folketrygd med avkorting av pensjonen frå
62 år, alleårsregel og indeksering utover
garantipensjon og levealdersjustering.
Var slaget allereie tapt i 2005? Kongressen vedtok vidare at det er ein absolutt
føresetnad for å endra folke-

trygda var at AFP skulle vidareførast. Er
det mogeleg å gjera begge deler?
Kravet frå LOs representantskap til tariffoppgjeret i 2008 var mellom anna at
AFP-tillegget skulle utformast slik at dei
som ikkje har arbeidsinntekt etter avgang
som AFP-pensjonist skal ha ein pensjon
på minst dagens nivå livet ut. Vidare at
AFP-tillegget skal hevast når det er nødvendig for å kompensera for eventuelle
framtidige levealderjusteringar. Dette er
vanskelig men ikkje umulig å kombinere
med prinsippa i ny folketrygd.
Resultatet av forhandlingane var at kravet vart delvis innfridd berre for nokre få
årskull og avtalen har behov for å verta
forhandla på nytt for å ivareta seinare årskull.

Kristian Pedersen er nestleder i Elektroarbeidernes fagforening, Hordaland og Sogn og fjordane

Forbundsvise krav
og resultat
Landstariffkonferansane la grunnlaget
for krav og prioriteringar inn i det forbundsvise vindauga. Landstariffkonferansen for LOK prioriterte forbundsvist:
- Betydelig reallønnsvekst
- Heving av lærlinglønn
-14/28 rotasjon offshore
- Forsterka §16.12 og §17

Resultat: 50 øre.

Tariffoppgjeret 2008:

Utfordringar fram mot
LO-kongressen 2009 og
hovudoppgjeret i 2010
14
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AKTUELT

Av Kristian Pedersen

Utfordringar framover
Med det dårlege resultatet
frå oppgjeret i 2008 står utfordringane i kø i tida framover.
Det er likevel verdt å merka
seg at kravet om 14/28 offshore
kunne falt på plass innafor
ramma av 50 øre.

På Landsstyremøte
i desember blir
Ove Toska valgt som
delegat til LOkongressen 2009,
og skal da kjempe
for våre krav der.

d

et er berre tale om prioriteringar og
vilje frå begge partar. Det er heilt
klart at ved hovudoppgjeret i 2010 må
EL&IT ha eit løft på løns og avtalevilkår,
spesielt offshore.
Frå å verta pusta i nakken av andre forbund er EL&IT køyrd forbi både på lønn
og rotasjonar offshore av andre forbund.
Det er også mulig å retta opp delar av pensjonsranet som me vart utsett for gjennom
pensjonsforliket og lønsoppgjeret ved å
gjera grep mot innretninga i folketrygda.

FOTO ARNE NESHEIM

Fagforeininga har levert inn ei rekkje
forslag på dette inn til LO kongressen i
2009. Nokre døme på dette er:
■ Krav om garanti i folketrygda for å
sikre ein forsvarleg pensjon ved
avgang ved 62 år med 40 års opptening i folketrygda.
■ Krav om at garantipensjon sikrast
mot levealderjustering.
■ Krav om å ikkje støtta bruk av
gjennomsnittleg levealder for å
redusera statens framtidige pensjonsforpliktelsar.

AKTUELT FRA PONDUS

MONTØRFORUM NR 2 - 2008

■ Krav om at skatt, avgifter og bruk
av statens oljefond skal brukast for
å sikra framtidige pensjonsforpliktelsar.
■ Krav om utarbeiding av oversikt over

faktisk avgangsmønster for LOs
medlemmer.
Dette for å få ei oversikt som viser
korleis alleårsregelen slår ut i forhold
til besteårsregelen.

GJENGITT MED TILLATELSE FRA STRAND&ØVERLI, DISTR: STRANDOVERLI@YAHOO.NO
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Av Atle Rasmussen

Lønns og
arbeidsvilkår
offshore
De siste årenes tariffoppgjør har gitt lite uttelling offshore både på lønn
og rotasjon. I årets tariffoppgjør håpet man på at det skulle finnes en
løsning på 14 – 28 problematikken offshore, men den havnet i bakgrunnen i forhold til AFP. Dette har ført til stor diskusjon blant Forbundets medlemmer offshore, om lønns og arbeidsvilkår offshore og
problematikken rundt dette.
OFFSHORE ROTASJON
dag arbeider de fleste offshore en rotasjon
som tilsvarer to uker på jobb og fire uker
fri, såkalt 14 - 28 rotasjon, mens vi i EL &
IT Forbundet jobber 14 – 21 – 14 - 28. 14
– 28 var et av hovedkravene innenfor vår tariffavtale i årets oppgjør, og ble fremmet
som krav i de forbundsvise tilpasningsforhandlingene i det samordnede oppgjøret.
Dessverre viste ikke vår motpart noen som
helst vilje til å innfri kravet. De argumenterte bl.a. med at de ikke ville tilgodese en liten gruppe innenfor tariff område med hele
den forbundsvise potten. Det de ikke la vekt
på er at i de seinere års oppgjør har offshore
avtalen ikke hatt noen utvikling mens andre
grupper innenfor tariff området er blitt tilgodesett. Det ligger i tariffoppgjør sin natur
at det er foretatt prioriteringer i forhold til
enkelte grupper.
Industri og Energi har innført 14 – 28 rotasjon, og var de første som fikk dette på
plass for de fleste av sine medlemmer offshore. Måten dette er gjort på er at de har avstått fra lønnstillegg på 7,71 %. Overenskomstene til IE har et helt annet lønnsnivå
enn vår Offshore avtale og de har dermed
hatt en reell mulighet til å gjøre det på
denne måten. Lønnsnivået i vår tariff avtale
gir ikke den helt store muligheten for denne
løsningen. Forskjellen i rotasjon de seinere
år har ført til stor irritasjon og frustrasjon
blant Forbundets medlemmer som er offshore.

i
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LØNN OG LØNNSUTVIKLING
Lønnsmessig begynner vi også å henge langt
etter elektrikere på andre overenskomster
offshore. Vi er i tillegg nå passert av andre
yrkesgrupper innenfor kontraktør virksomheten som vi tidligere har ligget betydelig
foran. Et annet eksempel på lønnsutviklingen offshore ser en når man sammenligner lønnsutviklingen på offshoreavtalen
med fastlønn (§ 3E) på land. Offshore lønnen har hatt en utvikling på 43,9 % fra
1998 til 2008, mens fastlønnen (§ 3E) i
Elektroarbeidernes Fagforening har hatt en
utvikling på 56,3 % i samme tidsrom, inkludert årets lokale forhandlinger.
I samme tidsrom har man også hatt en
innfasing av 8 kroner på LOK § 3A fra
LOK § 3E, som har slått ut på offshorelønnen og ikke fastlønnen. Denne innfasingen
kom på plass i oppgjøret i 2002, der 8 kroner ble flyttet fra LOK § 3E til LOK § 3A.
Innfasingen ble gjort med 3 kroner i 2002,
3 kroner i 2004 og 2 kroner i 2006 på offshorelønnen, og slo ut med totalt kroner
12,69 ekstra på offshorelønnen fordelt over
disse årene. Denne løsningen ble gjort med
tanke på å heve offshorelønnen.
Dette illustrerer problemet med lønnsutviklingen på Offshoreavtalen. Slik det er
i dag er den knyttet direkte opp mot § 3A
og følger den, mens en ser at den største
lønnsutviklingen ellers kommer på andre
plasser. Man ser en markant utvikling på
dette de seinere årene. Fra 2002 til 2008 så

har fastlønnen hatt en utvikling på 34 %,
noe som sannsynligvis også er retningsgivende for lønnsutviklingen ellers i samfunnet. Ser en på offshore lønnen i samme
tidsrom så har den kun hatt en utvikling
på 23 %. Offshorelønnen er bygget opp
med LOK § 3A i bunn, oppå § 3A kommer offshoretillegget på 47 %, og kompensasjon for forkortet arbeidstid på 11,61
%. Det er vært å merke seg at kompensasjonen for forkortet arbeidstid ligger inne i
offshorelønnen når en sammenligner timelønnen.

