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2009 er nå snart omme og vi ser igjen at for
mange er det en noe mer usikker framtid som møter
oss. Når det gjelder arbeidssituasjonen er denne nå
langt mer usikker enn vi de senere år har vært vant
med.
Selv med mange 10 talls milliarder kroner som
staten bruker ut over handlingsregelen, er arbeidsledigheten allerede nå betydelig, og med fare for
ytterligere økning i 2010. Bakgrunnen er den
konkurranseutsatte industri som sliter med dårlig
markedsutsikter og knallhard internasjonal konkurranse.
EØS-avtalen ”sikrer” oss markedsadgang til
EU, men tilbake får vi EU-direktiver som utfordrer
fellesskapsløsninger og skaper press på vår etablerte
organisering av samfunn- og arbeidsliv. For svært
mange betyr dette omstillinger og økende usikkerhet for framtidens jobb og velferd.
I en tid med ny sykelønnsdebatt og økte
kostnader som følger dette, er det liten vilje
til også diskutere disse forhold og den årsaksammenheng som åpenbart ligger her.
I 2010 er Tariffoppgjøret et hovedoppgjør
hvor arbeidsledigheten og industriens konkurransesituasjon vil være tema. Samtidig er det høye
forventninger til å rette opp betydelige skjevheter
i lønn mellom kvinner og menn. Dette må løses
gjennom partene i arbeidslivet og med staten som
tredje part Det vil kunne sikre en framtidsrettet
løsning. Det må aldeles ikke bli et tema hvor de
med høyskoleutdannelse setter premissene alene.
Tema er nemlig likelønn mellom kjønn.
Når det gjelder industriens konkurransesituasjon er det igjen noen som tar til orde for et nytt
”solidaritetsalternativ”. Erfaringene fra 90 tallet
er ikke de aller beste. Prisveksten og lønnsveksten ble redusert – men lønnsforskjellene økte
i betydelig grad og solidaritetsalternativet ble til
slutt begravet gjennom grådigheten til ledere og
kapitaleierne.
Lønnsnivået i Norge er høyt fordi vi har
ønsket å prioritere små lønnsforskjeller og rettferdig fordeling. Dette sammen med et høyt
utdannet og effektivt arbeidsliv, kombinert med
god drahjelp fra en vel utviklet offentlig sektor er
viktige bidrag. Tar vi så også med at vi gjennom
politisk styring har sikret oss kontroll med eierskap og dermed utvikling av nasjonens naturressurser, er dette en suksesshistorie.
Vi blir ikke mer effektive, og vi blir ikke mer
friske av å rive ned disse grunnfundamentene ved
å implementere nye eierskaps- samt innsats- og styringsfaktorer. Norge har en svært høy andel yrkesaktive ca 75 %, mens snittet i OECD er ca 62 %.
Den høye yrkesandel er knyttet opp til mange kvinners yrkesdeltakelse og for mange med høy alder i
yrkeslivet. Da er det ikke det minste rart at dette
også gir utslag i sykelønnstatistikken.
Det er faktorer som felleskap og mindre forskjeller vi må bygge vårt samfunn videre på. Økt satsing
på skole og utdannelse, finansiering av livsopphold
under etterutdanning og forskning – er viktige

bidrag fra våre politikere. I bedriftene trengs økt satsing på bedriftsutvikling gjennom satsing på design,
innovasjon og ikke minst inkludering av de ansatte
gjennom bedriftsdemokrati.
Det meste så langt tyder på et forbundsvist
oppgjør. Det var også vedtaket fra vår Landstariffkonferanse i Stavanger 26.-29.oktober. Over
100 tillitsvalgte la premissene for våre krav til
Tariffoppgjøret 2010 gjennom prioriterte krav
for bedre arbeidstidsordninger for reisepersonell,
løft av §3A lønn og offshorelønn.
Alle viktige og godt begrunnede krav, men
likevel krav som bærer i seg elementer til konflikt
ved Tariffoppgjøret 2010. Nå er det slik at alle
tariffoppgjør har en kime til konflikt i seg, men så
er nok kravenes utforming en ekstra faktor denne
gang.
EU direktivene styrer, som vi har tatt opp
en rekke ganger, i betydelig grad utviklingen i
samfunns- og arbeidsliv. Fra nær fortid husker
vi Matsminkedirektivet, Tjenestedirektivet og i
disse dager Postdirektivet, Datalagringsdirektivet, og imens venter vi på Vikardirektivet og
Helsedirektivet.
Alle disse så lang vel 8200 direktiver har
betydd eller vil bety endringer i dagens organiseringen innen samfunn og arbeidsliv. EØS avtalen
gir oss anledning til å bruke reservasjonsretten
mot EU direktivene – så langt har ingen regjering valgt å bruke denne. Vil den tiden kan snart
være over ?
Nå venter vi på iverksettelsen av utredningen
(NOU oppnevnes i løpet av 2009) som er vedtatt etter 15 år med EØS avtalen. EØS avtalen
er som kjent en utvidelse av EFTA sin tidligere
frihandelsavtale, som omhandler de fire landene
Sveits, Liechtenstein, Island og Norge. Denne frihandelsavtale er ikke bare med EU landene, men
også med en rekke land i verden for øvrig. Men
tre av de opprinnelige fire EFTA landene har altså
valgt å delta i EØS/EU avtalen(Liechtenstein,
Island og Norge) Sveits har altså valgt å beholde
kun frihandelsavtalen – og ser ut til å klare seg
godt med dette.
2010 blir et spennende år på mange områder
– historisk velkjente tema dukker opp i ny innpakning. Og vi kjenner de godt igjen for vi har
møtt de før. For oss er løsningene er de samme og
basert på felleskap, rettferdig fordeling og demokrati – enten det er i samfunn eller i arbeidslivet.
For oss som elektrikere og sterkt opptatt av
den lenge varslede høring om kvalifikasjonsforskriften (FKE) – så er denne ennå ikke klar fra
departementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb). Det betyr at 2010 vil
ytterligere gi oss ytterligere en for oss svært viktig
sak å finne god politisk løsning på. En løsning
som også ivaretar elsikkerhet for ansatte i bransjen og alle brukere av våre tjenester.
Da er vi glade for å ha en regjering som snakker
med oss – og ikke mot oss!
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Av Åge Blummenfelt

POLITISK KOMMENTAR

Fire nye rødgrønne år
- men fortsatt mange utfordringer

V

alget er over og de Rødgrønne
fikk fornyet sitt mandat med
4 nye år. Vi kan se tilbake på
en valgkamp der EL&IT forbundet
var aktive i å sikre at de Rødgrønne
fortsatt får regjere.
Det er flere grunner til at de Rødgrønne fikk fire nye år i regjeringen. En
viktig årsak er trolig kaoset som hersket
på borgerlig side. Helt frem til valgdagen var det uavklart hvem som skulle
samarbeide for å danne regjering. Jeg
er helt sikker på at de borgerlige partiene finner en samarbeidsform innen
valget i 2013 og dermed er kaoset på
borgelig side en saga blott. Skal de
Rødgrønne vinne valget om 4 år må de
fokusere på arbeidslivet

på en helt annen måte enn det som har
blitt gjort.
Det var meget lav stemmedeltakelse
uder valget i år. Vi vet fra før av at bare
rundt 50 prosent av LO sine medlemmer stemmer ved valg. Fagbevegelsen
og de Rødgrønne partiene må ta den
lave stemmedeltakelsen inn over seg.
Dessverre har mange av de temaene
som vi i fagbevegelsen er opptatt av
vært totalt fraværende under årets valgkamp.

Sosial dumping
Vi i EL&IT forbundet har jobbet
mye med sosial dumping de senere
år. Arbeidet har foregått gjennom
krav om allmenngjøring av
tariffavtalen, organisering
av utenlandske arbeidere,
hjelpe klubbene med å
skrive avtaler. Vi har reist
på byggeplasser og verft, og
vi har hatt medlemsmøter
med utenlandske arbeidere
Vi har i høst jobbet med å
bekjempe sosial dumping
på BIR sin nye forbrenningsovn i Rådalen. BIR
bruker lovverket som
unnskyldning til å ikke
rydde opp i grov sosial
dumping.
At kampen mot sosial
dumping ikke opptar
Høyre og FRP er som
ventet. Vi krever at
de Rødgrønne setter et
vi står foran.
av utfordringene
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dumping enn det som har vært til nå.
Vi må få en enklere adgang til allmenngjøring av tariffavtalene. Det må stilles
ekstra krav til offentlig bedrifter slik
som BIR forhindrer sosial dumping.
Velferdsstaten
I hele den Vestlige verden pågår det
en demontering av velferdsstaten. Det
gjøres på mange måter. Redusering
av dagpenger ved ledighet, angrep på
sykelønnsordningene, privatisering av
pensjon er noen måter det gjøres på.
Pengene brukes til skattelette til de
rike som har mye fra før. Vårt krav til
de Rødgrønne må være at velferdsstaten må fortsatt bygges.
Privatisering
Gjennom hele 90 tallet og store deler
av 2000 tallet har privatisering og New
Public Management vært et mantra
hos mange politikere. Som en del av
dette ble selskaper som Telenor, Statoil og Statkraft gjort om fra foretak til
aksjeselskap. Sykehusene ble omgjort
til helseforetak. Sykehjem ble omgjort
fra kommunal drift til å bli driftet av
bemanningsbyrå som Adecco og Manpower. Privatiseringen har skapt usikre
arbeidsplasser. Innmarsjen av bemanningsbyrå i vår og andre bransjer har
skapt sosial dumping.

Åge Blummenfelt

heim

Foto Arne Nes
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KLUBBLEDERSPALTEN

Karsten Bøe

Klubblederspalten i
Montørforum,
som er fagbladets svar
på ”speakers
corner”, gir
oss som er så
heldige å få
muligheten
til det, en fin
anledning til
å fortelle hva
som rører seg
i egen klubb,
hvilke problemstillinger
som opptar
medlemmene,
og hvilke
utfordringer vi
ser framover.
Jeg vil i dette
innlegget peke
på tre saker
vi er spesielt
opptatt av.

Av Karsten Bøe

Hva mener så
medlemmene i Aibel?
Arbeidstidsordninger.
Jeg har hatt anledning til å skrive noen ord i
denne spalten en gang tidligere. Det kom på
trykk i Montørforum nr 1 i 1999. Det innlegget handlet utelukkende om kampen for
bedre arbeidstidsordninger for folk på reisejobber. Vi var på det tidspunktet mektig lei
av å gå 12-9 rotasjoner, en arbeidstidsordning som hadde vært gjeldende fra ca 1984.
I løpet av de ti årene som har gått siden siste
innlegg, har vi hatt en relativt god utvikling
på dette området, og vært innom bla. 12-16
rotasjoner basert på 33,6 timers uke, likeledes 14-21 på samme betingelser. Bedringene
i rotasjonsordningene kom på plass utelukkende fordi klubbene og medlemmene i
lang tid hadde satt press på arbeidsgiverne
med krav om andre ordninger enn 12-9, og
i tillegg vært villige til å gå vanlig dag for å
markere dette. Forbundene og LO fulgte så
opp ved å stille krav til redusert arbeidstid
på rotasjonsordninger for å bruke innstillingsretten sin.
NHO har hele tiden hevdet at dette var
tariffstridig, og resultatet i arbeidsrettsdommen fra januar i år gir dem full rett.
LO tapte på alle punkter.NHO og deres
medlemsbedrifter har i tillegg bestemt seg
for at søndager under ingen omstendigheter
skal være normal arbeidsdag på anleggene,
og derfor aksepterer de heller ikke rotasjonsplaner som inneholder søndager. Hvilke
konsekvenser får så dette for oss i dag? Det
betyr at vi kun kan lage arbeidstidsordninger som baseres på 37,5 timers uke, og
følgelig er vi tilbake til det jeg skrev i 1999.
12-9 evt 11-10 er det vi kan få til. Nå MÅ
vi bruke tariffoppgjøret 2010 til å komme
videre. Medlemmene er klare til å ta den
kampen.
Offshore
Våre medlemmer som jobber offshore har
dessverre ikke fått nok oppmerksomhet eller
uttelling for krav knyttet til offshoreavtalen
i de siste tariffoppgjørene. Lønnsmessig har
de blant annet hatt en dårligere utvikling
enn sine kolleger på land. Dette skyldes i
hovedsak at offshorelønnen beregnes av 3A
lønn og ikke tar inn over seg utviklingen i
3E lønnssystemet som kun gjelder på land.
Dette bør reguleres på en slik måte at lønnsutviklingen offshore klarer å holde tritt med
den på land, og samtidig klarer å lukke det
gapet som har oppstått.
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Arbeidstidsordninger er også her et meget
hett tema. Operatøransatte (og andre) har
for lengst fått innført 14-28 som fast rotasjon og det føles svært urettferdig at vi skal
ha dårligere betingelser angående arbeidstid.
På mange installasjoner offshore jobber vi
integrert med de operatøransatte, og forskjellene blir da svært synlige.
Vi ønsker at ved arbeid offshore så må
rammebetingelse for arbeidstid, være like.
Med andre ord så krever våre medlemmer at
14-28 blir normal rotasjon Nå.
Kontingent
Et gjennomgangstema i flere år har vært det
høye kontingentnivået i EL&IT Forbundet.
Når medlemmene snakker om kontingenten
så skiller de ikke på det sentrale trekket,
eller det lokale trekket, ei heller forsikringsbiten. De ser på totalen, og den er høy. På
lønnsslippene våre frekommer dette på tre
linjer som fagforeningstrekk 1,2 og 3.
Vi vet at våre medlemmer, som enten er på
anlegg eller offshore, eller går vanlig dag
for den saks skyld, bruker en god del tid på
å diskutere dette. På disse arbeidsplassene
er det ofte medlemmer fra mange forskjellige forbund, og kontingentsammenligning
er tema. Det totale kontingent trekket
i EL&IT Forbundet er alltid i det øvre
skiktet.
Medlemmene synes også det er urimelig at
hvis de står på og jobber overtid, eller når
de får utbetalt akkord, eller det er feriepengeutbetaling så skal de ”straffes” med ekstra
kontingent.
Jeg får dessverre nesten ukentlig telefoner
eller e-post fra medlemmer som vurderer å
melde seg ut pga kontingentnivået.
Utfordringene fremover
Utfordringene fremover generelt sett er
mange, og det er kompliserte problemstillinger vi jobber med, både internt i bedriften og i fagforeningssammenheng.
Men med bakgrunn i de hovedpunktene jeg
har beskrevet her, så blir hovedutfordringen
vår å levere resultater på arbeidstidsordninger både på land og offshore, i Tariffoppgjøret 2010.
Kanskje ”støyen” rundt høyt kontingentnivå
da vil avta?
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Av Rolf Skår