År
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

§ 3A

§ 3E

104,66
109,82
111,32
116,33
127,08
134,20
135,70
140,59
142,09
148,06
150,56

124,79
130,25
135,67
140,28
145,48
153,78
156,15
160,54
165,76
177,83
195,00

Offshoreavtalen
166,00
174,18
176,56
184,51
193,63
204,92
212,06
219,81
225,37
234,84
238,80

NB. § 3E 2008 er stipulert i forhold til tilbakemeldinger gitt på klubblederkonferanser
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Av Atle Rasmussen

Harald G. Bøe og
Lyder Telle Statfjord
C, monterer antenne.
FOTO JONNY MYHRE

Jonny Myhre Statfjord C.

FOTO PER JØRENG

lemmer og ellers i fra offshore miljøet. Med
bakgrunn i dette hadde EL & IT Klubben
Aker Elektro Bergen lønns og arbeidsvilkår
offshore på dagsordenen på vårt Halvårsmøte 24. oktober. Det har også vært diskutert på de siste medlemsmøtene i klubben
bl.a. på Mongstad og Snorre. På Halvårsmøte ble det vedtatt en uttalelse om lønns
og arbeidsvilkår offshore.
Hovedkonklusjonen i uttalelsen er
nedfelt i fire punkter:

Jan M Førland og Trond Karlsen Snorre A.

Svenn Erik Rognsøy og Erlend Helgesen, Snorre A.

FOTO: RONNY NOTØY, STATOIL

FOTO: RONNY NOTØY, STATOIL

MINSTELØNNSAVTALE?
Utvikling viser at tariffavtalen lønnsmessig utvikler seg til en minstelønnsavtale,
noe som er svært bekymringsfullt i seg
selv. De seinere år har trenden vært en
sterk lønnsutvikling lokalt i de enkelte bedriftene og ikke gjennom tariff avtalen,
slik som det i utgangspunktet skulle vært.
Denne utvikling har medført store forskjeller mellom de enkelte bedriftene og
internt i bedriftene. I utgangspunktet er
Landsoverenskomsten en normal lønnsavtale, men har i praksis utviklet seg til en

minstelønnsavtale lønnsmessig. Over tid
så kan dette bli problematisk siden avtalen
ikke innehar de virkemidlene som en minstelønnsavtale har. Slik jeg ser det bør det
settes i gang en prinsipiell debatt i Forbundets rette fora for å diskutere hvilke innretning og utvikling en vil ha på LOK.

MONTØRFORUM NR 2 - 2008

HALVÅRSMØTE
Det for tiden et stort engasjemang og frustrasjon offshore på grunn av manglende utvikling på lønns og arbeidsvilkår. Dette får
jeg tilbakemeldinger på, både fra egne med-

■ Rotasjonsproblematikken må løses
med innførelse av 14 – 28 i Offshoreavtalen som normal rotasjon med full
kompensasjon.
■ Grunnlaget i oppbygningen av offshore lønnen skilles fra LOK § 3A, og
forhandles særskilt.
■ En betydelig heving av LOK § 3A,
tilsvarende minimum 25 kroner.
■ Innføre lokale forhandlinger på Offshoreavtalen etter samme prinsipp som
LOK § 3E, og da oppå oppbygningen
av offshorelønnen som er der i dag.
Halvårsmøtet var ikke konkluderende
om hvilke løsning som kunne brukes til å
få hevet offshorelønnen, men valgte å peke
på noen måter som det kan gjøres på, enten hver for seg eller i kombinasjon. Det
som er viktig er at det etableres en måte å
regulere lønnsutviklingen offshore på
fremover i tid, og ikke en kortsiktig løsning
som i 2002.
17
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Av Arne Nesheim

Mot solidaransvar
Hvordan vil arbeidslivet se ut etter 1. mai 2009? Dette var tema da LO i Bergen og Omland inviterte
til konferanse 1. oktober 2008. Nær 50 tillitsvalgte fra mange forskjellige forbund deltok.

ø

rjan Myrmel, som er leder i LO Bergen
og Omegn ønsket velkommen. - Hva
vil skje når overgangsordningene for de nye
EU landene fases ut den 1. mai 2009, sa
han, og la til at mange var redde for sosial
dumping da EU fikk 8 nye medlemsland i
2004. Han var glad for at man hadde fått
fatt i gode og kompetente innledere til konferansen.
Arve Bakke, leder i Fellesforbundet, var
første innleder. Han startet med å fastslå at
den aller viktigste datoen er 14. september
2009. Da er det stortingsvalg og resultatet
av det valget vil ha stor betydning på om vi
fortsatt vil ha redskaper til å bekjempe sosial dumpig. Så kom han inn på at arbeidsmarkedet nå ser ut til å få en nedgang, og
minnet om at nedtrapping måtte skje i følgende rekkefølge: Innleide, underentreprenører og til slutt egne ansatte. Så fortalte
han historien om da Fellesforbundet
prøvde å få til en avtale direkte med Norsk
Industri om lønnsforhold på skipsverftene
for å hindre sosial dumping. Det første ikke
frem. Det kom beskjed (fra NHO, red
anm.) om at avtale ikke skulle inngåes. Så
ble det krav om allmenngjøring. Men
NHO har trenert så godt de kan.
Så Bakke måtte si seg enig med Oslo
Bygningsarbeidsforening som sier: NHO
er for sosial dumping. Allmenngjøring er et
verktøy også etter 1. mai. Solidaransvar må
på plass. Hele stillinger må bli en rettighet.
Vi må organisere og opprette tariffavtaler.
Vi må bruke valgkampen. Hvis de andre
vinner valget er det stor fare for at Arbeidsmiljøloven blir svekket igjen slik som det
skjedde under Bondevikregjeringen. Og
FRP vil begrense streikeretten. De vil ha
det slik som i USA der man må ha uravstemning før man setter i gang en streik. Et
eksempel der er Kongsberg sin fabrikk i
Ohio. Av 309 medlemmer sa over 300 nei
til å gå ned i lønn. Arbeidsgiveren svarte
med Lockout, de fant ledige folk, busset de
inn på fabrikken og fortsatte produksjo18

nen. Dette skjedde i april og pågår fortsatt.
Fellesforbundet ønsker flest mulig fast ansatt. Var derfor imot Bondevikregjeringen
da de ville åpne opp arbeidsmiljøloven slik
at de skulle bli flere midlertidig ansatte. Nå
må vi trolig mobilisere en gang til.
Første på talerlisten til Bakke sin innledning var Ove Toska som viste til at tillitsvalgte etter AML kan si nei til innleie fra
vikarbyrå. Men når noen sier nei så møter
vi trenering fra NHO. Det blir tvist og arbeidsrettssak, og det tar tid. Hos Arbeidstilsynet er det heller ikke hjelp å få.
Neste var Atle Rasmussen som utfordret
Fellesforbundet på at de aksepterer at innleide har dårligere lønnsforhold enn de ordinært ansatte i bedriftene. Vi aksepterer
ikke at utenlandske går på dårligere vilkår
enn oss, avsluttet han med.
Roger Pilskog, leder i Union fagforening
sa at en av deres klubber også hadde sagt
nei til innleie fra vikarbyrå og at det der
også var blitt tvist, som sikkert ligger i Oslo
et sted. Siden dette var både avtalebrudd og
lovbrudd fant man ut at man ville spørre
arbeidstilsynet om deres tolkning av lovbestemmelsen. De hadde fått skriftlig svar
derfra om at «dette var et privatrettslig forhold og at man eventuelt kunne få en arbeidsrettslig vurdering fra en med arbeidsrettslig kompetanse», hilsen NN, jurist i
arbeidstilsynet.
Kjell Sverre Aasheim var heller ikke imponert over arbeidstilsynet og viste til at han
hadde kontaktet arbeidstilsynet i mai angående ulovlige arbeidstidsordninger. Dette er
nå gjentatt i skriftlig form uten at noe så
langt har hjulpet. Arbeidstilsynet fungerer
ikke som et verktøy for oss, slo han fast.
Arne Vindenes, tillitsvalgt hos Bergen
Group fortalte at den hadde innleide ukrainere som hadde to og et halvt døgn reise
hver vei hjem, og at Fellesforbundet måtte
tenke på det når det lages rotasjonsordninger.
Svein Nordvik fra Norsk arbeidsmanns-

forbund konkluderte også med at arbeidstilsynet ikke fungerer. Ellers mente han at
om politikerne skikket seg så ville folk
stemme rødgrønt også neste år. Han mente
ellers at det er feil at vi har akseptert vikarbyrå. De får gjøre som de vil, mens de ordinære bedriftene må følge reglene. Han
hadde også eksempler nå på at fast ansatte
permitteres og så fortsetter man å bruke vikarbyrå.
Bakke sa i sin oppsummering at det er
arbeidsgiver som må tenke gjennom hvordan man skal forholde seg når man leier
inn fra Ukraina. Og om nye høyre slipper
til vil det bli mye mer av regelbrudd, de
mener alle skal få gjøre som de vil.
Kjell Skjærvø, ombud i Oslo bygningsarbeiderforening innledet om utstasjoneringsdirektivet og dettes forhold til tjenestedirektivet og forhold rundt dette.
Utstasjoneringsdirektivet gjelder hvis
foreksempel en polsk bedrift tar et oppdrag
i Norge og sender sine polske arbeidstakere
hit, sa han. Tjenestedirektivet er et ufyllende direktiv der ikke annet direktiv gjelder, sa han videre. Fra 1. mai 2009 vil det i
prinsippet være lov å lønne arbeidere fra de
nye EU-land med 40 kroner timen, også
for norske bedrifter.

Men det er tre unntak:
■ I henhold til arbeidsmiljøloven er det
ikke lov å forskjellbehandle folk i
samme bedrift.
■ Oppdrag for stat og kommune der
ILO 94 er implementert.
■ Og der tariffavtale er allmenngjort.
Tjenestedirektivet skulle begrense utstasjoneringsdirektivets skadevirkninger, sett
fra kapitalistisk side, og EU-domstolen er
en slags leiemorder, la han til.
Tjenestedirektivet har gitt EU-domstolen ny ammunisjon. NHO ønsker nasjonal
minstelønn, og trenerer allmenngjøring så
godt de kan. Det er avgjørende for å kunne
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Av Arne Nesheim

= for sosial dumping
Jan Henrik Larsen var blant
innlederne på konferansen.
FOTO: ARNE NESHEIM

bekjempe sosial dumping at det blir enklere
å allmenngjøre og at nemnda får klarere
mandat.
Så var turen kommet til at Per Rune
Henriksen, Stortingsrepresentant fra Hordaland, skulle innlede. Han berørte vikarbyråer og at tillitsvalgte også må få påvirkning ved innleie fra produksjonsbedrifter.
(Det har allerede vi på LOK, red anm) Det
er påseansvar og det er innsynsrett for tillitsvalgte, men man mangler redskapet. Så det
trengs solidaransvar. Det har de i Tyskland.
Så mente han at det i EU pågår en prosess
som vil gi noen innrømmelser til venstresiden fordi kapitalen ellers er redd for at alt
skal gå på tverke. Samtidig med dette går
Europa mer mot høyre.
Deretter var det forbundssekretær i
EL&IT forbundet, Jan Henrik Larsen sin
tur å innlede.
Han mente at mobil arbeidskraft har
både fordeler og ulemper. Det er positivt at
MONTØRFORUM NR 2 - 2008

folk på frivillig basis kan ta seg jobb. Men
de blir lett et bytte for kyniske arbeidsgivere. Vikarbransjen og useriøsitet er tett
knyttet til hverandre. Vi ser mye useriøsitet
fra vikarbyrå i byggebransjen. Men der er jo
kun 30 % av folkene fra vikarbyrå.
- Hvordan er det ikke da i de bransjer der
de resterende 70% er? Han mente overgangsordningene hadde hatt en viss effekt,
for det hadde gitt oppmerksomhet rundt
innvandring. Kun fagbevegelsen vil kunne
følge opp lovene om diskriminering. Vi må
skjerpe kampen mot sosial dumping.
- Vi må organisere folkene og vi må få de
under tariffrettslig regime. Samtidig hjelper
det lite med tariffavtale uten tillitsvalgte til
å følge opp, sa han.
Han avrundet med å mene at Handlingsplan mot sosial dumping som regjeringen har innført og nå skal innføre som
trinn to i samarbeide med fagbevegelsen, er
unikt i Europa. Og – det bør innføres ID-

kort også i rengjøringsbransjen. Og - De
fire friheter har forrang foran menneskerettigheter.
Så var det debatt. Roger Pilskog etterlyste allmenngjøringsdiskusjon i andre
bransjer enn kun byggebransjen.
Toril Torsvik, Norsk Arbeidsmannnsforbund avd 6 Vest, opplyste at man er startet
diskusjonen i rengjøringsbransjen.
Åge Blummenfelt mente at kun fagbevegelsen kan stå i mot sosial dumping. Han
lurte på hvor fagforbundet var i denne diskusjonen. Og han orienterte om at elektroarbeidernes fagforening satser mye på oppsøkende virksomhet ute på byggeplassene.
Det er ofte at alt ser bra ut på papiret, men
når man så undersøker ute på byggeplassene ja så finner man mye sosial dumping.
Han reklamerte også for de polske kveldene, og han sa til slutt.
– Det foregår veldig mye rart. Ut og
sjekk. Ta tak i sakene.
Side 20 >
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Ove Toska mente at Per Rune Henriksen stoler for mye at det gode i EU vil
vinne frem. -Vi ble lovet at arbeidsretten
var hevet over EU reglene da vi gikk inn
for EØS avtalen, men hva skjer nå. Det er
juristene som bestemmer i EU ikke politikerne, sa han.
Så hadde Skjervø oppsummering, etterfulgt av Henriksen som mente det var et
spillerom for internasjonal fagbevegelse i
EU, og at han var fornøyd med fagforeningenes holdning til utenlandsk arbeidskraft. Og Larsen mente det var bra at rengjøringsbransjen kommer på banen og vil
allmenngjøre, og veldig bra at Åge driver
oppsøkende virksomhet.
- Den neste store utfordringen blir enkeltmannsforetak og falske enkeltmannsforetak, sa han til slutt.
Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Jan Erik Støstad, var siste
innleder for dagen. Kampen mot sosial
dumping blir en lang kamp sa han, og ga
ros til fagbevegelsen som har gjort en god
jobb.
- Uten fagbevegelsen hadde man ikke
klart såpass. Sosial dumping er et uvesen.
Det går ut over arbeidstakere fra utlandet,
men det går også ut over seriøse bedrifter

Av Arne Nesheim

Innlederne ble takket med sydvester.
FOTO: ARNE NESHEIM

og deres ansatte og dermed hele den norske arbeidslivsmodellen om det får bre seg.
Det seriøse arbeidslivet er en av bærebjelkene i den norske velferdsstaten. Fagbevegelsen og regjeringen har sammen gjort
mye, men det skal gjøres mer. Vi må ta
vare på den norske modellen. Ikke alle
mener det. Det er den meste fundamentale forskjellen på venstre- og høyresiden i
norsk politikk.

Ytring om
Arbeidstilsynet

d

et var dette ein såg var i emning i
2004 men som fagrørsla trudde
vart reversert etter at dei raudgrøne
fekk makta. Arbeidstilsynet vart ikkje
reversert slik som til ein viss grad fleire
av lovforslaga til AM-loven vart rever-

20

Se for øvrig union.no og
bygningsarbeider.no

Kristian Pedersen er særs misnøgd med Arbeidstilsynet.
FOTO: ARNE NESHEIM

Av Kristian Pedersen,
LO klubbleiar, Aker Elektro

Arbeidstilsynet har utvikla
seg til å verta ein institusjon
som hjelper bedriftene med
utbytting av arbeidarar.