Økt stillingsprosent,
ny organisasjonssekretær

V

år eminente organisasjonssekretær Jan Henrik Larsen
fikk seg fast jobb i EL & IT
Forbundet etter lengre tids vikariat.
Jan Henrik sa i den forbindelse opp
stillingen sin i Elektroarbeidernes
Fagforening Hordaland, Sogn og Fjordane. Anno domini 2009 bestemte
årsmøtet at den halve stillingen som
hadde tilhørt Jan Henrik Larsen skulle
utvides med ytterligere 50 %. Det ble
iverksatt en omfattende prosess for å
finne oss en ny organisasjonssekretær.
Det var 3 søkere til jobben denne
gang og akkurat som i 2007 var det
en som vi kjente godt fra før som fikk
den. Vår nye organisasjonssekretær
heter Atle Rasmussen. Han er gift og
har 2 barn på henholdsvis 8 år og 16
måneder. På fritiden er det fotballen som rår og med det betyr det jo
naturligvis at hans hjerte står i Brann.
I 2003 ble Atle for første gang
valgt inn som 4. vara i fagforeningstyret, og allerede våren 2006 ble han

fullverdig styremedlem. Atle har også
hatt andre tillitsverv hos oss, han var
kasserer i perioden 1. juli 2007 til
og med 1. juli 2009. Men nå er han
blitt ansatt som vår nyeste organisasjonssekretær. Da det ble bestemt at
Atle skulle få jobben ble det en ny
arbeidsfordeling blant organisasjonssekretærene i fagforeningen vår.
Atle fikk dermed hovedansvar for Offshore,
Onshore(Petrokjemianleggene på
Kolsnes, Sture og Mongstad) og regionen Sogn og Fjordane. –Jeg har god
erfaring fra problemstillinger rundt
offshore og onshore miljøet, fordi
jeg kommer ifra dette miljøet i Aker
Elektro. Jeg har arbeidet i mange år
som tillitsvalgt med denne type saker,
sier Atle
Endret arbeidsfordeling har
naturligvis ført til at andre også har
fått endret sine arbeidsoppgaver.
Åge Blummenfelt har nå fått et nytt
ansvarsområde nemlig etter og vide-

reutdanning og skal bruke 50 % av
tiden sin på det.
Ser frem til arbeidsplassbesøk og
medlemskontakt
- Overgangen til den nye jobben har
gitt meg breiere innsynsvinkel i problemstillingene som ligger i bransjen.
Hovedsakelig fordi jeg nå har fått et
bedre innblikk i andre bedrifters problemstillinger sier Atle. - Jeg gleder
meg til å hjelpe andre tillitsvalgte ute i
klubbene og å reise ut på arbeidsplassene for å ha medlemskontakt.
Nå som Atle har gått over i ny
stilling har valgkomiteen måttet finne
ny kasserer. Remi Andre Unnvik ble
valgt som kasserer på halvårsmøtet
2009. En krevende oppgave som Atle
Rasmussen har hatt i ganske nøyaktig
2 år. Vi vil benytte anledningen til
å ønske begge to til lykke med nye
arbeidsoppgaver i fagforeningen vår.
Og helt til slutt ønsker vi også Jan
Henrik Larsen til lykke i ny stilling.

Atle Rasmussen på plass på kontoret. FOTO ARNE NESHEIM
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HALVÅRSMØTE I ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING 9. OKTOBER 2009

Fra nyvalg i f a g f ore ni ng e n
I år ble halvårsmøtet lagt til Grand Hotel Terminus. Den 9. oktober møtte 79 representanter opp
for å delta på halvårsmøtet i representantskapet i fagforeningen. I tråd med at Atle Rasmussen nå
er blitt ansatt så har det blitt konstituert en midlertidig kasserer. Hovedsaker på representantskapsmøtet var da valg av ny kasserer, trekking av vervepremier og temadebatt Norsk Folkehjelp.
Åpning og konstituering.
Fagforeningsleder Ove Toska innledet
halvårsmøtet. Han startet med å fortelle hvor vanskelig det er å sette dato
og tid for halvårsmøtet ettersom fagforeningen må delta i å holde trykket i
forbundet på et akseptabelt nivå. Han
er fornøyd med Stortingsvalget som
ble gjennomført den 14. september før
han går rett over på forberedelsene mot
Landstariffkonferansen som holdes
i slutten av oktober. 20 % av delegatene til konferansen er fra vår fagforening. Disse har et ansvar for å samle
tilslutning til våres forslag til endringer i Landsoverenskomsten. Siden mai
har det vært satt ned grupper som har
arbeidet med våres forslag frem mot
fristen som ble satt for innsendelse av
forslag. Muligheten for å bidra med
eventuelle forslag er gått for denne
gang, men for dere som i fremtiden har
forslag til endringer så kan det nevnes
at klubbene har ved neste korsvei full
mulighet til å komme med innspill
som vil kunne bidra til å påvirke tariffavtalen vår.
–Skattelettelse er ikke det som
hjelper oss, vi må ha tiltak som får
folket i arbeid, understreker Ove når
tema skifter til finanskrisen som har
tatt verden med storm. Vi har fryktet
at vi skulle få permitteringer og oppsigelser, faktum er at vi klarer oss langt
bedre enn naboland i Europa sier Ove
og viser til elendigheten i nabolandene.
Finanskrisen er ennå ikke over. Vi har

mange oppgaver som ennå ikke er løst,
derfor er det viktig at vi fortsatt har en
regjering som jobber med oss og ikke
mot oss. Vår leder berører energieffektivisering og enøk, og begrunner hvor
viktig det er å få satt i gang prosjekter
som skåner miljøet ytterligere før tema
dreier mot forskrift om kvalifikasjoner
for elektrofagfolk.
Vi står nå ovenfor vesentlige endringer
i FKE (forskrift om kvalifikasjoner for
elektrofagfolk). Slik det blir lagt opp
til nå så blir FKE og Registreringsforskriften slått sammen til en forskrift
som de foreslår å kalle FOE (Forskrift
om elektroforetak). Ove gjorde representantskapet oppmerksomme på at
det er særlig 4-fire punkter vi må passe
oss for:
1. Ansettelse av elektrikere i samme
virksomhet som installatør.
2. Ikke lavere krav til utenlandsk
arbeidskraft som kommer til Norge for
å arbeide som elektriker.
3. Industrimaskiner ’Man må ha formell utdanning for å kunne arbeide på
de store industrimaskinene’.
4. Navnet på forskriften må stå i tråd
med de faglige kravene i som kreves i
forskriften.
Ove bevisstgjorde representantskapet om at det ellers er mye bra i
forskriften men understrekte at dette
kunne bli en viktig kamp for oss.
- Vi er ikke ferdig med sosial dumping,
Vår leder viste til saken der underleverandør hos BIR nylig ble avslørt og nå

kreves det av BIR at de tar ansvar og
rydder opp i den sosiale dumpingen
som har foregått.
Under konstitueringen ble Ole
Erik Thingnes og Remi Unnvik valgt
til å lede møtet. Arne Nesheim ble
valgt som sekretær mens Inge Øpstad
og Roger Nese ble valgt til å signere
protokollen.
Orientering Økonomi:
- Det å ta over kasserer jobben i fagforeningen er spennende og har vært
utrolig lett. Ikke fordi jeg er så flink
men fordi de som har styrt økonomien tidligere har vært utrolig flinke,
sier Remi Unnvik før han gir seg løs
på regnskap for første halvår. På tross
av finanskrisen har sysselsettingen vært
bra og det har vært en stabil medlemsmasse, dette har ført til at inntektene
har vært stabile på tross av usikkerheten i markedet. Remi bestod fremleggingen av regnskapet med stil.
Valg av ny kasserer
Leder for valg komiteen – Jon Kristian Viken la frem for representantskapet hvordan valgkomiteen har
behandlet saken etter at komiteen
ble informert av styret. Valgkomiteen
stilte seg bak forslaget om nyvalg av
kasserer og Remi Unnvik som kasserer
frem til Årsmøtet 2010. Representantskapet valgte Remi Unnvik til ny
kasserer i fagforeningen, vi vil benytte
anledningen til å gratulere.

Det var bra oppmøte i Terminus Hall. FOTO ROLF SKÅR
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Av Rolf Skår

HALVÅRSMØTE I ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING 9. OKTOBER 2009

t il so lidar ite t i pra k si s
Ombygging Kalfarvei 71
Fagforeningsleder - Ove Toska
redegjorde for prosessen etter at
halvårsmøtet 2008 sendte forslaget
i retur til styret. Han understreker at
dette har vært en prosess som ikke
har vært helt enkel da det er viktig at
husets identitet skal ivaretas og at en
skal prøve å få et tilbygg som er funksjonelt.
Karsten Bøe og Jon Kristian Viken
syntes forslag til fasade så veldig bra ut,
spesielt pekte de på at arken så bra ut
men at en ikke måtte lage noe trappetrinn når arken skal gå helt opp til
loftsnivå. Inge Øpstad var ikke fullt
så overbevist og syntes at den nye
arken stjeler for mye oppmerksomhet
i forhold til resten av fasaden. Arild
Grimstad mente at vi skulle selge huset
og skaffe et mer moderne bygg. Jan
Frode Mjell mente forslaget så ganske
spennende ut, men ville gjerne ha litt
mer liv i det.
Ove takket for innspill og sa at disse
ville bli tatt med i betraktningen når
endelig forslag blir lagt frem for representantskapet.
Trekking av vinnere i
vervekampanjen.
-Verving er en naturlig del av de
tillitsvalgtes virksomhet, understreker
fagforeningsleder Ove Toska. Forbundet og fagforeningen har hatt en
vervekampanje og med vervekampan-

jer kommer det naturligvis premier.
Fagforeningen kan flagge med 124
nye medlemmer i den perioden. 42
medlemmer har vervet. – 400-500 er
uorganiserte i vår fagforening og det
gjenstår fortsatt en del arbeid, målet
må være at man ute hos klubbene kan
si at her i vår virksomhet er alle organiserte sier Ove.
Vinnerne av vervekampanjen
denne gangen ble Gunnar Røssland
fra Bravida, Kristian Pedersen fra
Aker Elektro og John Rune Bruvik fra
Martin Prestegård. I tillegg til de tre
hovedpremiene vil alle som har vervet
få en T-skjorte av fagforeningen.
Norsk Folkehjelp
Åse Sælensminde fra Norsk Folkehjelp
besøkte halvårsmøtet for å fortelle litt
mer om fagbevegelsen sin humanitære
organisasjon som i år feirer 70 år. Åse
har vært ansatt som regionssekretær i
region vest i 13 år. Norsk Folkehjelp
har rundt 10 000 individuelle medlemmer i tillegg til de 800 000 kollektive
som er medlem igjennom LO. Det er
i alt over 2000 ansatte og de samarbeider bare med lokale parter når de
opptrer utenlands. Norsk Folkehjelp
er en solidarisk organisasjon som tar
standpunkt. Den er også en politisk
organisasjon. Ikke partipolitisk, men
politisk fordi de velger side i forhold til
de svakeste i samfunnet enten det er i
Norge eller i utlandet.