Høyresiden har verken evne eller vilje til
å ta vare på modellen. De er uansvarlige.
Høyre og FrP har møtt arbeidslivet helt annerledes enn AP. De mener vi skal møte
konkurranse ved å senke våre vilkår. De har
ikke forståelse for den norske modellen. Vi
må heller være enda flinkere til å holde folk
i jobb. Det må vi møte konkurransen med.
Så gikk han over til å fortelle hva regjeringen har gjort mot sosial dumping: Det
er laget en handlingsplan mot sosial dumping som blant annet innebærer styrking
av arbeidstilsynet, innsynsrett for tillitsvalgte, påseplikt for oppdragsgiver, registreringsplikt for vikarbyråer, ID-kort, ILO
94 i kommuner. -Høyre og FRP har vært i
mot alt dette, sa han. Men snart kommer
handlingsplan 2 mot sosial dumping.
I debatten undret Pilskog seg over at:
- Kem skulle trodd at sykepleiere skulle
bli utsatt for sosial dumping. Ove Toska
var glad for at statssekretæren hadde vært
så klar, og minnet om at vi også trenger
hjelp i FKE saken. Han ble bedt om å
send en mail om det til statssekretæren. Så
var konferansen over.

sert. I stadig fleire saker ser me at bedriftene balanserer på ein knivsegg
mellom det som er kriminelt og det
som i beste fall berre er uetisk. I fleire av
tilfella står dei med begge beina på kvar
side denne kniven. Arbeidstilsynet si
rolle i denne situasjonen skulle vore å
setja bedriftene på plass. I staden er det
eit servicekontor der bedriftene kan få
hjelp til å finna smotthol i lov og regelverk. Og ein arnestad der bedriftene
kan smi nye idear til å fortsetja balanse-

kunsten mellom lovleg og kriminell
verksemd. I dei sakene der til og med
byråkratane i tilsynet ser at det er brot
på lova står Arbeidstilsynet utan mogleik for sanksjonar overfor lovbrytarane. Dette er med på å undergrava respekten for lova. Her kan ein trekkja
parallellar til andre tilsyn i det offentlege. Biltilsynet til dømes har mynde og
handlekraft til å syta for at køyretøyparken i kongeriket er i lovleg og forskriftsmessig stand. Dei har også sanksjonsmuligheiter som mulkt og
avskilting. Fleire har nok erfart at dette
er virkemiddel som svir, og som bidreg
til at lover og forskrifter vert fylgt.
Arbeidstilsynet må instruerast og
gjevast det verktyet som trengs for at
arbeidarvernet og arbeidsmiljøet vert
slik som lovgjevarane har bestemt.
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BYGGEPLASSBESØK

Av Åge Blummenfelt

SIEMENS INSTALLERER

NOR
SUN

Over: Hovedverneombud Nor
Sun, Dag Audun
Strand T.v.:
Hovedtillitsvalgt
Nor Sun, Hilde
Larsen.

Nor Sun ble etablert i 2005,
med forretningside å bli verdens
ledende på å lage silicon wafer til bruk i
høyeffektive sol celler. Fabrikken ble
lokalisert til Årdal og den ble høytidlig
åpnet av Kronprinsen i juni 2008.
Our vision in NorSun is to become the
world leading supplier of silicon wafers for
high efficiency solar cells.

d

et er monokrystallinske silisiumskiver
som blir fremstillt av ren silisium.
Først blir det laget barrer som deretter blir
kuttet. For å få dette til er det en lang og
omstendelig prosess.
For å få vite litt mer var det naturlig å ta
turen innom klubbkontoret til de som er or-

ALLE FOTO: ÅGE
BLUMMENFELT

ganisert i Industri Energi (IE) Her finner vi
hovedtillitsvalgt Hilde Larsen og hovedverneombud Dag Audun Stand. Begge er fornøyd med arbeidsplassen, men understreker
at de begge har nok å henge fingrene i. Nor
Sun skal øke antall sager fra 8 til 16, det betyr flere ansatte. Derfor er skiftordninger og
garderobefasiliteter er to av sakene som nevnes. Foruten fabrikken i Årdal har Nor Sun
også fabrikk i Vanta i Finland. I tillegg er det
en under bygging i Singapore.

LÆRLINGENE ER FORNØYD
På Nor Sun treffer vi de
to lærlingene Torstein
Monsen og Stefan
Steinsund.
Torstein begynte i lære hos
Siemens i juni 2008, mens
Stefan begynte i lære i august 2007.
Montørforum spurte de
2 lærlingene om hvordan
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det er å være på reisejobb. Vi trives veldig godt, svarte
begge to.
- Dessuten er det en fin
ordning slik at vi bare er tre
netter borte, mens vi er fire
netter hjemme. Da får vi
også en langhelg.
De to lærlingene forteller
at de bor fire ansatte sammen i hus som Siemens
leier og de har det fint sosialt sammen.
Vi spør om de får ta del
i alle deler av arbeidet, og
begge svarer bekreftende på at de
får delta i

alle ledd av prosjektet. Her
er det kontor, industri, vifterom og mange tavlerom.
-På den måten lærer vi
mye. Men vi trenger nok å
være litt på servise når prosjektet her er ferdig slik at vi
også får lære den delen av
faget.
Torstein Monsen og
Stefan Steinsund er
lærlinger hos
Siemens.

GUNNAR RØSSLAND, SJEFEN SJØL
Da Montørforum
ankommer Nor
Sun i Årdal er
Gunnar Røssland
(bildet) den første
jeg møter.
Gunnar har jobbet i Siemens i 43 år
og har vært på alle de store prosjektene Siemens har gjennomført.
Gunnar ble valgt til klubbleder i
1990 et verv han har skjøttet i 18 år
samtidig som han har vært
bas/akkordtaker på de store prosjektene til Siemens i Bergen. På Nor Sun
kommer vi til å bruke rundt 30.000
timer.
- Det er nok det største prosjektet
jeg har styrt forteller Gunnar.
- Har dere akkord på prosjektet?
- Her arbeider vi etter en 4B avtale.
Det ser ut som om både akkordlaget
og bedriften kommer til å tjene
penger på jobben forteller Gunnar.
- Hvordan bor dere i Årdal?
- Siemens har leid hus til oss som vi
bor i. Det er en ordning vi er godt fornøyd med. Mange av oss er vant med
å reise og vi legger vekt på å ha det
trivelig sammen når vi er på reisejobb.
- Er det noe spesielt ved jobben?
- Her vil jeg trekke frem at hele fabrikken er forsynt med strømskinner.
Strømskinneleveransen er den største Simens har levert til noe prosjekt
i Norge. En leveranse som de har
klart uten feil eller mangler. Det gjør
jo jobben enklere for meg som bas,
sier Gunnar.
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HALVÅRSMØTE I EL&IT DISTRIKT HORDALAND, SOGN OG FJORDANE

Av Kristian Pedersen

Tre år med
raud-grøn
regjering
Halvårsmøtet hadde berre rapport frå aktiviteten og økonomi for siste halvår på
dagsorden av interne saker. Leiaren vedgjekk at distriktet hadde problem med å
ivareta dei forpliktelsane det har i forhold til forbundet. Distriktet hadde vidare
satt den politiske situasjonen i opptakten til valkampen på dagsorden.

s

entrale aktørar frå regjeringspartia
kjempa om representantane sin gunst.
Terje Lien Aasland (AP) skugga unna konfrontasjon omkring LOs krav om veto til
tenestedirektivet. Ågot Valle (SV) og Steinulf Tungesvik (SP) var tydelegare på LO si
line i spørsmålet. Mykje av debatten dreia
seg om å styrka og betra Arbeidstilsynet på
Vestlandet for å løfta det opp på nivået til
resten av landet. Både Lien, Aasland og
Valle tok signalet og ville gjera sitt for å
reinska opp i tilsynet på Vestlandet spesielt.