Solidaritet
der
giver arbeider i lag
med mennesker, for å hjelpe til med å
løfte og styre eget liv samt ta viktige
beslutninger i livet sitt er arbeidsmetoden. Veldedighet der giver har
kontroll over mottaker er en uønsket
situasjon i Norsk Folkehjelp. Og den
største humanitære minerydderorganisasjonen kan vise til mange regjeringer som støtter arbeidet i forhold til
minerydding nettopp på grunn av de
klare retningslinjene når det gjelder
destruering av sprengstoff. For eksempel i Gaza der Norsk Folkehjelp har
vært til stede siden 1987 har Hamas
forsøkt å gjøre krav på sprengstoff
uten å lykkes med det på grunn av
disse klare retningslinjene. Hovedområdene det jobbes med er internasjonal
solidaritets arbeid, inkludering og
flyktningearbeid og sanitetsarbeid. I
Norge blir 11 flyktningmottak driftet
av Norsk Folkehjelp, av disse er ett
for enslige mindreårige barn. Åse viste
bilder fra Gaza og avsluttet sitt innlegg
med et nydelig solnedgangsbilde fra
Gaza.
Til slutt var Jon Kristian Viken og
Rolf Skår oppe på talerstolen og fortalte om mye av det de opplevde på
Vestbredden i april i vår. Avslutningsvis
takket fagforeningsleder alle oppmøtte
for at de kom.

Vinnere av vervepremier blir trukket. FOTO ROLF SKÅR
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Ove Toska åpnet representantskapsmøtet.
FOTO ROLF SKÅR
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Apply Telecom

Av Åge Blummenfelt og Rolf Skår

I 2005 dukket det opp et nytt aksjeselskap i Asator Gruppen, etter bare 3 år som Asator Telekom
byttet firmaet navn. Samtlige selskaper i Asator Gruppen var kjøpt opp av et konsern som heter
APPLY, nytt navn ble derfor Apply Telecom. Apply Telecom er en svært kompetent aktør i svakstrøms markedet og med avtaler med mange av kraftlagene i distriktet har de definitivt vind i seilene. Montørforum har besøkt denne bedriften som har hovedkontor i Sunnhordlandsregionen.
Glade gutter.
Vi kjørte oss en tur til Valevegen på
Stord for å starte vårt arbeidsplassbesøk hos Apply Telecom AS. Da vi kom
var guttene i full sving med å feste et
luftstrekk med fiber kabel. Vi tok noen
bilder der guttene arbeidet dermed
fikk de gjort seg ferdig før vi fikk noen
ord med Bjarte Helland og Abdulla
Louragli.
Bjarte har arbeidet i bransjen i 4-5 år
og begynte sitt arbeidsliv hos Relacom
der han også fullførte sin læretid. Deretter begynte han i Asator Telekom
som nå er blitt Apply Telecom. Bjarte
fortalte oss at strekket som de jobbet
med når vi kom var på 20-tyve stolper,
med ca. 50 meter mellom hver stolpe.
Kabelen har 144 fiber tråder som man
bruker litt over en dag på og terminere, men det varierer jo litt fra person
til person hvor raskt det går sier han.
Fiber arbeidet består av både inne og
utearbeid og det tar ca. 30-45 minutter og terminere hos en kunde dersom
kunden ikke skal ha ekstraarbeid. Kollegaen til Bjarte heter Abdulla han har
vært lærling i snart 1,5 år og stortrives i
yrket. Han sier at man får svært variert
arbeid her i Apply

Telecom. Etter å ha pratet en stund
fikk vi rede på at produktivitet system
er per dags dato ikke tatt i bruk i Apply
Telecom. I den delen av fagområdet
som det arbeides her i dette feltet er
det relativt vanskelig å jobbe produktivitet. Dette er hovedsaklig fordi luftstrekket krysser veien flere ganger som
fører til at man må være en del folk når
selve kabelen trekkes.. Guttene forteller oss at i Apply Telecom har alle en
felles måte installasjonsarbeidet skal
utføres på. Når alle montørene installerer på samme måte blir dette en
merkevare fordi at kunder lett kan se
hvor Apply Telecom har installert. Vi
så også litt på sikkerhetsutstyret som
guttene brukte da de klatrer i stolper.
Åge overasket Bjarte og Abdulla når
han fortalte at han var sertifisert til å
godkjenne stolpe/klatreutstyr.
Guttene synes ikke at Apply Telecom
er så veldig delaktige i denne konsernprosessen som nå pågår i Apply
GROUP. De også tror at det er en del
jobber som sklir forbi på grunn av at
de står som datterselskap til Apply TB
AS og kunne helst tenkt seg at de var
en del av Apply TB.

Lunsj pause
Vi pratet med noen av de ansatte
under lunsjen, Montørforum synes
det var tydelig at samtlige trives i
bedriften. Vi pratet litt om garderobeforhold og konstruktive eksempler
på hvordan en kan tørke klær i bilen
ble slengt ut i luften. Arnbjørn Mæhle
som tidligere har arbeidet i Televerket
understreker at de ansatte har et større
ansvar i dag i forhold til før. Nå kjører
de rundt på maskiner til en verdi på
over 100 000 kroner, før var det stort
sett bare knipetenger til 100 kroner.
De ansatte i Apply Telecom setter også
veldig stor pris på den tilliten det er
mellom ledelse og ansatte når det gjelder innkjøpsordningen av materiell og
verktøy, en ordning der ansatte kjøper
det materiell og verktøy de trenger for
å kunne utføre jobben på en effektiv
måte.
En jente blant menn.
Etter lunsj kjørte vi til Bømlo der vi
hadde avtalt å møte Linda Blix og John
Arne Haukefer som for øvrig er klubbleder i bedriften.
Linda har vært ansatt siden august
2009 som hjelpearbeider men har
som mål å ta fagbrev. Hun synes det
er veldig greit å jobbe i denne bransjen, man lærer noe nytt hver dag og
arbeidsoppgavene er veldig allsidige.
Hun kunne godt tenkte seg flere jenter
i bedriften, men hun klarer seg flott i
lag med guttene. I Apply Telecom er
det en del arbeid som hun tror jenter
kunne like, sier Linda før hun konkluderer med at sannsynligvis ikke er så
mange jenter som vet om dette faget.
John Arne Haukefer - Klubbleder og
mentoren til Linda konstaterer at man
i denne bransjen ikke akkurat er bortskjemt når det gjelder garderobe fasiliteter. Det kunne vært godt med et sted
å varme seg og ha muligheten til å gå på

Bjarne Helland og Abdulla Louragli. FOTO
ROLF SKÅR
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toalett innimellom og her er Linda helt
enig. Her på Bømlo hos Finnås kraftlag
får Linda og John Arne disponere gode
garderobefasiliteter som de benytter de
gangene de er innom kraftlaget før de
avslutter arbeidsdagen. Arbeidsdagene
går rimelig fort så man tar som oftest
med seg arbeidsklærne hjem for å tørke
dem sier John Arne.

FKE/FOE

Hvordan er det å være klubbleder i
Apply Telecom?
Det er for så vidt greit å være klubbleder i Apply Telecom, men det er jo litt
liten aktivitet i klubben sier John Arne
når vi spør han. Noen av styremedlemmene har falt litt i fra. Medlemmene
i Apply Telecom tilhørte Apply TB
Sunnhordland før de i år startet egen
klubb. Etter årets valg av tillitsvalgte til
den nye klubben gikk et av styremedlemmene ut i permisjon umiddelbart
etterpå. En annen gikk av og når ny
kandidat kom på plass så falt han også
fra. John Arne prøver nå å få representanter i fra hver av de tre avdelingene,
Haugesund, Kvinnherad og Stord. Forhåpentligvis blir det litt større bredde
på denne måten. Vi pratet også litt om
månedslønn og funksjonærer. Da fikk
Åge anledningen til å fortelle at det er
omfangsbestemmelsen i Landsoverenskomsten som bestemmer om en ansatt
er funksjonær eller ikke. Månedslønn
er nemlig noe vi har tilgang på etter
paragraf 3-F i Landsoverenskomsten.
Helt på tampen av besøket vårt måtte
Montørforum hjelpe til med å ivareta fiberkabler. Det ble en voldsom
biltrafikk akkurat der vi var, det var
morsomt å hjelpe til men vi ble ikke
akkurat varme i trøyen.

å agendaen var forberedelser
til høringsprosess om utkast
til forskrift om elektroforetak
(FOE) som er oversendt Justis – og
politidepartementet (JD) fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) for å få tillatelse å
sende utkastet på høring. Konferansen ble avholdt på Quality Airport
Hotel Gardermoen 29. september
og 1. oktober 2009.
Representanter for DSB holdt
en innledning om myndighetenes
intensjoner med elsikkerhetsarbeidet på kort og mellomlang sikt, og
innhold og innretning i en ny forskrift. Etter denne diskusjonen ble
det en diskusjon mellom deltagerne
på positive og negative sider ved
(FDE).
Det er spesielt to områder som
konferansen pekte seg ut som
negativt hvis myndighetene får
gjennomslag. Det ene er å fjerne en
mangeårig bestemmelse om at den
som utfører arbeid – elektrikeren
- skal være ansatt i samme virksomhet som den som forestår arbeidet,
installatøren. EL & IT Forbundet
mener dette svekker den enkeltes
trygghet og dermed en viktig forutsetning for god kvalitet i arbeidet.
Dette åpner også for at installatøren

Bunn under tekst: Bjarne Helland i stolpe.

Av Nils Gunnar Knutsen

konferanse

P

fritt frem kan hente inn folk uten
å ansette dem, noe som åpner for
kontraktørvirksomhet og innleie fra
bemanningsbyråer.
Det andre er at utenlandske elektrofolk skal ha tilsvarende utdanning som norskeutdannede for å
kunne arbeide som elektrofagarbeider.
Konklusjonen fra konferansen
er at forbundsstyret forbereder
organisasjonen på å bruke de
nødvendige midler i kampen om
forskriften. Dette innebærer at i tillegg til gode argumenter og politisk
lobbyvirksomhet må forberede oss
på politiske aksjoner.

Jon Kristian Viken fortalte om sine
erfaringer. FOTO ATLE RASMUSSEN

FOTO ROLF SKÅR

Under: Bjarne Helland trygt på bakken.
FOTO ROLF SKÅR

Deltakerne fulgte nøye med. FOTO ATLE RASMUSSEN
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GPS
I

mange bedrifter har ledelsen forlangt ovenfor tillitsvalgte og medlemmer at det skal installeres GPS
overvåking i servisebilene. Vi i Elektroarbeidernes Fagforening er meget skeptisk til at elektrikerne skal overvåkes på
denne måten.
Mulighetene for GPS overvåking
har eksistert i noen år og begrunnelsene fra bedriftene for å innføring har
variert sterkt.
I begynnelsen var det hensynet til
kunden. Med en GPS overvåking var
det lettere å få sendt ”rette” montør til
neste kunde ble det hevdet. Da ingen
montører trodde helt på dette kom
neste begrunnelse. Vi er opptatt av
montørenes sikkerhet. Skal en montør
kjøre utfor veien, så vet vi det med en
gang dersom vi har overvåking. Nå er
det ofte begrunnet med at det er revisor
som krever overvåking slik at bedriftene vet hvor mye servise bilene blir
kjørt på ”fritiden” Altså en litt avansert
kjørebok.
Veldig mange medlemmer har reagert på det de oppfatter som overvåking, og reaksjonene som vi får er til
dels meget sterke. Det er en gjengs
oppfatning blant våre medlemmer at
dette er uønsket. Som elektrikere har
vi servisebil med utstyr og materiell til
store verdier. Vi jobber hjemme hos
kunden, eller på bedriften med tilgang
til alle plasser. Vi er vant til å ha tillit.
Med å innføre overvåking forteller
bedriften at vi ikke lenger har den nødvendige tillit.
Overvåking av arbeidstakere er
regulert i flere lover og regler. I følge
Arbeidsmiljøloven § 9-1 om vilkår for
kontrolltiltak i virksomheten:
1)Arbeidsgiver kan iverksette kontrolltiltak ovenfor arbeidstaker når tiltaket
har saklig grunn i virksomheten forhold
Aftenposten om overvåking
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Av Åge Blummenfelt

overvåking
av servisebilene
og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren
Vi kan ikke se at noen av de argumentene som bedriftene har brukt frem til
nå har en saklig grunn i virksomhetenes
forhold. Basert på reaksjonene fra våre
medlemmer innebærer slik overvåking
en uforholdsmessig belastning. Slik vi
ser det har derfor ikke bedriftene rett
til ensidig å innføre GPS overvåking.
Vi vil i tillegg minne om Hovedavtalens §9. Spesielt 9-3: Bedriftens
ledelse skal drøfte med de tillitsvalgte
forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige drift. GPS overvåking kan derfor
ikke innføres i bilene uten tillitsvalgtes
samtykke. Det er også å få klarhet i følgende spørsmål
Hvor skal opplysningene lagres?
Hvor lenge de lagres?
Hvem som har tilgang til opplysningene?

Hva kan opplysningene brukes til?
Hvordan er det tenkt at vi tillitsvalgte skal kontrollere lagringen?
Vi har oppdaget at det er noen få selskaper som har spesialisert seg på å
selge hele system med GPS overvåking.
Dette er selskap som har en aggressiv
markedsføring. Det er viktig for de
tillitsvalgtvalgte å huske på at selv om
representantene for disse selskapene er
flinke til å snakke for seg, så er de selgere for sine produkter og ikke bærere
av sannheten.
Fagforeningen behandlet GPS overvåking på en klubblederkonferanse
i september. Det var en enstemmighet blant de tillitsvalgte om at vi ikke
vil ha GPS overvåking innført i våre
bedrifter. På klubblederkonferansen
kom det frem flere tillitsvalgte har fått
høre fra ledelsen om andre bedrifter
som har innført GPS overvåking uten

Åge Blummenfelt. FOTO ARNE NESHEIM

at dette er sant. Sjekk med fagforeningen eller med de andre tillitsvalgte om
det er sant.
Det er derfor svært viktig at det
avholdes §9 møter i bedriftene, der
de tillitsvalgte skriver sitt syn på GPS
overvåking i protokollene fra møtene.

Fakta om GPS

GPS betyr general posistioning system. Det er et system der en GPS enhet står i forbindelse med et satellitt system. Dette gjør at det er mulig å vite hvor enheten befinner seg til
enhver tid. GPS overvåking er kun lov til å innføre dersom det er saklig grunn i virksomhetens forhold. Termotrailere som kjører med fersk fisk er et slikt eksempel fordi mottaker
av fisken kan kontrollere den.
NAVSTAR Global Positioning System (GPS) er et nettverk bestående av minst 24 satellitter
som er plassert i bane rundt jorden av det amerikanske forsvaret. Systemet gjør det mulig
for en mottager å fastsette egen posisjon med svært stor nøyaktighet overalt i verden,
under nær sagt alle værforhold. Systemet omtales til daglig som «GPS» (Global Positioning System). Det finnes flere globale navigasjonssatellitt-systemer (Global Navigation
Satellite Systems (GNSS)), hvorav NAVSTAR er ett.
Nøyaktigheten for en vanlig mottaker under meget gode forhold kan være på ca. 7 meter
(uten korreksjonssignaler). Korreksjonssignaler fra landbaserte GPS-stasjoner kan forbedre
nøyaktigheten ytterligere til noen centimeter, men dette krever spesialutstyr. GPS blir med
denne nøyaktigheten brukt til blant annet veibygging, tomteoppmåling og brøyting av
vei. Før 2. mai 2000 var det sivile posisjonssignalet av militære hensyn satt til en nedre
nøyaktighetsgrense på ca. 100 meter, men etter denne datoen har alle tilgang til det presise signalet.
Kilde Wikipedia
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REISEBREV - PALESTINAREISE I APRIL

Av Jon Kristian Viken

Rolf Skår og Jon Kristian Viken deltok som fagforeininga sine representantar i ein fagleg delegasjon
som Palestinakomiteen arrangerte til Vestbreidden 17.- 26. april 2009. Under opphaldet budde dei
i Ramallah, byen der palestinske styresmakter har sete, og der den mangeårige palestinske leiaren
Yasser Arafat sat i husarrest i tre år under den andre intifadaen. Med Ramallah som utgangspunkt
drog dei til byane Hebron, Jerusalem, Nablus og Jeriko, dei besøkte landsbyar, flyktningleirar, fagorganisasjonar m.m. Nokon av inntrykka frå turen vart til artiklar i førre nummer av Montørforum.
I dette nummeret kan me presentere endå tre artiklar. Desse har tidligare vore å lese på fagforeininga si heimside på internett.

Sto p - t h e - wa l l
I
srael starta bygginga av muren
i kaoset etter intervensjonen på
Vestbreidden i 2002, mens verdas
auge var festa på øydelegginga som
Israel stod bak i Jenin og andre stader,
opplyser
”Stop-the-wall”-representanten vi besøkte første dagen under
oppholdet. ”Stop-the-wall” er dels ei
grasrotrørsle, dels består den av representantar for sju andre lokalorganisasjonar. Den prøver også å stimulere til
ungdoms- og kvinneorganisering.
Sidan 1948 då staten Israel vart
oppretta, er 531 palestinske landsbyar øydelagde, 800000 palestinarar
er drivne på flukt, og mange har mista
livet. Sidan 1967 har Israel okkupert
Vestbreidden, Aust-Jerusalem og Gaza.
Israel fører ein politikk for å ta i bruk
okkupert land som sitt eige – i strid med
folkeretten og FN-resolusjonar. Overfor det internasjonale samfunnet gjev
Israel inntrykk av forhandlingsvilje,
men ”på bakken” koloniserer dei stadig
nye område, etablerer busetjingar, tar
kontroll over vassressursane, og lagar
stengsel for palestinsk aktivitet. Den
første intifadaen var ein konsekvens
av frustrasjonen på palestinsk side.
Oslo-avtalen etablerte ei tre-deling av

dei palestinske områda: A- palestinsk
kontroll, B- delt kontroll, C- israelsk
kontroll. Dette var meint som ei midlertidig løysing for å ivareta tryggleiken fram mot opprettinga av ein eigen
palestinsk stat. I dag sit palestinarane
att utan eigen stat, mens Israel brukar
Oslo-avtalen som kart for ei permanent oppstykking av Vestbreidden.
Nye veganlegg blir bygde for å gje israelske nybyggarar fri passasje mellom
busetjingane og israelsk område, utan
å måtte passere gjennom palestinske
byar eller landsbyar, men palestinarane
får ikkje bruke dei same vegane.
Muren og vegane skiljer landsbyar frå
jordbrukslandet som har tilhøyrt desse
i generasjonar. For palestinske bønder
blir det umogleg å drive olivengardane
som før. Med støtte i gammal ottomansk (tyrkisk) lov, konfiskerer Israel
jordbruksland som på denne måten
har kome ut av produksjon. Israel
tar kontroll over dei beste jordbruksområda og vassressursane, som det er
knapt om her. Fragmenteringa lagar
også store vanskar for palestinsk styring og administrasjon.
Den palestinske folketilveksten er større
enn den israelske. Israel kallar dette for

”det demografiske problemet”. I Jerusalem skal prosentdelen palestinarar
reduserast frå 35 til 25. Grenser blir
endra – i vest blir jødiske bydelar innlemma, mens dei palestinske i aust blir
”plassert” utanfor bygrensa. Dei som
bur der, taper rettar som innbyggarar
av Jerusalem. Merk at palestinarar frå
Vestbreidden må ha særskilt løyve for å
kome inn i byen, og dette er det nesten
uråd å få. Her som andre stader blir
livet så vanskeleg å leve at mange flyttar bort.
I nokre område blir palestinsk
land omgjort til såkalla industrisoner.
Palestinske bønder som har mista jorda
si, blir arbeidskraft utan særleg vern.
I utallige sjekkpunkt i alle tre omradekategoriane (A, B og C) blir palestinarar utsette for audmjukande
behandling og ventetid ofte opp i eit
par timar, for å kome gjennom, mens
israelske nybyggarar kan passere uhindra i eigne køyrefelt. Palestinsk protest
blir slått hardt ned på. Seinast dagen
før vi kom, vart ein demonstrerande
palestinsk mann treft og drepen i
Bil'in av ein tåregasspatron avfyrt på
kort hold.
Dei nye ulovlege grensene som
Israel i praksis dreg på Vestbreidden,
gjer det umogleg for palestinske styresmakter å utøve effektiv kontroll, palestinsk næring blir rasert, og sjansane for
ei tostatsløysing kan vere øydelagde.
Avslutningsvis oppmodar ”Stoppthe-wall” oss om å fortelje heime kva
som skjer i Palestina, øve press mot
våre styremakter for å ta ei meir aktiv
rolle, boikotte israelske varer og avstå
frå kulturelt og akademisk samkvem
med Israel.

Meiningsytring ved Qalandia. FOTO JON
KRISTIAN VIKEN
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Av Rolf Skår

POLITISK tur
Pisgat Ze’ev

i fra Vestbredden skal få tillatelse til å

Når vi begynner vår politiske tur passerer en bybanestasjon i Jerusalem på
vår høyre side, der står alle togene som
skal brukes på bybanen klare til bruk.
Veolia er sterkt inne i byggingen og
driften av bybanen som skal gå mellom
Øst og Vest Jerusalem og dermed deler
byen i 2-to..
På kjøreturen mot koloniene forteller guiden at boligområder blir isolert
og får bare en inn/utang. Man trenger
derfor Jerusalem ID(identifikasjons
kort) for å kunne gå ut av boligområdet, problemet er at omtrent 80 %
av innbyggerne som blir isolert har ID
kort fra Vestbredden. Dermed blir de
presset til å flytte dersom de ønsker
frihet. En lov sier at ingen med Jerusalem ID har lov å ta med seg en person
med ID kort fra Vestbredden inn til
Jerusalem(for eksempel i bil). Dersom
man blir arrestert for dette mister man
ID kortet samtidig som man blir satt i
fengsel uten å få prøvd sin uskyld i en
domstol.
Israelske myndigheter har bevisst
ikke bygget skoler ved de palestinske områdene i Jerusalem de siste 15
årene. Israelsk politikk gjør at Palestinere må ha gått på skole i Jerusalem
for å få Jerusalem ID Kort og 70 %
av hele den palestinske befolkningen
er under 15 år! Det er nesten umulig
for Palestinere å få byggetillatelser
til å bygge hus, samtidig må man ha
100.000 dollar før man kan søke om
byggetillatelse. Det blir vanskeligere
og vanskeligere for palestinere å starte
som grundere, man må nemlig ha ID
kort fra Jerusalem. For at en palestiner

reise til Jerusalem må ganske umulige
kriterier være tilstede. Man må være 45
år, gift, ha barn og ikke hatt politisk
aktivitet i sitt 45 år lange liv. Palestinere mottar 1:5 av tjenestene som israelere får, men må betale samme skatt.
Israelske kolonister kan ha tilgang på
opptil 5 svømmebassenger mens Palestinere har 1-ett eller ingen.
Vi ankommer først til Pisgat Ze’ev.
Dette er en koloni som ble først påbegynt i 1982, bygget på stjålet land
øst for den grønne linjen. De første
kolonistene flyttet inn tre år etterpå.
Kolonien har nå nesten 50000 kolonister og er plassert øst for det arabiske
nabolaget som heter Shuafat og sør for
Neve Yaakov. Kolonien ble laget for å
skape en kontinuerlig jødisk lenke til
kolonien Neve Yaakov som har vært
isolert fra andre jødiske områder og
Pisgat Ze’ev er gitt navn etter Revisionist Zionist lederen Ze’ev Jabotinsky.
Pisgat Ze’ev består av fem deler: Sen-
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Muren slynger seg gjennom Aust-Jerusalem.
FOTO JON KRISTIAN VIKEN

trum (1982), Vest (1988), Øst og
Nord (1990), og Sør (1998). Byggingen av kolonien har økt antallet
jøder som lever i Øst Jerusalem i forhold til Palestinere. I 1990, var det
150000 Palestinere og 120000 jøder i
Øst- Jerusalem, i 1993 var det 155000
Palestinere og 160000 Jøder. Siden
våren 2004 har Apartheid muren blitt
bygd for å skjerme Pisgat Ze’ev og
andre boligområder i Jerusalem fra
Vestbredden. Alle gatenavn i kolonien
er gitt etter Israelske hærtropper som
tok del i 1948 og 1967 krigene.
Vi får beskjed at vi ikke kan være her
lenge. Vi stopper og går ut av bussen
der guiden forteller oss mens han peker
mot Shuafat flyktningleir. ”Barna der
borte er ikke normale, de lever under
elendige forhold. De er aggressive og
vanskelige å ha med å gjøre.” Husene
i leiren er kun laget av vanlig betong.
Dette gjør at det er svært kaldt om vinteren og varmt om sommeren. Leiren
er totalt forseglet av Apartheidmuren
og man må ha Jerusalem ID for å
kunne bevege seg ut av den.
Når vi går inn i bussen igjen
kommer det en jødisk kolonist og vil
prate med oss. Han sier. ”Jeg er fullstendig klar over hvorfor dere er her,
men jeg vil bare si noen ord. Før
muren kom så ble vi ofte bestjålet for
verdisaker, men når muren ble satt opp
tok det endelig slutt”. Bussen kjører
videre igjennom Pisgat Ze’ev og Neve
Yaakov.
15 år med Osloavtalen har ført til
et økt antall kolonister på Vestbredden.
Før Oslo var det 150000 kolonister, og
etter er det kommet opp i 450000.
Det er slik at mange blir kolonister av
økonomiske hensyn. Israel legger poli-