Arbeidarpartiet
Terje Lien Aasland, leiar av Telemark arbeidarparti og stortingsmann innleia frå Arbeidarpartiet. Lien Aasland er medlem av
EL&IT og har permisjon frå stillinga som
distriktsekretær i Vestfold og Telemark.
Stortingsmannen sette fokus på det regjeringa hadde fått til i perioden så langt med
arbeidsmiljølov, sjukelønsordning, barnehagedekning og kommuneøkonomi. –
Dette gir eit godt grunnlag for vidare satsing og samarbeid med fagrørsla. Valet i
2009 kjem til å stå om skule, helse og velferd og me vil saman med LO halde liv i
privatiseringsdebatten, verdidebatten og
debatten om skattelette, sa Lien Aasland.
Senterpartiet
Steinulf Tungesvik, fylkesleiar i Hordaland
Senterparti innleia frå SP. Tungesvik er tid22

legare statssekretær i Samferdselsdepartementet og fokuserte mykje på samferdsel i
sitt innlegg. Rassikring i Hardanger var ei dagsaktuell sak
og Tungesvik deltok i radiodebatt om saka med Øyvind
Halleraker frå Høgre i ein
pause i halvårsmøtet. Tungesvik profilerte Senterpartiet
som eit miljøparti med ambisiøse mål for CO2 reinsing.
Fylkesleiaren tok også eit
oppgjer med kapitalkreftene.
– Det må vere grenser for kor
mykje kapitalkreftene kan
skralta og valta med samfunnet sine verdiar. Det har heldigvis vorte eit positivt skifte
i den offentlege debatten
som fylgje av den økonomiske krisa, sa Tungesvik.

Sosialistisk Venstreparti
Ågot Valle, utanrikspolitisk
talsperson i SV og medlem av
Fagforbundet innleia frå SV.
Valle utmerka seg som den
raudaste kluten i skuffa og
var på line med LO i fleire saker. Ho vedgjekk at regjeringsprosjektet hadde vore ei
bratt lærekurve for partiet,

Svein Eivind Solheim.

Terje Lien Åsland.

ALLE FOTO:
KRISTIAN PEDERSEN

Steinulf Tungesvik.

men at partiet hadde klart å
dreia politikken til venstre i
regjering. Valle var svært
skeptisk til amerikansk forsvarspolitikk og norsk engasjement i Afganistan. I Noreg tok ho til orde for ei
mykje breiare satsing på
jernbane som ledd i tiltak
for eit betre klima og auka
sysselsetjing.

Debatten
Stein Davidsen (PD)
hadde dårlege erfaringar
med statleg kontra interkommunalt eigarskap i eiga
verksemnd og etterlyste
distriktspolitiske føringar
frå politikarane. Distriktssekretær Arthur Sjursen
etterlyste klare svar omkring partia sin haldning og
konsekvensar av eit veto til
tenestedirektivet. Inge Øpstad (IRI) redegjorde for
sine erfaringar med Arbeidstilsynet på Vestlandet
der tilsynet ser ut til å vera i
utakt med politiske føringar og Direktoratet for
Arbeidstilsynet i spørsmål
omkring sosial dumping og
MONTØRFORUM NR 2 - 2008
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HALVÅRSMØTE I EL&IT DISTRIKT HORDALAND, SOGN OG FJORDANE

Av Kristian Pedersen

Tv..Første mai 2008
Stord.Under: Første
mai 2008 på Stord
ble det servert Betasuppe med tilbehør.
BEGGE FOTO:
KRISTIAN PEDERSEN

1. mai på Stord
Om lag 200 personar deltok i demonstrasjonstoget og under
arrangementet på torget 1. mai.
handheving av Arbeidsmiljølova. – Arbeidstilsynet på Vestlandet er meir oppteken av
bedriftene si innteningsevne enn arbeidarane
sitt vern, sa Øpstad. Tore Haugland (TD)
meinte nedbemanninga av Televerket burde
vore gjort på ein annan måte i etterpåklokskapens namn. Svein Eivind Solheim (TD)
følgde opp dette og meinte det var ein tabbe
at ikkje det var statleg eigarskap til telenettet.
Arne Nesheim (IRI) følte seg lurt i spørsmålet om oppmjuking i bestemmelsane om
bruk av bemanningsselskap.
–NHO bringer spørsmålet inn for Arbeidsretten når me legg ned veto mot bruk av slike
selskap, sa Nesheim.

Fana til fagforeininga poserte i toget etterfylgt av medlemmer i fagforeininga og fagrørsla elles på Stord. Eikanger Bjørsvik Musikklag sytte for taktfast musikk. Parolane i toget var mellom anna: «Lik lønn for likt arbeid», «Vern om AFP», «Stans vald
mot kvinner» og «Sjukehus er for helse, ikkje profitt».
Utdanningsdirektør og tidlegare parlamentarisk leiar i SV, Kjellbjørg Lunde heldt
appell på torget. Fagforeininga inviterte og gjennomførte eit kveldsarrangement på
Sjøhuset. Her vart det servert mat og drikke som vart ein fin avslutning på dagen.

Oppsummering-avslutning
Terje Lien Aasland oppsummerte og hadde
ryggsekken full av signal og tilbakemeldingar frå sine kameratar i Hordaland, Sogn
og Fjordane.
– Arbeidstilsynet er styrka på landsbasis,
men eg tek signala omkring Arbeidstilsynet
på Vestlandet spesielt, sa Lien Aasland.
Dette fylgde også Ågot Valle opp i si oppsummering og sa vidare at ho ville sjå på korleis Statkraft ivaretok distrikspolitikken
gjennom sitt eigarskap lokalt. Steinulf Tungesvik fokuserte i si oppsummering på meir
og tydelegare statleg eigarskap.

Under, t.v: Corus var med på første mai-toget i Bergen. Under, th. Det er også plass til barn på
første mai i Kalfarvei 71. Nederst: Første mai-toget i Strandgaten. ALLE FOTO ÅGE BLUMMENFELT

1. mai i Bergen
Også i Bergen vart det på tradisjonelt vis arrangert 1. mai. Med samling i
huset i Kalfarvei 71 og deltakelse i toget.

Leiar i distriktet, Svein Eivind Solheim
takka av innleiarane og ynskte vel heim.
MONTØRFORUM NR 2 - 2008
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NOTISER

NOTISER
ER
Store investeringer
på Mongstad

Bra akkordfortjeneste i
Bergen – i andre fag

De neste seks årene vil det trolig bli
investert minst 15 milliarder kroner
i ulike prosjekter på Mongstad raffineriet. Det er allerede langt over
2000 arbeidstaker i sving på ulike
prosjekter, melder Bergens Tidende.

I følge fagforeningen Union var akkordgjennomsnittet i første halvår
2008 slik:

• Vedlikeholdsoperasjon. 1. mrd.
• Nye renseanlegg på raffineriet:
0,5 mrd
• Gasskraftverk. 4 mrd.
• Gassrør Kollsnes - Mongstad Sløvåg. 1 mrd.
• Kaier, rørgater og lager på
Mongstadbase. 260 mill.
• Nye bygg for Frank Mohn,
Mongstad Elektro, Petro Support
West og Namco. 510 mill.
• Sannsynlig testeanlegg for
CO2-fangst. 0,5 mrd.
• Sannsynlig permanent anlegg for
CO2-fangst 7 Mrd

Også store bygg i
Bergen er planlagt
Blant store bygg i Bergen som kommer i nærmeste fremtid er:
• Gulating 0,4 MRD
• Høyskolen på Kronstad 1,5 MRD
• Odentologen 0,6 MRD

100 år i Rogaland
Vår broderfagforening i sør, Rogaland Elektromontørforening blir
100 år i 2009. Det skal bla. feires
den 21. mars 2009. Det blir en fest
for alle medlemmer med følge.

24

•
•
•
•
•

Polsk

Betongfaget: kr. 238,01
Murerfaget kr. 266,58
Tak/Papp kr. 266,30
Malerfaget kr.193,97
Gulvbelegg: Kr 345,03

Mange dør i elektriske
branner i Norge
Norge og Finland er de landene i
Norden der flest personer mister
livet i branner forårsaket av feil ved
elektriske anlegg eller feil bruk av
elektrisk utstyr. I Norge og Finland var det i perioden 1996 til
2006 i gjennomsnitt fire omkomne pr million innbyggere årlig
i branner som har sammenheng
med elektrisitet. Sverige og Danmark har henholdsvis ett og to
slike dødsfall i året.