Togene står klare. Veolia skal driften bybanen i Jerusalem. FOTO ROLF SKÅR
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tisk alt til rette for at familier skal flytte og omtrent $4 milliarder når den står
inn i kolonier. Kolonister får enorme ferdig. Byggingen av muren ved den
økonomiske fordeler ved å bosette seg grønne linjen ville ha spart Israel 5,7
i en koloni. Økonomiske kolonister Milliarder NIS(Shekel) noe som tilsvafinner man mange av i Øst Jerusalem, rer omtrent $1,7 milliarder (utregnet
mens ekstremist-kolonister finner man med 3,4 vekslings rate).
mye av inne på vestbredden og i byer
som for eksempel i Hebron, der kolo- Flyktningen Khemal
nistene bygger hus i etasjen(e) over Vi stoppet ved en landsby som heter
Palestinerne sine hus.
Yaba. Før vi kjører videre viser guiden
Guiden sier, ”Hva ønsker verden oss hvordan israelske myndigheter
at Palestinere skal gjøre? Fred gir oss stenger inngangene til enkelte landsetnisk rensing og kamp mot okkupa- byer. Siste del av turen er et besøk hos
sjonen gir oss terroriststempelet. Jeg en gammel kvinne som er i en ”spesimener det! Hva ønsker verden av oss?” ell” situasjon. Hun har vært flyktning
78% av palestinernes vannressur- to ganger. Første gang var da hun var
ser på vestbredden er under full mili- en liten jente i 1948, og 60 år senere
tær kontroll av israelske myndigheter. har hun blitt det igjen. Det startet med
På generelt basis bruker Israelere 4 at nabolaget hun bodde i ble trakassert
ganger mer vann en Palestinerne, men av de Israelske myndighetene. De fikk
kolonistene bruker hele 12 ganger mer beskjed om at området tilhørte Israel
vann en Palestinerne.
og ingen andre. Derfor presset mynUnnskyldningen som blir brukt dighetene på for at familien til Khemal
for Apartheidmuren er ”sikkerhet”. skulle flytte ut. Dette startet i 1972, og
Murens totale lengde vil bli over varte fram til i 1999. Da delte myn723km, noe som tilsvarer dobbel dighetene huset hennes i to. Familien
lengde av den grønne linjen som ble hennes fikk bo i den ene delen, mens
tegnet i 1949. Når muren er ferdig, vil israelske kolonister flyttet inn i den
omtrent 14 % av muren være bygd på andre delen av huset. Hun måtte altså
den grønne linjen eller i Israel mens bo i samme hus som kolonistene fra
86% vil stå inne på Vestbredden. (16% 1999 og frem til høsten 2008 da hun
vil være bygd på den grønne linjen ble kastet ut. Guiden sier ”Til slutt
fra 1967). Murens kostnader blir på kastet de ut familien, og utkastelsen
omtrent $3,7 millioner per kilometer, var en katastrofe. Israelske soldater
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kom inn i huset på natta og kastet dem
ut. Mannen hennes, som var svært syk,
fikk sjokk og hjerteinfarkt. Dette førte
til at han døde seks dager senere på
sykehus. Under og etter hendelsen ble
hele nabolaget satt under lukket militær sone.”.
Nå bor hun alene i teltet. Området hvor hun satte opp teltet leide hun
lovlig av grunneieren 150 meter fra det
gamle huset sitt. Likevel har israelske
soldater og kolonister revet ned teltet
flere ganger. Hun må også betale skatt
for huset som kolonistene bor i og en
stor sum for lagring av møblene som
hun har fått lagret et sted i byen.
”Vi har nå fått vite at 28 hus i
nabolaget skal rives. Bare for at det
skal bygges 200 leiligheter til de israelske kolonistene. Vi har absolutt ingen
rettigheter”, sier Guiden.
Når det gjelder den gamle damen
er noe av det siste hun forteller oss før
vi går at hun håper på å få huset sitt
tilbake. ”Det er tungt å miste huset
sitt to ganger. Om det er en rettferdig
verden og om Gud vil går alt bra”.

Flyktningen Khemal sitt telt. FOTO ROLF SKÅR
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Fagforeningsdager

General union of palestine workers (GUPW)
Rolf og Jon Kristian avbildet sammen med Ryhad og Haidar i Qababa. (General union of palestine workers) FOTO ROLF SKÅR

Vi møttes klokka 0930 ”arabisk tid”
utenfor hotellet, uttrykket arabisk
tid vi har etter hvert fått inntrykk av
at kan være når som helst på dagen.
Uten så alt for mye venting ble vi etter
hvert hentet av taxier som kjørte oss
til et sted der vi skulle møte ”Ryhad”,
tolken vår for anledningen. Gruppen
vår er overbevist om at vi skal møte
palestinsk LO denne dagen, men
utover dagen ble vi inneforstått med at
vi faktisk ikke var hos palestinsk LO.
Da taxien er fremme kommer Ryhad
etter hvert ut for å hente oss. Vi ble
godt tatt imot av en gruppe som vi
ville kalt forbundssekretærer og forbundsleder her i Norge. Det var her vi
møtte på Haidar I. Qabaha som i dag
er leder i GUPW.
GUPW ble først startet i 1925 som
første fagforening i Haifa, foreningen
ble deportert til vestbredden i 1948
og i 1953 måtte organiseringen av
fagforeningene og arbeiderne starte
på nytt etter ”Nakba” som fant sted i
1948. (Nakba = Katastrofen, brukes
ved skildring av opprettelsen av staten
Israel og konsekvensen det fikk for det
palestinske folket som ble fordrevet fra
sitt landområde). Organisasjonen har
12 distrikt, derunder 7 lokale foreninMONTØRFORUM 2 - 2009

ger. Omtrent 30 % av medlemmene
betaler ikke kontingent og omtrent
42 % av medlemmene sitter i fengsel.
Disse blir satt i fengsel uten å få prøvd
sin uskyld i en domstol, ”varetekten”
blir fornyet hver 6. måned. Før den
andre Intifadaen var det 150000 organiserte medlemmer. Nå er det medlems
tallet veldig usikkert. Kontingenten er
satt til 4 dollar pr år. Det er også verdt
å nevne at denne foreningen er godt
økonomisk støttet av den palestinske
regjeringen, dette var lett å se på lokalet.
I 1965 ble organisasjonens første kongress holdt. Representanter fra Egypt
deltok også på denne kongressen. I
senere tid er det blitt slik at en felles
konferanse er vanskelig å få til på
grunn av okkupasjonen.
GUPW har hatt god kontakt med
norsk LO men den senere tiden har
det blitt mindre kontakt. Haidar sier
han ikke vet hvorfor men ber oss overbringe beste hilsener. Vi ble vist gamle
bilder av Yngve Hågensen på besøk i
fagforeningen, noe vi synes var moro.
Haidar fortsetter med å fortelle oss at
fagforeningen har hatt et sted imellom
100-150 møter med israelske politikere
for å forsøke å forbedre forholdene til

palestinske arbeidere men uten nevneverdige resultater.
Etter møtet drar gruppen vår til Yasser
Arafats gravplass, alt er arrangert av vår
tolk Ryhad og det satte vi stor pris på.
Området er bevoktet av det palestinske
militæret og gravstedet er ikke langt
ifra stedet Arafat ble holdt i husarrest
under den andre Intifadaen.
2-to soldater står vakt ved selve gravsteinen. Gruppen vår er så heldig å
få lov til å komme inn i selve bygget
der Yasser Arafat ligger gravlagt og for
anledningen legger vi en krans som
det står ”Norway Group” på. Vi er
også så heldige at vi får stå ved siden
av vaktene og bli tatt bilder av. Vi blir
forklart litt om symbolikken rundt
gravstedet, bassenget rundt gravstedet
symboliserer at gravstedet er midlertidig. Yasser Arafats ønske var nemlig å
gravlegges nær Al-Aqsa moskeen som
ligger i gamle byen i Jerusalem.
Etter å ha vist Arafat respekt så drar
vi tilbake til GUPW, og får en enkel
lunsj hos dem. Før vi drar tar vi gruppe
bilder og GUPW ansatte er minst like
ivrige som vi er.
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LoPalestine General Federation of Trade Union (PGFTU)

N

este dag forsøker gruppen
igjen å møtes utenfor hotellet klokken 0930, denne
gangen spaserer vi til møtestedet da det
ikke er så lang vei til møtestedet.
PGFTU er det som tilsvarer Landsorganisasjonen i Norge, og har 11 grener
på Vestbredden, 7 i Gaza med totalt
13 Forbundsområder. Deriblant organisasjon for elektrikere som har 1050
medlemmer og 7 lokale enheter. Hos
PGFTU møter vi tolken vår Ryhad og
Husain Al- Foqahaa som innehar tittelen ”LO” leder. PGFTU er ITUCmedlem(International Trade Union
Confederation) og har derfor gode
internasjonale forbindelser, også til
Norsk LO som har donert 2 bygninger. 1-en i Nablus og 1-en i Gaza, sistnevnte ble ødelagt under Gaza krigen
de første månedene i 2009. På grunn
av dette leies det nå kontor i Gaza ved
hjelp av LO-Norge. Organisasjonen
har Kongress med valg hvert 4-fjerde
år. Den Palestinske arbeidstyrken
består av omtrent 1 million arbeidere,
60 % av disse er i offentlige stillinger.
Gruppen vår blir fortalt at organisasjonen var før Oslo avtalen vanskelig
å drive, men det ble siden lettere. Før
intifadaen var det 450 000 medlemmer, men nå er det omtrent 120 000
medlemmer igjen selv om kontingenten er bare på 6 dollar per år.
Før den andre intifadaen var det
veldig mange arbeidere som arbeidde
i Israel (omtrent 125000). Disse ble
senere utestengt og dermed arbeidsløse. De som senere har kommet seg
over den grønne linjen, har fått de dårligste jobbene. Innenfor den grønne

linjen får en arbeider 250 dollar i bot
dersom man blir tatt uten arbeidstillatelse, man mister også muligheten
til å få arbeidstillatelse resten av sin
levetid.
Husain konstaterer at det nå er
omtrent 40 % arbeidsløse på Vestbredden, og FNs utviklings program
rapporterer(pr 10/2-2009) at den har
økt fra 36 % til 43 % siden Gaza krigens start.
Omtrent 50 % av alle palestinerne i Gaza og Vestbredden er under
fattigdomsgrensen (pr 25/1-2009), det
hjelper ikke akkurat når virkeligheten
palestinske arbeidere står ovenfor er
lave lønninger og usikre forhold.
PGFTU har ikke noe godt forhold
til Hamas, som prøver å bygge fagforeninger kun for muslimer i Gaza og på
Vestbredden.
Felles Utfordringer
Begge organisasjonene vi var på besøk
hos står ovenfor en del felles utfordringer som jeg føler er viktig å få synliggjort.
Arbeid
Det palestinske arbeidsmarkedet er
svakt og avhengig av Israel, men man
må ha tillatelse for å kunne jobbe i
Israel. Dessverre blir få slike tillatelser
gitt og omtrent 50 % de som har hatt
tillatelse tidligere er arbeidsledig på
grunn av de ikke får en ny arbeidstillatelse. Mange arbeider i Israel på tross
av at de ikke har arbeidstillatelse, dette
har ført til at mange av arbeiderne
sitter i dag i fengsel. Blant annet gjør
konfiskeringen av land at bøndene blir

arbeidere på sitt eget landområde som
de per definisjon eier selv. Bøndene må
betale for maten som de selv en gang
eide. Israelske myndigheter stenger av
de palestinske butikkene mens eier og
ansatte står og ser på. Å dra på arbeid
er et stort risiko moment for palestinske arbeidere, mange blir av forskjellige
grunner drept på vei til arbeidet sitt.
Alle sjekkpunktene rundt på Vestbredden gjør at arbeidsdagene kan bli
opptil 14-16 timer lange, derav går
ofte 2 til 6 timer i venting ved sjekkpunkt hver eneste dag. Man skulle tro
at palestinske biler slipper relativt lett
igjennom sjekkpunktene men realiteten er at det er stor forskjellsbehandling ved rushtid fra og til arbeid. Alle
israelske biler får særbehandling ved
sjekkpunktene og trenger stort sett
ikke stoppe. Mange palestinere vil
aldri få tilgang til Jerusalem, er man i
fra vestbredden må man ha særskilt tillatelse som gis under strenge kriterier.
Israelske kolonister angriper ofte
de palestinske arbeiderne, overfallsmennene ber arbeiderne om å gi avkall
på lønnen sin. Gjør man ikke som man
blir fortalt kan arbeiderne bli beskyldt
for å være en trussel mot kolonistene.
Det fører ofte til at politiet kommer
for å fjerne de palestinske arbeiderne.
Får ikke de israelske kolonistene det
som de vil begynner de etter hvert å
beskylde arbeiderne for å stjele. Et
konkret tilfelle var om en Palestinsk
arbeider som arbeidet 3 måneder i en
israelsk koloni. Palestineren fikk ikke
lønn som fortjent og ble i stedet anklaget for våpentyveri. Politiet ødela huset
hans da de lette etter våpen.

Øverst: Den norske delegasjonen la krans på Yasser Arafats midlertidige hvilested. FOTO ROLF SKÅR
Nederst: Eksempel på hvordan Israelske myndigheter stenger veien inn til landsbyer. FOTO ROLF SKÅR
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Av Rolf Skår

Ødeleggende Politikk
Israel har nå byttet regjering i Knesset
og jobbet i april med å omdefinere sine
mål. Netanyao/Liberman vil ha en ren
jødisk stat og har bed Hamoud Abbas
om å akseptere dette – lover dårlig for
fredsutviklingen.
Videre legges det frem muntlige
antydninger fra GUPW om at ”israelsk
labour” ser ut til å være en organisasjon
styrt av de israelske myndighetene.
Det at palestinske arbeidere på en
måte har blitt kastet ut fra mange israelske bedrifter var et stort problem for
den israelske økonomien i begynnelsen, nå er den palestinske arbeidskraften erstattet med asiatisk, hollandsk,
estisk, osv.
Israel beslaglegger det de kan av
land og vann, dette fører til at bønder
må grave sine egne private brønner på
det lille stykke land de har igjen. De
private brønnene fylles som regel bare
i regntiden.

Apartheid muren sirkler mange
palestinske boligområder ofte med
bare en utgang, livskvaliteten innenfor
murene er dårlige og samtidig har de
som bor der fått Vestbredd-ID og kan
derfor ikke forlate området dersom
boligområdet ligger for nære Jerusalem.
Det koster palestinere 100000
dollar bare for å kunne sende søknad
om å få bygge hus i Jerusalem, dette
fører til at ikke hvem som helst kan få
byggetillatelse.
I dag bygges en Jernbane/Bybane
som hovedsakelig bare er bygd for Israelere. Bybanen kobler sammen israelske kolonier og deler Jerusalem i Nord
- Sør, banen har også et annet formål
da den legges slik at mange palestinske
hus må rives.
All import av materiell og utstyr/
verktøy må søkes om til israelske myndigheter, man kan også i særtilfeller få

importert via Jordan man må allikevel
søke israelske myndigheter for å få
importert.
GUPW mener at Osloavtalen var
en relativt bra avtale. Det er synd at
Israel har ødelagt den.
Stadige forhandlinger
Det er enkelt å skrive avtaler med Israelerne men det er vanskelig å få dem
til å forplikte seg eller følge avtalene de
signerer.
PGFTU som eneste organisasjon
har fått til en avtale med Histadrut,
det israelske LO tar nå bare halvparten
av kontingenten for palestinske arbeidere som arbeider i Israel.
Fred, samarbeid og innflytelse.
Felles for begge organisasjonene er at
begge ønsker fred og tror at fred er
mulig å oppnå. Fred er et strategisk
valg da alternativet til fred er så mye
verre da det fører til ytterligere utrygghet og åpner dørene for at onde krefter
som for eksempel Al-Qaida får slått rot
i det palestinske samfunnet.
Begge organisasjonene gruppen
vår besøkte har som mål at samhold
er viktig for det palestinske folket.
PGFTU har forsøkt å inngå samarbeid/sammenslåing med GUPW, men
uten å lykkes. Det er uklart hva som er
årsaken til at dette ikke har lykkes. Det
er heller intet samarbeid mellom fagorganisasjonene på Gasa/Vestbredden
og i andre Arabiske land. Pr april var
det liten og intet samarbeid med israelske fagorganisasjoner, disse støtter kun
israelske interesser. De gav heller ingen
støtte under Gaza-krigen og har ingen
rolle i fredsprosessen.
Begge organisasjonene har god
påvirkning i dagens regjering både
økonomisk og sosialt. Medlemmene
får helseforsikring, men PGFTU sin
helseforsikring dekker også hele familien. Det er fellesforståelse om at det
er viktig for det palestinske selvstyret
at palestinsk industri og landbruk
utvikles også å gi utdanning til folket
er svært viktig da mesteparten av den
palestinske befolkningen er barn og
ungdommer.

Rolf Skår utenfor PGFTU sine lokaler i Ramallah. FOTO JON KRISTIAN VIKEN
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Av Arne Nesheim

I Myrkdalen
Den 26. mai 2009 tok organisasjonssekretær Åge Blummenfelt turen til Myrkdalen for å se
om der var noen elektrikere å
treffe. Montørforum fulgte med.

Åge Blummenfelt besøker Joar Teigen Rekve.
FOTO ARNE NESHEIM

M

yrkdalen ligger en halv
times kjørtur nord for
Voss, like før en kommer
til Vikafjellet.
Området har stabilt snøføre store
deler av vinteren. Derfor er dette også
et yndet sted for skiturisme og hyttebygging. Det er et av Norges beste
alpinanlegg med skiheis tett inn til
hyttefeltet. De siste årene er det blitt
bygget flere hundre hytter i et konsentrert område, kalt Voss fjellandsby.
Der er ca 350 hytter der nå. Og det så
ut til å være fine hytter. De aller fleste
var ferdige og tatt i bruk. Men vi fant
også noen som var under sluttføring.
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Vi gikk inn i en av hyttene der Voss
Byggsenter holdt på. Det var ingen
elektrikere der, men vi måtte bare
kikke. Det var en riktig fin hytte. Litt
senere fant vi en hytte til der det var
aktivitet. Og der var elektrikeren også
på stedet. Joar Teigen Rekve skulle til
å legge varmekabler på et bad da vi
dukket opp. Joar er ansatt hos Vangen
Elektriske på Voss og har hatt fagbrev
i litt over to år. Han gikk også læretiden hos Vangen og var godt fornøyd
med forholdene der. Dette var om lag
den tiende hytten han hadde jobbet
på i dette området. Akkurat denne
var en utleiehytte, men de fleste er

selveiende. Praten kom fort inn på
lønn. Og Åge Blummenfelt mente det
burde være grunnlag for punktprisakkord på slike jobber som dette. –Jo, vi
skulle gjerne gjort det, sier Joar. Han
får et eksemplar av Akkordtariffen
av Åge. Vi takker for praten og drar
videre. På veien tilbake til Bergen går
kjøreturen innom Bergsdalen. Der er
det i oppstarten på et hyttefelt med
navn Vierdalen Hyttegrend. Der skal
det bygges om lag femti hytter. Åge
dukker nok opp der en gang i 2010.
Åge Blummenfelt i Myrkdalen. FOTO ARNE
NESHEIM
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Av Arne Nesheim

Olje- og

anleggskonferansen

2009

Over 50 tillitsvalgte fra hele landet var samlet til Olje- og
anleggskonferanse på Rezidor Park Inn Hotell i Stavanger
i tiden fra 3. - 5. juni 2009

Tema for konferansen denne gangen
var petroleumsvirksomhet i nordområdene, ny kontraktsfilosofi i StatoilHydro, ny LO-koordinerende ordning
i StatoilHydro, nå Statoil, samt erfaring med arbeid over landegrenser i
Norden.
Leif Egil Thorsen ønsket velkommen til Norges oljehovedstad Stavanger. Etter konstituering og info om
rømningsveier, noe man er flinke til i
oljemiljøet, foretok forbundssekretær
Trond Løvstakken en gjennomgang
av tariffpolitisk beretning fra Oljeog anleggsutvalget. Han fortalte om
hva utvalget hadde syslet med siste
året, herunder aktuelle tvistesaker og
behandling av rotasjonssøknader.
Etter debatt og lunsj, innledet Jan
Aasarmoen om aktuelle utfordringer i
tariffoppgjøret 2010. Så var det gruppearbeid med spørsmål om hva en

burde prioritere.
Om morningen på dag to fikk konferansen se filmen ”Arven etter Exxon
Valdez.” Vi var kommet til temaet
Petroleumsvirksomhet i nordområdene. Ulykken skjedde i 1989, og fortsatt finner man olje under sanden på
strendene ved Prince William-sundet
utenfor kysten av Alaska.
Etter filmen ble det innledninger
fra Audun Lysbakken fra SV som var
skeptisk til oljeboring i Nord, og deretter innledning fra Terje Aasland fra
Arbeiderpartiet som var mer åpen for
slikt.
Så var det debatt med synspunkter
både for og mot oljeboring i nordområdene.

traktsformer. Han mente man måtte
ta hensyn til at når oljeprisen går ned
må og leverandørene redusere prisene.
Men han avviste at de hadde bestemt
seg for å redusere prisene på kontraktene med 20% slik enkelte påsto.
Det var under dette punktet Øyvind
Landsvik hadde ordet og fortalte om
sine erfaringer med Statoils innkjøp
av resepsjonstjenester. Den artikkelen
kan leses i Samleskinnen, medlemsbladet for Rogaland Elektromontørforening. Senere på ettermiddagen, etter at
debatten hadde stilnet, reiste forsamlingen på båttur til Flor og Fjære, et
sted i Rogaland der det vokser palmer.
Koordinerer i havet
Ny LO-koordinerende ordning i
StatoilHydro var første punkt på dagsorden dagen etter.
Dag Mongstad fra forbundet
Industri Energi og Kai Christoffersen
fra EL &IT-forbundet orienterte om
ordningene med LO-koordinerende
tillitsvalgte i Nordsjøen og hvordan de
kan hjelpe arbeidsfolk ute i havet, for
eksempel når det gjelder informasjon
eller bedre transport.

Dansker i Norge
Siste innleder på programmet var
Ole Thue Hansen, forbundssekretær
i Dansk Elforbund. Han fortalte om
erfaringer og utfordringer i forbindelse med at danske bedrifter leier ut
folk til norsk oljevirksomhet. Det at
Lave priser og høye palmer
danske bedrifter inngår såkalt tiltreKjell Kristoffersen fra StatoilHydro delsesavtaler med Dansk Elforbund for
innledet under punktet nye kon- arbeid i Norge gjør at forholdene for
de danske elektrikerne blir bedre enn
de ellers kunne ha vært. Det finnes
bedrifter også i Danmark som forsøker
å lure arbeidsfolk. Tiltredelsesavtalen
er et godt kort når Dansk Elforbund
må hjelpe til med å kreve deres rett.
Danskene skal ha like gode vilkår som
nordmenn. Etter en lengre debatt ble
den danske representanten takket med
en førstehjelpspute, før forbundssekretær Trond Løvstakken avsluttet konferansen og ønsket vel hjem.
Øyvind Landsvik og Helge Schrøder deltok på
Olje- og anleggskonferansen.
FOTO ARNE NESHEIM
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Av Arne Nesheim

KURS

Noe alle har bruk for
EL&IT forbundets distrikt Hordaland Sogn og Fjordane gjennomførte
kurs i Førde over fire dager i september
2009.
Tema var: Forhandlinger, klubben
og fagforeningene i arbeid.
Det var 22 kursdeltakere i tillegg til
kurslederne Arthur Sjursen og Ina
Hess.
Målgruppen for kurset var tillitsvalgte, medlemmer i styrer og utvalg
i forbundet og ellers medlemmer som
har behov for kurset. Deltakerne hadde
varierende erfaring. Noen hadde lang
erfaring som tillitsvalgte, mens andre
var nye medlemmer.

På kurset kunne man lære om møteledelse, presentasjonsteknikk, protokollog referatskriving, samt forhandlinger
og saksbehandlingsregler. Man fikk
også grunnleggende kjennskap til lovog avtaleverk. Arthur og Ina har lang
erfaring med gjennomføring av slike
kurs. Om kveldene var det fine sosiale
samlinger. Det ble også tid til en utflukt
til Norsk Bremuseum i Fjærland
En av de som deltok på kurset var
Christoffer Hauge. Han er elektrikerlærling hos YIT i Bergen. (Nr fem fra
venstre på bildet.) Christoffer syns
kurset var interessant. – Det var lærerikt. Jeg kan tenke meg mer av dette,

svarte han på spørsmål fra Montørforum noen dager etter at kurset var
avholdt. Han anbefaler kurset til alle
medlemmer. –Dette er noe alle har
bruk for, sier han til Montørforum.
Vi kan konkludere med at EL&ITforbundet har gjennomført nok et vellykket kurs, og dermed bidratt til økt
kompetanse hos tillitsvalgte og vanlige
medlemmer som kan være potensielle
tillitsvalgte en gang i fremtiden.