Fagforeningen har
kjøpt bil
Som et ledd i å få til større synlighet og mer oppsøkende virksomhet
bestemte årsmøtet 2008 i budsjettbehandlingen at Elektroarbeidernes Fagforening skulle gå til innkjøp av en bil. Vedtaket ble
iverksatt i august og bilen kom da
på plass. Den er godt profilert med
fagforeningens navn og forbundets
logo. Se bilde på fremsiden av dette
bladet.

Pausediskusjon. Her ser vi at
fagforeningens leder får mange
spørsmål.
Dyskusja w przerwie. Uczestnicy
mieli wiele pytań do
przewodniczącego związku.
FOTO: ÅGE BLUMMENFELT
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Av Åge Blummenfelt

sk kveld nr 3

Trzeci wieczór polski
Elektroarbeidernes Fagforening har arbeidet mye med lønns og arbeidsvilkår for utenlandske
elektrikere. De aller fleste som jobber i vårt område kommer fra Polen. Derfor har vi 3 ganger
invitert til polske kvelder, der medlemmer og ikke medlemmer har vært velkommen. Siste gang
var 2. juli. Selv om sommeren var begynt, møtte det allikevel mange frem.
Związek Zawodowy Elektryków prowadzi intensywne działania związane ze sprawami warunków płacy i pracy
elektryków z zagranicy. W naszym regionie zdecydowana ich większość pochodzi z Polski. Dlatego już trzy razy
organizowaliśmy polskie wieczory, na które zaproszeni byli zarówno członkowie organizacji jak i osoby niezrzeszone.
Ostatni taki wieczór miał miejsce 2 lipca br. Mimo że rozpoczął się już sezon letni, na spotkanie to przybyło wiele osób.

MONTØRFORUM NR 2 - 2008
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LANDSSTYREMØTE

Av Arne Nesheim

Rekordresultat og m
Årets første Landsstyremøte
ble avholdt på Sørmarka
kurs- og konferansesenter
utenfor Oslo den 18. og 19.
juni 2008. Elektroarbeidernes
fagforening deltok med fem
tillitsvalgte. Landsstyret som
avholdes to ganger pr år er
EL&IT-forbundets høyest
bestemmende organ etter
landsmøtet.

Remi Unnvik studerte
sakspapirene grundig.
FOTO ARNE NESHEIM

f

orbundesleder Hans Felix kommenterte i sin åpning at møtet i tillegg til tradisjonelle saker skulle behandle EVU,
energipolitisk handlingsplan, samt starte
prosessen frem mot LO kongressen 2009.
Han kom også inn på tjenestedirektivet,
hjemfallssaken, FKE og kampen mot sosial dumping.
Dirigenter, sekretærer og redaksjonskomiteer ble valgt og møtet kunne starte.

Regnskap og årsmelding
En fornøyd hovedkasserer Terje Olsson la
frem regnskapet for 2007 som viste et godt
overskudd på 24 millioner kroner. 15 av
disse ble overført til kampfondet. Det er
målsetting at kampfondet skal opparbeides
til 5000 kroner pr medlem.
Etter en del oppklarende spørsmål ble
regnskapet tatt til etterretning. Det er forbundsstyret som formelt godkjenner regnskapet.Så ble årsmeldingen for 2007 tatt
opp til behandling. Møtet hadde noen
kommentarer som ble vedtatt innarbeidet
slik at den kunne bli enda mer riktig. Årsmeldingen ble deretter vedtatt.
Tariffoppgjør
Hans Felix og Jan Olav Andersen innledet
om foreløpig status i tariffoppgjøret. I debatten som fulgte var det stort sett de som
var misfornøyd med oppgjøret som hadde
ordet. Blant dem fagforeningens nestleder
Kristian Pedersen. Han viste til at AFP var
hovedkravet og at vi gikk høyt på banen.
Hovedkravet var på ingen måte innfridd,
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mente han. -Det var kun innfridd for noen
få årskull. Han etterlyste også å få på plass
14-28 offshore og minnet om at man ikke
har lokale forhandlinger på offshorelønna.
Det var også de som viste misnøye med
hensyn til lavtlønnstilleggene som ikke
kom, samt usikkerhet rundt tariffavtaler i
IT sektoren.
Ove Toska sa man måtte vurdere hva en
eventuell streik kunne gitt av forbedringer
og at styret i fagforeningen hadde anbefalt
ja, noe som også ble resultatet totalt sett.
Han kommenterte samtidig at stemmemateriellet kom alt for sent ut. Det må bli
bedre neste gang mente han. Etter oppsummering ble debatten om tariffoppgjøret tatt til orientering.

Energipolitikk
Så var det tid for energipolitisk handlingsplan. Et dokument på nesten 20 sider ble
lagt fram av forbundets nestleder Vidar
Hennum. Det kom mange innspill til forandringer i debatten som fulgte. Fra vår
fagforening ble det lagt vekt på å ta miljømessige og estetiske hensyn ved bygging av
vindmøller og overføringslinjer.
- Eksisterende distribusjonsnett bør i
større gard legges i kabel i grøft og sjø, sa
Ove Toska i sitt innlegg. Dette i tråd med
fagforeningens tidligere forslag blant annet
ved Landstariffkonferansen 07. Etter at et
utsettingsforslag ble nedstemt gikk alle innspillene til en redaksjonskomité som dagen
etter la frem et forslag som ble vedtatt. Der-
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LANDSSTYREMØTE

Av Arne Nesheim

mange viktige temaer

Over: Kristian Pedersen, Remi Unnvik, Karsten Bøe og Arne Nesheim deltok på Landsstyremøtet i
tillegg til forbundsstyremedlem Ove Toska.
FOTO: KAI CHRISTOFFERSEN.
Under: Kristian Pedersen på talerstolen på Sørmarka.
FOTO ARNE NESHEIM

med har forbundet en ny energipolitisk
handlingsplan.

Verving
Som avrunding av første dag ble det foretatt trekning i vårens vervekonkurranse
der vinneren skulle få en gummibåt. 566
tillitsvalgte hadde vervet nye medlemmer
i perioden mars til juni.
FKE
Første sak på dagsorden 19. juni var FKE.
Forbundssekretær Ragnar Gregersen innledet om status i arbeidet med å revidere
Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Et forslag vil bli sendt ut på høring i høst. Forbundet har påvirket noe via

MONTØRFORUM NR 2 - 2008

deltakelse i referansegruppe, men det er
spesielt to viktige momenter som gjenstår
og der vi så langt ikke har fått medhold.
Det ene er hvor elektroarbeideren skal
være ansatt (Ikke nødvendigvis i samme
bedrift som installatør) og det andre
spørsmålet er rundt godkjenning av utenlandsk fagarbeider.
Det ble en engasjert debatt. Mange av
talerne påpekte at det viktigste spørsmålet
nå er å sikre at elektrofagarbeideren fortsatt skal være ansatt i samme virksomhet
som installatøren.

EVU
Etter at energipolitisk handlingsplan var
vedtatt var det tid for litt EVU. Tove Jo-

hansen var første innleder. Hun oppsummerte litt av hva forbundet har gjort på
den fronten og hun refererte fra en tur til
England der myndighetene har bidratt
strekt til etablering av kompetansetillitsvalgte ute i bedriftene.
Anders Vind, konsulent fra Dansk LO
fortalte om hva man har fått til av rettigheter i tariffavtalene i Danmark. I debatten kommenterte Terje Skog fra Heis at
Heisbransjen har et opplæringssenter som
man gjerne kan kikke på når man skal
prøve å få til bedre etterutdanning. Etter
en debatt og påfølgende komitébehandling ble det vedtatt en uttalelse om EVU
på slutten av møtet.
-This is a reminder om LO kongressen
som skal være om et knapt år, sa Hans Felix som innledning til punktet. Det var
mange som i debatten la frem forslag som
alle ble bestemt oversendt administrasjonen. Samtidig starter forslagsprosessen ute
i lokalorganisasjonen og det ble minnet
om fristen for forslag til forbundet som
var satt til 1. september 2008.
I sin avslutning minnet Hans Felix om
at neste Landsstyremøte er den 10. og 11.
desember 2008. Og da er jo EL&IT-forbundet 10 år.
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TARIFFOPPGJØR OG KLUBBLEDERKONFERANSER

Av Arne Nesheim

Lokale forhandlinger om fastlønn 2008
Servicelønna for elektrikerne i
Hordaland, Sogn og Fjordane
steg med om lag 15 kroner i år.
I fjorårets oppgjør steg snittlønna med 12 kroner.

Det ble arrangert fem
klubblederkonferanser i
2008.
FOTO ARNE NESHEIM

Under: Faksimiler av
Tariffinfo LOK nr 7 og
Tariffinfo nr 22.

p

å klubblederkonferansen 5. september oppsummerte klubblederne hvordan det hadde gått med forhandlingene
på bedriften om fastlønn i henhold til
LOK §3 E. De aller fleste var ferdige med
forhandlingene. Servicelønna varierer nå
mellom 185 og 220 kroner timen. Så
kommer fagtillegg og andre tarifferte tillegg på toppen av det. Det var også en
rekke klubber som hadde fått til forbedringer i pensjonsordningene. I henhold
til lov om obligatorisk tjenestepensjon
skal bedriftene betale inn minimum to
prosent av lønn over 1G. En rekke klubber har forhandlet seg frem til et innskudd
på 3%.

Fornøyd med resultat.
Klubblederkonferansen sa seg stort sett
fornøyd med resultatene. Men resulta-

tene hadde ikke kommet av seg selv. Konferansen i september var den femte
klubblederkonferansen for året. Tariffoppgjøret var blitt berørt på samtlige, og
man hadde fokusert på de lokale forhandlingene på servicelønna sterkere etter hvert. Gruppearbeid og fremføring i
plenum var blant forberedelsene. Og så
hadde de tillitsvalgte i klubbene gjort et
grundig arbeid i forhandlinger med den
enkelte bedrift.
Motpartens treneringsforsøk
Som vanlig hadde arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Teknologi prøvd å stikke
kjepper i hjulene. Utsagn som, «det skal
ikke forhandles på fastlønn», og «man har

fått tillegget i form av forlenget AFP», var
gjengangere. Sludder og vås. Landsoverenskomsten §3 sier klart at forhandlingene kan starte etter at de sentrale forhandlingene er avsluttet og skal normalt
være ferdige innen 15. september. Og resultatet taler jo for deg. Arbeidsgiverne
forhandlet de, etter at de hadde gjennomført sin obligatoriske øvelse, som ikke fører til annet enn irritasjon. Det er vel på
tide at de slutter med det. Forbundet
sendte da også ut orienteringer om saken,
først i juni og så etter at forhandlingene
var ferdige. De får man bruke ved neste
korsvei.
Lønna skal jo økes også neste år.
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Landsoverenskomsten for elektrofagene

Forhandlinger LOK § 3E
Forbundet får stadig tilbakemeldinger om at de tillitsvalgte nektes
forhandlinger om revidering av § 3E-avtale på bedriftene.

§ 3E-forhandlinger
I år igjen går Norsk Teknologi ut med en melding til sine medlemsbedrifter
om
forutsetninger for forhandlinger på § 3E. Meldingen ble nylig sendt
ut til NELFOs
lokalforeninger. Slik denne meldingen framkommer på NELFOs hjemmeside,
er den
moderert i forhold til tidligere år, men vi opplever at tilbakemeldinger
fra våre
tillitsvalgte tilsier at den blir brukt til å hevde at arbeidsgiverne ikke
kan gi lønnstillegg
i henhold til § 3E.

Fra EL & IT Forbundet sin side vil vi hevde følgende:

I Landsoverenskomsten for elektrofagenes § 3E framkommer det
at forhandlinger på
bedriften kan starte når forhandlingene mellom Norsk Teknologi
og EL & IT
Forbundet er avsluttet.
Norsk Teknologi hevder at det ikke er anledning til å gi generelle

tillegg.

å få gjennomført

Avklart på toppnivå

til behandling
Spørsmålet om det kan føres forhandlinger om § 3E har vært oppe
september. I dette
mellom EL & IT Forbundet og Norsk Teknologi på høyeste nivå i
på tariffinfo
møtet ga Norsk Teknologi uttrykk for at det ikke hadde noen innsigelser
nr. 22 som vi sendte ut 18. juni 2008.

Bekreftelser i Compendia protokolldatabase

og
I tillegg er det flere protokoller i vår protokolldatabase, som alle tillitsvalgte
3E-avtalene kan
medlemsbedriftene i Norsk Teknologi har tilgang til, som sier at §
verken for nivåer
revideres når partene er enige om det og at det ikke er satt grenser
fast at bedriftene
eller innretning på avtalene. Videre finnes det protokoller som slår
bedt om dette i tråd
er forpliktet til å avholde forhandlingsmøter når de tillitsvalgte har
med Hovedavtalens bestemmelser.

Kan ikke nekte forhandlinger

Forbundet sier:
Forhandlinger etter § 3E skal skje på fritt grunnlag. I tariffavtalen
står det ikke ett ord
om at det ligger noen forutsetninger om hva det skal forhandles om.
Etter vårt syn
kan aldri et tillegg i lønn etter § 3E være et generelt tillegg, den gjelder
kun fastlønn i
den enkelte bedrift. Det kan dog ikke forhandles om satsene i § 3A.

AFP som argument i § 3E-forhandlinger

Vi får også tilbakemeldinger om at økning i kostnader for AFP har
blitt brukt som
argument for at det ikke kan gis tillegg etter § 3E. Satsene i eksisterende
APF ble økt
i 2007. Den nye ordningen, som det ble forhandlet om i årets tariffoppgjør,
får ikke
konsekvenser før i 2010 og da vil kostnadene for bedriftene ikke
økes.

Ut fra det ovenstående er det klart at bedrifter som er omfattet av
mellom LO og
Landsoverenskomsten for elektrofagene med tilhørende hovedavtale
§ 3E-avtale. Disse
NHO, ikke kan nekte å gjennomføre forhandlinger om bedriftens
etter § 3E. Ingen
forhandlingene kan omfatte både innretning og nivå på tillegg gitt
tillegg gitt i § 3E er å betrakte som generelle.

Uenighetsprotokoll

nekter å avholde
Dersom bedrifter som er forpliktet av tariffavtalen etter dette, fortsatt
å sette opp
et forhandlingsmøte om bedriftens § 3E-avtale, anbefales de tillitsvalgte
mellom
en uenighetsprotokoll og å sende den via sin fagforening til behandling
tariffpartene EL & IT Forbundet og Norsk Teknologi.

Akkordtariffen øker lønna
Til klubber som får vanskeligheter med å få en fornuftig utvikling
av § 3E-avtalen på
bedriften: Ta i bruk akkordtariffen, den vil garantert øke lønna til dem
som prøver.
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KURS

av Arthur Sjursen

Deltakere og kursledere.

Kurs: Forhandlinger og
klubb/fagforening i arbeid
Det ble arrangert kurs i forhandlinger
og klubb/fagforening i arbeid på Sunnfjord hotell 28.-31. oktober 2008

d

et var 16 deltakere på kurset der
tema var hentet fra MOTO kursene
Forhandlingskunnskap og Klubb/ Fagforening i arbeid.
Deltakerne har fått prøve seg i forhandlinger og på klubbmøte, møteledelse, klubbarbeid, protokoll skriving og
øvelse i å løse saker med lov og avtaleverket som verktøy.
Ungdomssekretæren i LO Sogn og
Fjordane, Cecilie Åshammer var på visitt
på kurset på onsdag, hun fortalte om
LO’s ungdomsarbeid.
Kursdeltakerne presentere sine innlegg
fra talerstolen på skriveprosessoppgaven.
Det gikk veldig bra. Tror alle var fornøyd med å ha fått forsøke seg på talerstolen med sine manuskripter.
Fredag morgen var det forhandlingsmøter der alle fikk prøve seg i forhandMONTØRFORUM NR 2 - 2008

Over: Fra undervisningen. T.h. Ungdomssekretæren i LO Sogn og Fjordane, Cecilie Åshammer.
BEGGE FOTO ARTHUR SJURSEN

linger. Etterpå skrev vi forhandlings protokoller som ble gjennomgått i plenum.
På kveldene var det sosialt samvær, der
praten gikk løst, vi hygget oss med gitarspill og sang.
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EIERSKAP

av Fredrik Sejersted

Nå styrkes det offentlige eierskapet til landets vannkraftressurser.
Det fullbyrder en historisk prosess som går over 100 år tilbake.