Deltakerne på kurset i Førde 22.-25.september 2009. FOTO EN FIRDASJÅFØR

Kursdeltakerne fikk også med seg naturopplevelse.
FOTO CHRISTOFFER HAUGE
MONTØRFORUM 2 - 2009
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Verdens sentrum er i Austevoll
Den 27. mai 2009 hadde Åge Blummenfelt invitert Audun Lysbakken med på bedriftsbesøk i
Austevoll. Turen gikk til bedriften Scandinavian Electric Austevoll, som nå heter Rolls-Royce
Marine AS. Bedriften har 71 ansatte ved avdelingen i Kolbeinsvik i Austevoll. De har også et tavleverksted i Polen med 38 ansatte. Aktiviteten i Polen vil trolig bli sterkt redusert i 2010 på grunn
av finanskrisen og lav oljepris.
Karsten Eriksen som er nestleder i
klubben tok i mot oss utenfor lokalene. Da hadde vi kjørt et par mil på
dårlige Austevollsveier fra ferjeleiet
i Hufthamar, og før det tatt fergen i
40 minutter fra Krokeide. Bedriften
ligger altså nesten en to timers tur fra
Bergen sentrum.
Klubbleder og nestleder hilser pent
og tar oss med opp på et møterom i
tredje etasje. Der kommer ledergruppen og orienterer om hva de sysler
med i bedriften. De har noen få
elektrikere på vanlig installasjon, men
mesteparten av arbeidet er tavleproduksjon og levering av fremdriftsløsninger for skip. I den anledning
sender de også elektrikere ut til alle
verdens kanter. Bedriften har utviklet
egne løsninger for dieselelektriske
fremdriftssystemer og hybridløsninger. Dette er løsninger de har lykkes
godt med, og bedriften har vokst både
i omsetning og antall ansatte de senere
år. De etterlyste imidlertid hjelp til å

få oljeselskap og andre til å forstå at
det kan være miljøvennlig og energibesparende å lage hybridløsninger på
flere båter. Man kan oppnå 13-50%
drivstoffreduksjon, alt etter hvilken
båt det er. Det er viktig at NOX-fondet også fortsetter etter 2011.
Ellers gikk praten om kommuneøkonomi, skattepolitikk, finanskrisen,
samferdsel, næringsutvikling og
opplæring. Rune Kolbeinsvik kunne
fortelle at de nå skulle starte elektrolinje i Austevoll, etter påtrykk fra
næringslivet som også hadde bidratt

med midler til utstyr til skolen.
De benyttet også anledningen til å be
om hjelp fra Audun Lysbakken til å
få bedre ferjeopplegg til Austevoll, og
større mulighet for rullerende permitteringer.
Før turen gikk tilbake til Bergen ble
det tid til en omvisning på tavleverksstedet der det var full produksjon av
store elektrotavler. Vi takker for god
dialog og godt vertskap.

Karsten Eriksen og Audun Lysbakken foran
bedriften. FOTO ARNE NESHEIM

Omvisning på tavleverkstedet. FOTO ARNE
NESHEIM
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Installasjonskonferansen, som forbundet sentralt gjennomfører en gang hvert år, ble i 2009 arrangert i Tønsberg i tiden 10. til 12. juni. Det var om lag 40 deltakere fra hele landet. Fokus var retta på
faget og lærlinger.

Fokus på faget og lærlinger.
Blandet forsamling
Nytt denne gangen var at man inviterte spesielt en lærling, en fra prøvenemnd, og en politisk valgt fra hver
fagforening. Elektroarbeidernes Fagforening stilte med en lærling, to fra
fagutdanningsutvalget, samt den
valgte sekretær. Forbundssekretær
Dag Langer Andersen sa i åpningen at
fagutdanning har vært et sentralt tema
i forbundet i alle år, men vi snakker
lite med prøvenemnder og lærlinger.
Svaret på yrkesstolthet er gjerne å finne
i de miljøene. Så gikk man rett i gruppearbeid for å diskutere forventninger.
Det var en gruppe for lærlinger, en for
de som er prøvenemndsmedlemmer og
en for ”de vanlige” fra fagforeningene.
Etter presentasjon orienterte Dag
Langer Andersen om strategier for å
styrke arbeidet med etterutdanning.
Han trakk frem konkrete eksempler på
gjennomføring og mente fagforeningene kan lære mye av hverandre.
Lothar Schüren fra Horten Videregående skole snakket deretter om
samarbeid mellom arbeidsliv og skole.
Han oppfordret oss til å ta kontakt
med skoler, både med hensyn til verving og med hensyn til å samarbeide om
etterutdanning.
Med lærlingens øyne
Etter neste gruppearbeid, der man
konkluderte med at forbundet har
riktig strategi for etterutdanning, orienterte Magnus Bøe, som er nyutdannet elektriker fra Oslo, gjennom bilder
og ord om sine erfaringer som lærling.
Stikkord:
- Viktig med oppfølging av lærlinger
og variasjon i arbeidet.
- Faglig leder og tilsynsvalgt er nøkkelpersoner i den jobben.
- Arbeidsmoral blir gjerne best om
man starter på prosjekt og etter hvert
går over på service.
- Ungdom egner seg også godt til å
verve skoleelever.

egier for å styrke arbeidet med grunnutdanningen. Fagopplæring er viktig
og har stort engasjement i forbundet.
Elektrofaget holt på å forsvinne som
eget programfag. Forbundet forsvarte det slik at det ble beholdt. Hun
berørte kunnskapsløftet og la vekt på
at nasjonale standarder i fagopplæring
er viktig. Det ligger imidlertid i reformen at det skal være tettere samarbeid
mellom skole og arbeidsliv.
Det ble gruppearbeid igjen og i
besvarelsene kom det frem at det burde
stilles større krav til opplæringsbedriftene slik at kvaliteten kan bli bedre.
Også opplæringskontoret må engasjere
seg mer, samtaler en gang i halvåret er
for lite. Og hva med opplæring i bedriftsdemokratiet?
Hva gjør vi for å sikre nødvendige
læreplasser til høsten slik at elektrikerfagene ikke kommer i miskreditt hos
ungdommen? Det var tema i neste
gruppearbeid.
Verdensmester
Konferansen hadde også besøk fra
Norsk Teknologi, arbeidsgivernes interesseorganisasjon. Svein Harald Larsen
stilte spørsmål ved om yrkeskonkurranser som verdensmesterskap for
elektrikere kunne være et virkemiddel
i rekrutteringen. Feilprosent kontra
opplæring var sentralt i gruppearbeidet
som fulgte.
Etter en informasjon om ”Min side”

på forbundets web så ble det gruppearbeid på hvordan vi kan få til bedre
instruktørveiledning for de som i
praksis skal ha med seg lærlinger, og
hvordan normer for fagprøver bør
være. Nasjonale normer på fagprøve
er viktig! Dag to ble avrundet med en
båttur. Det ble servert reker og nydelig
natur.
Flere veier til målet
Lars Jacob Berg fra Strømmen videregående skole startet dag tre med
tanker om fag, fagarbeid og god fagutdanning. Han skriver en oppgave om
utdanning. Han tok med noe om
fagstolthet og elektro inn i læreryrket.
Samfunnet trenger fagutdanning. Det
er viktig for stolthet og posisjon at
elektrofagfolk er kjent for godt fagarbeid. Han fortalte om deres alternative
modell for opplæring der de har knyttet sterkere kontakt med arbeidslivet.
Det er en prøveordning som neppe blir
videreført på grunn av manglende finansiering.
Også siste dag innholdt gruppearbeid, og man ble oppfordret til
å komme med innspill til forbundets
plan for det videre arbeid med fag,
fagutdanning og videreutdanning fremover.
Dag Langer Andersen avsluttet
konferansen med et ønske om å få bedre
kontakt med prøvenemnder og lærlingene for å styrke fagstolthet og faget.

Christoffer Hauge, Jon Kristian Viken, Nils Gunnar Knutsen og Arne Nesheim representerte
Elektroarbeidernes Fagforening på Installasjonskonferansen

Elektrofaget består
Tove Johansen som er leder av
utviklingsavdelingen i forbundet,
startet dag to med å orientere om stratMONTØRFORUM 2 - 2009
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Av Kjell Sverre Aasheim

Det sentrale Olje & Anleggsutvalet i Forbundet hadde peika ut veke 36 som aktivitetsveke i 2009.

Aktivitetsveke
Olje & Anlggsutvalet
Tanken bak aktivitetsveka er at ein skal komma seg ut på
anlegga og treffa medlemmane. Dette er noko som må skje
i samarbeid med fagforeningane lokalt, der anlegga er.
Skip & Oljeutvalet i fagforeninga vår tok på seg oppgåva
med å organisera gjennomføringa av aktivitetsveka på våre
anlegg. Utfrå pågåande prosjekt og aktivitet var det tre
anlegg som peika seg ut. Dette var Kollsnes, Mongstad og
Aker Elektro på Stord.
Atle Rasmussen og Kristoffer Kvamsdal starta aktivitetsveka
med å ha ein dag med stand på Mongstad. Forbundssekretær Trond Løvstakken var invitert med. Mange av våre
medlemmar var innom standen, og det var ingenting å sei
på oppmøtet.
Dagen etter var det Kollsnes sin tur. Her var det Atle Rasmussen og Karsten Bøe som stod for opplegget. På Kollsnes var det ikkje det samme antalet medlemmar som var
på anlegget, og ein hadde difor kalla inn til medlemsmøte
i staden for stand. Trond Løvstakken var også med på dette
møtet.
Siste besøk var hos Aker Elektro på Stord, inne på verftsom-
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rådet. Her var det Kjell Sverre Aasheim og Kristian Pedersen
som hadde ansvaret, med god hjelp frå fleire frå klubben.
Det var godt besøk på standen som var sett opp. Me fekk
god kontakt med medlemmane, og det var også dei som
nytta høvet til å melda seg inn.
Det viste seg at klubben i Apply hadde ståande eit par pølsekokarar, som dei viljug lånte vekk. Det vart difor servert
pølser på standen. Litt driftsproblem førde til at dei fleste
pølsene vart servert kalde, men dette skal det nok bli ordning på til neste gong.
På standane og møtet vart det delt ut materiell og brosjyrar,
i tillegg til at det vart delt ut T-skjorter, capsar og liknande.
I tillegg vart det også delt ut skjema med spørsmål om fagforening, forbundet og lov- og avtaleverk. Det vart i etterkant
føreteke trekning blant alle som svarde. Hovudpremien var
eit digitalt kompaktkamera, som gjekk til Kjell Sørthun frå
Profitek. I tillegg vart det trekt ein minnepenn på kvart av
anlegga.
Medlemmer på Kollsnes. FOTO ATLE RASMUSSEN
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Av Kristian Pedersen

Tema: Nærdemokrati
Opning, konstituering og økonomi
Leiar i distriktet Ove Toska opna møtet.
I si innleiing la han vekt på saker som
administrasjonen og dei tillitsvalde
hadde arbeidd med siste tida. Toska
trekte særskilt fram den gode innsatsen
som tillitsvalde i BKK hadde gjort for å
sikra arbeidsplassane til medlemmene.
Distriktsleiaren trekte også fram den
gode innsatsen dei tillitsvalde hadde
gjort i forhold til stortingsvalet. – Om
dei raudgrøne hadde mista makta, ville
fagrørsla vorte svekka, sa Toska. –Sjølv
om tariffoppgjeret 2009 var eit mellomoppgjer registrerer distriktet likevel
at mange av medlemmene fekk eit bra
oppgjer. Det var overhengande fare for
konflikt innafor KS-området og distriktet må til ei kvar tid innretta seg
slik at ein er i stand til å handtera ein
konflikt, sa leiaren.
Under konstitueringa vart Morten
Bildøy og Kristian Pedersen vald til
dirigentar. Til å skriva under protokollen vart Jon Kristian Viken og Arild
Horsevik valde.
Kasserar Reidar Sekkingstad ori-

enterte halvårsmøtet om økonomien
i distriktet pr. 30 september 2009.
- Økonomien i distriktet er god og
ein har kontroll på både utgifter og
inntekter, kunne kasseraren melda.
Utvikling av nærdemokrati
Nestleiar i Sosialistisk Venstreparti
Audun Lysbakken innleia omkring
utvikling av nærdemokrati. Lysbakken
tok utgangspunkt i boka han sjølv og
Ingvar Skjerve har skreve om temaet.
Lysbakken brukte finanskrisa som
døme på at den økonomiske krisa
også er ei krise for demokratiet. Dette
fordi finanskrisa har fått utvikla seg på
grunn av marknadsstyring av samfunnet og ikkje som fylgje av demokratiske
eller politisk styrte prosessar. – Det er
døme på vellykka prosjekter i inn og
utland med ansattstyrte bedrifter, og
regjeringa ynskjer fleire ansatteigde og
styrte bedrifter i Noreg. Dette er ein
del av Soria Moria 2, sa Lysbakken.
Under debatten og spørsmålsrunden
som fylgde tok Åge Blummenfelt ordet
og meinte dette var ein spennande

Ove Toska ønsket velkommen til halvårsmøte. FOTO ROLF SKÅR
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og viktig debatt. – Tillitsvalde og
fagrørsla har ei viktig rolle i utviklinga
av demokratiet på arbeidsplassane, sa
Blummenfelt.
Aktuelle saker i distriktet
I kjølvatnet av årsmøtet sitt vedtak om
stillingsbrøk for distriktssekretæren
var distriktet stemna for Bergen
tingrett. Leiar Ove Toska kunne
informera halvårsmøtet og det no var
kome til forlik i saka og at det ikkje
vert rettsforhandlingar. Saka er avslutta og årsmøtet sitt vedtak om distriktssekretær i 50% stilling står ved
lag.
Av andre saker som distriktet arbeider med trekte Toska fram
Landsmøteførebuingar og førebuingar til tariffoppgjeret. Ein ser vidare
på korleis ein skal få opp aktiviteten i
ungdomsutvalet. Elles er det fokus på
etter og vidareutdanning, elektronisk
overvaking (flåtestyring) og forskrift
om kvalifikasjonar for elektrofagfolk
(FKE-saken)

Audun Lysbakken innledet. FOTO ROLF SKÅR

25

AKSJON

Tekst og foto av Arne Nesheim

Faner mot BIR
De protesterte mot BIR sin unnlatende
handlemåte etter at EL&IT hadde
avslørt at de polske elektrikerne som
jobbet på utbyggingen var underbetalte. De polske elektrikerne hadde fått
en kontrakt på polsk som sa de skulle
få kr 4000 i måneden. De hadde også
fått en kontrakt som sa de skulle ha mye
mer, men den skulle kun brukes dersom
norske myndigheter spurte. Innkvartering, diettforhold og overtidsbetaling
var heller ikke på plass. Dette er tema

Megafonen testes.