Fellesskapets
land, og 99 % av elektrisiteten er fra vannkraft.
Dette er unik energi - ren, rimelig, fornybar og bærekraftig. Et utbygd kraftverk er
en evighetsmaskin, så lenge regnet faller i
fjellet. Dette er naturressurser som bare vil
bli viktigere og viktigere for Norge - strategisk, politisk og økonomisk.

Odelstinget vedtok i september regjeringens
«Konsolideringsmodell» Det var et av de største og prinsipielt viktigste veivalg i norsk energipolitikk på mange år. Den historiske prosess går
ubrutt over 100 år tilbake - til «kriseloven»
sommeren 1906 og den første hjemfallsloven i
1909. Fredrik Sejersted skrev om dette i en
kronikk som blant annet stod i Aftenposten like
før vedtaket formelt ble fattet. Med tillatelse
fra Sejersted gjengir vi den i Montørforum.
Fredrik Sejersted, professor dr. juris ved Senter
for Europarett, Universitetet i Oslo var Norges
advokat i hjemfallssaken for EFTA-domstolen.
Fredrik Sejersted.

Den moderne tid.
or 100 år siden sto Norge på spranget
inn i moderne tid. Teknologi som gjorde
at man for første gang kunne utnytte de
voldsomme verdiene som lå i fossekraften
ble utviklet. Politikerne anså allerede den
gang vannkraftressursene som en nasjonal
fellesverdi.
Utfordringen var at fossene var privat eid,
gjerne av lokale bønder, staten hadde heller
ikke kapital til de enorme investeringer som
var nødvendige for å bygge ut kraftverk.
Problemet ble forsterket ved at spekulanter
reiste rundt og kjøpte opp vannfallrettigheter fra bøndene - ofte ikke for mer enn prisen på en amerikabillett.

f

Omsetningen stoppet.
For å stoppe spekulasjonen vedtok Stortinget sommeren 1906 «kriseloven», som
stanset all omsetning av vannfall. Tre år senere var «hjemfallsmodellen» klar, etter forslag fra den private sektor selv, ved Hydros
direktør Sam Eyde, som forsto at et kompromiss var nødvendig for å sikre utbygging.
Private selskaper skulle få konsesjoner til
å bygge ut fossene. Men til gjengjeld måtte
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selskapene gå med på at kraftverkene skulle
«hjemfalle» til staten ved utløpet av konsesjonsperioden på seksti år. Vannkraften
skulle «tilbake» til fellesskapet.

Nesten bare offentlig eie.
Siden den gang har dette vært grunnlaget
for eierskapet til vannkraften. I 100 år har
hovedprinsippet vært offentlig eierskap.
Nesten alle store kraftutbygginger i moderne tid har vært offentlige, og andelen
privat eierskap er stadig blitt mindre.
I dag er ca. 88 % av vannkraften eid av
stat og kommuner, med halvparten på hver.
Omtrent 6 % er eid av private som sikret
seg fossene før 1909 (Hafslund og Hydro),
og de siste ca. 6 % av private som har fått
tidsbegrensede konsesjoner etter 1909
(Hydro og Elkem).
Unik, ren energi.
På denne måten eier fellesskapet i hovedsak
det som var, er og vil forbli landets viktigste
energiressurs, lenge etter at det er slutt på
olje og gass. Mye mer av Norges energiforbruk er basert på elektrisitet enn i noe annet

Bred politisk enighet.
Gjennom 100 år har det vært bred politisk
enighet om betydningen av offentlig nasjonalt eierskap til vannkraften - på tvers av
partilinjene. Vannkraften har i liten grad
vært berørt av privatiseringskrav, og da
EØS-avtalen ble inngått i 1994, var det en
klar forutsetning for stortingsflertallet at
den heller ikke måtte EØS-liberaliseres.
Rundt 2001 ble modellen for første gang
utfordret. Paradoksalt nok kom initiativet
til angrepet fra Hydro, som nå ønsket å bli
kvitt forpliktelsene. Taktikken var å få EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) til å ta opp
saken, og den lyktes. I strid med klare norske forutsetninger fra 1994 anså ESA modellen for å stride mot EU/EØS-rettens regler for fri etablering og kapitalflyt, og
startet prosess mot Norge om dette.
Restriktive eierregler.
I juni 2007 fastslo EFTA-domstolen at de
norske reglene om eierskap til vannkraften
var i strid med EØS-retten. Men Norge
hadde fått medhold i argumentet om at
hensynet til offentlig eierskap til vannkraften rettslig sett kan begrunne restriktive
eierregler.
Samtidig sa EFTA-domstolen at ordningen må være konsistent. Norge kan ikke
ha en blanding av offentlig og privat eierskap som favoriserer det offentlige. Enten
må man slippe til markedet - eller stramme
inn det offentlige eierskapet.
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EIERSKAP

av Fredrik Sejersted

fosser

Liberalisere eller konsolidere
I fjor sommer sto Regjeringen derfor overfor et
valg: Liberalisere eller konsolidere. Og valget
måtte gjøres raskt, for å unngå uklarhet og spekulasjon. Regjeringen valgte å konsolidere modellen fra 1909 for offentlig eierskap. Redskapet
var passende nok et gammel statsrettslig instrument - en «provisorisk anordning» etter Grunnloven § 17, som Kongen i statsråd kan benytte
når Stortinget ikke er samlet. Den provisoriske
anordningen av 10. august 2007 er den viktigste
som har vært gitt siden London-regjeringen
brukte den samme hjemmelen i årene 1940-45.
Prinsipielt viktig
Innholdet i Regjeringens forslag er at modellen
for offentlig eierskap videreføres, og at man
strammer inn adgangen til fortsatt privat eie på
noen punkter, i tråd med EFTA-domstolens anvisninger. Slik blir modellen EØS-rettslig «konsistent».
Prinsipielt er dette en viktig reform. I praksis
betyr den mindre, siden 88 % av vannkraften
allerede er offentlig eid, og siden det ikke er
mange flere større vannfall som kan bygges ut.
Mister ingen rettigheter
Dagens private eiere får dessuten beholde sine
kraftverk ut konsesjonsperiodene, og mister
ingen etablerte rettigheter. Videre vil det innenfor modellen fortsatt være mulig for private å eie
småkraftverk, og private vil også kunne inngå avtaler om leie og drift.
I den senere tid har det vært strid og debatt om
en liten flik av denne store saken. Hydro har drevet intens lobbykamp for å sikre seg fordeler ut
over det som følger av selskapets konsesjoner ved enten å bli kvitt hjemfallsforpliktelsene eller
få lange gratis forlengelser. Hvorvidt slik støtte
ville vært fornuftig bruk av fellesskapets midler,
kan diskuteres.

Fallrettigheter må
være fellesskapets eie.
FOTO: SVEIN ERIK HARKLAU
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Ødelegger modellen
Men uansett vil det kunne ødelegge hele modellen EØS-rettslig, fordi det vil svekke prinsippet
om konsistent offentlig eierskap. Derfor er forslagene med rette tilbakevist av Regjeringen og
flertallet i energikomiteen.
100 år etter at forutseende forfedre sikret
grunnlaget for fremtidig felles eierskap til landets
viktigste energiressurs skal Stortinget nå sluttføre
prosessen. Og for første gang vil grunnprinsippet
få uttrykk i loven, i en ny § 1 første ledd om at
«Landets vannkraftressurser tilhører og skal forvaltes til beste for allmennheten».
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