Det var deltakere fra flere forskjellige klubber samt
fra Rogaland.

Det26var over 100 mennesker tilstede

Den andre november 2009 deltok
godt over 100 mennesker med 16
fagforeningsfaner utenfor BIRs nye
forbrenningsovn i Rådalen ved Bergen.
14 faner var fra fagforeninger i Bergensområdet. To var fra Rogaland.

som media finner interessant og saken
ble dekket både på internett, i radio og
på lokalsending i NRK.
I stedet for å ordne opp etter at
EL&IT avslørte forholdene i media
den andre oktober, satte BIR jurister på
saken og dekket seg bak juridiske spissfindigheter. Og de kunne fortelle at de
polske elektrikerne nå hadde kr 16000.utbetalt pr måned.
Saken er bare den at de hadde jobbet
mer enn vanlig dag, så timelønna var

Bilen kjøres frem.

Larsen i samtale med BIRs direktør

Forbundssekretær Jan Henrik Larsen holdt
appell

fremdeles under hundre kroner timen.
Altså under halvparten av det en elektriker i Bergensområdet tjener.
EL&IT vil følge opp saken videre
helt til de polske elektrikerne har fått det
de skal ha.
Dette lovet forbundssekretær Jan
Henrik Larsen i sin appell under fanemarkeringen den andre november. BIR
står for Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap.

Fanene settes opp.

Bergen Grafiske reiser fanen
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Av Åge Blummenfelt

TARIFF 2010

Tariffoppgjøret 2010. Veien fram
Vi nærmer oss et nytt tariffoppgjør med stormskritt. Her er
en kortfattet orientering om
veien frem mot ny tariffavtale

V

i i EL&IT forbundet har en
meget grundig prosses frem mot
tariffoppgjøret i 2010. Fra elektroarbeidernes Fagforening sin side startet
det hele med en klubblederkonferanse
7. mai 2009. Der diskuterte vi en del
aktuelle krav til tariffoppgjøret 2010.
Konferansen nedsatte 4 grupper som
skulle jobbe videre med forslag fra
klubbene. Fagforeningen ba klubbene
diskutere aktuelle krav på sine klubbmøter. Gruppene kom med sine forslag
som ble samordnet av styret i fagforeningen. Den 11. september sendte vi
et dokument på 23 sider med forslag
fra våre medlemmer og tillitsvalgte.
Forslagene ble behandlet sammen med
forslag fra de andre fagforeningene på
installasjon under Landstariffkonferansen som ble avholdt 26. til 29. oktober
i Stavanger. På Landstariffkonferansen
ble kravene stemt over og deretter prioritert. Når du leser dette Montørforum
har kravene fra Landsoverenskomsten
vært behandlet i Landsstyret sammen
med krav fra de andre tariffområdene i
EL&IT forbundet.
De endelige vedtakene tar EL&IT
forbundet med seg til LO sitt representantskap som avholdes 23.februar
2010. Her vedtar LO rammer for oppgjøret samt om oppgjøret skal foregå
med forbundsvise forhandlinger eller
om hele LO skal forhandle i fellesskap. Vår tariffavtale har utløp 30.
april 2010. Dersom det blir forbundsvise forhandlinger kommer EL&IT
forbundet til å overlevere kravene til
Norsk Teknologi i løpet mars.
Forhandlingene med Norsk Teknologi starter i begynnelsen av april,
trolig like etter påsken. Under for-

handlingene har vi flere muligheter.
Partene kan komme til enighet og av
har en ny tariffavtale klar 30. april.
Partene kommer ikke til enighet og
må be riksmegleren om hjelp. Det tar
minimum 14 dager å komme til hos
riksmegler, lengre tid om det er kø.
Hos riksmegler kan partene
komme til enighet. Dersom det ikke
blir enighet hos riksmegler kan det
bety at vi er i streik.

Fra representantskapet har sitt møte
i LO til våre forhandlinger i ferdig
vil Elektroarbeidernes Fagforening
arrangere flere klubblederkonferanser
der vi orienterer våre tillitsvalgte om
hva som skjer. Vi håper selvfølgelig at
partene kommer til enighet gjennom
forhandlinger. Vi i Elektroarbeidernes
Fagforening vil allikevel trimme streikeberedskapen parallelt med forhandlingene.

Åge Blummenfelt har erfaring fra mange
tariffoppgjør og forteller her om veien fram.
FOTO ARNE NESHEIM
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Delegatene på Landstariffkonferansen har bestemt, offshore og
reisemontørene som skal prioriteres.

Endelig offshore og reise
Nils Gunnar Knutsen har gjort sine
betraktninger fra landstariffkonferansen.
FOTO ARNE NESHEIM

Demokratisk prosess
Forberedelsene til Landstariffkonferansen er en lang demokratisk prosess
der hele organisasjonen får muligheter
til på komme med innspill, og årets
konferanse er ikke noe unntak i så
måte. Det starter med Distriktstariffkonferanser, hvor deretter klubbene
muligheter å komme med innspill
til Fagforeningen. Fagforeningsstyret
behandler forslagene og bestemmer
hvilke forslag som skal sendes inn til
Landstariffkonferansen. Så lager forbundet innstillinger til de ca 462 forslagene som ligger i heftet ved denne
konferansen. Deretter finpusser fagforeningen forslagene på en klubbleder/
delegat konferanse før en sitter kursen
sørover til Norges oljehovedstad, Stavanger.
Distrikt
Hordaland,
Sogn
og Fjordane har ca 72 av de

ca 462 forslagene som går på
Landsoverenskomsten for elektrofagene og dekker følgende områder.
Lønnsbestemmelser, kompetanseutvikling, fagopplæring, ordinær arbeidstid,
overtid og skiftarbeid, arbeid utenfor
bedriften, spesielle arbeidsforhold,
ferie, godtgjøring for helligdager og 1.
og 17. mai, sykelønnsordningen, korte
velferdspermisjoner,
reguleringsbestemmelser, protokolltilførsel til overenskomsten og inn og utleie.
Elektroarbeidernes
fagforening
hadde følgende likestilte prioriteringsområder, kraftig økning på LOK § 3A,
14-28/økt lønn offshore, rotasjonsordninger og Tekniske bestemmelser.
Lønn prioriteres
Lønn utkrystalliserte seg tidlig i konferansen som et av områdene som skulle
prioriteres.
Målsettingen der er å sikre medlemmene kjøpekraftforbedring, heve
beregningsgrunnlaget for lærlingens
lønn. Heve 3A satsene kraftig for å etablere et nytt nivå på satsene i 3A, som
er mer i samsvar med reel lønn.
I forbindelse med behandling av Offshoreavtalen ble det av Karsten Bøe
fremmet et endringsforslag til ny
innstilling som fikk flertall på konferansen, og som hadde følgende målsetting. Sikre en utvikling som gir våre

medlemmer som arbeider offshore
bedre og mer forutsigbare arbeidsplaner, samt sikre en lønnsutvikling på
linje med bransjen, for øvrig og sammenlignbare grupper offshore.
I forhold til overstående fremmes følgende krav:
Dersom spesielle forhold ikke tilsier at
annet må avtales, skal rotasjonsordningen være 14-28. Kravet fremmes slik at
det ikke fører til en reel årslønns nedgang. Offshoreavtalen pkt. 3.8 og 3.9
endres og tilpasses i forhold til 14-28.
Dramatikk
I forbindelse med behandlingen av
område, Arbeid utenfor bedriften
skjedde den store dramatikken. Karsten
Bøe hadde utarbeidet et endringsforslag til innstillingen. ”Hordalandsbenken” hadde gruppemøte for å legge
en strategi i forhold til avstemningen.
Både Kristian Pedersen og Åge Blummenfelt gikk på talerstolen for å oppfordre salen til å støtte forslaget, men
forslaget falt.
Innstillingen ble dermed:
Sikre en utvikling som gir våre
medlemmer med nattkvarter utenfor eget hjem en gjennomsnittlig
redusert arbeidstid. Dette gjennomføres ved å forbedre ramme-

Delegasjonen samlet på kaien ved Lysefjordsenteret. FOTO ROLF SKÅR/TERJE SKOG
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Av Nils Gunnar Knutsen

e montørenes tur til å bli prioritert

Rolf Skår på talertolen. FOTO NILS

tilbake greide oljemiljøet å få det inn
som et prioritert punkt.
Følgende krav og oppgjørsform ble prioritert:
Forbundsvis oppgjør, og tre likestilte krav. Forbedre rammevilkår for
innarbeidingsordningen § 9A, og 14-21
offshore, §17 for å sikre de tillitsvalgte
bedre kontroll ved inn/utleie, samt å
sikre samme lønns og arbeidsvilkår for
innleide som for egne ansatte, øke 3A
satsen gjennom å overføre økonomi fra
3E.

Møtet på dag to ble avholdt på Lysefjorden møtesenter. FOTO NILS GUNNAR
KNUtSEN

GUNNAR KNUtSEN

vilkårene i LOK §9.
- Det fremmes krav om gjennomsnittlig redusert arbeidstid blant
annet gjennom å sikre betalte spisepauser som inngår i arbeidstiden, styrke reisetidsbestemmelsene
ved å reise til/ fra anlegget kun skal
foregå på de 5 første ukedagene
(mandag – fredag).

Uttalelser
Styrke rettighetene til de arbeidsledige, trakassering av tillitsvalgte,
14-28 og lønn offshore, bedre arbeidstidsordninger/rotasjonsordninger
nå, vi krever nye tiltak mot sosial dumping, kveles norsk arbeidsliv av
EØS avtalen, stopp omleggingen av uføretrygden, stans uthulingen av
kompetansekravene

Følgende fra ”Hordalandsbenken ble valgt:
Prioritering av krav og oppgjørsform
Det ble en stor overraskelse – spesielt
fra delegatene fra oljemiljøet – da leder
for forhandlingsutvalget i forbundet
Jan Olav Andersen la frem forslag til
prioriteringer og oppgjørsform uten
at 14-28 rotasjon offshore var med i
prioriteringen. Men etter mye frem og

Forhandlingsutvalget:
Olje & Anleggsutvalget:
				
Installasjonsutvalget:

Karsten Bøe og Kristian Pedersen (vara)
Karsten Bøe, Kjell Sverre Aasheim og
Kristian Pedersen (vara)
Arne Nesheim og Remi Unnvik (vara)

Førstereisjenten
Guro Nilsen fra fra Bravida 2 er på sin første Landstariffkonferanse som
delegat for Hordaland, Sogn og Fjordane. Hun er tillitsvalgt på andre året
og sitter i klubbstyret til Bravida.
Hvordan har konferansen vært så langt?
- Det har vært veldig interessant å
være med på denne konferansen.
Mange gode debatter fra talerstolen og jeg har fått innsikt i hvordan
prosessene inn mot tariffoppgjøret
fungerer.
MONTØRFORUM 2 - 2009

Du var på talerstolen, hva tok du opp
der?
- Jeg er opptatt at montører som tar
på seg store basoppdrag skal få mer
betaling enn de som har ansvar for
mindre jobber. Det eneste som irriterte meg litt er at jeg var litt for sein
å teine meg på talerlisten i forbind-

Guro Nilsen FOTO NILS
GUNNAR KNUtSEN

else med debatten etter SVs Audun
Lysbakkens innledning. – Jeg hadde
noen spørsmål til han i forbindelse
med fødselspermisjon, dette at begge
foreldrene samtidig kan være hjemme
ved fødselspermisjon, avslutter hun.
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NOTISER
Medlemsmøte i Førde.
Elektroarbeidernes Fagforening
avholdt medlemsmøte i Førde
den 9. september 2009.
I forkant av møtet var det
besøk på byggeplasser. Invitasjonen til møtet gikk gjennom klubblederne og dermed ble det godt
oppmøte. Her er bilde fra møtet
som ble avholdt på Sunnfjord
Hotell.

Teknisk seminar i Bergen
Tirsdag 25. august 2009 arrangerte Fagutdanningsutvalget teknisk seminar.
Tema denne gangen var KNX,
det som tidligere ble kalt EIB.
KNX er et "bussystem" for styring av lys, luft, varme m.m., og
er ett av systemene som blir brukt
for å lage "intelligente" bygg, noe
elektrikerne oftere kommer bort i
etter hvert som krav til energisparing og komfort øker.
Målet med det tekniske seminaret var å gi en liten smakebit av
KNX, og stimulere til å lære mer.
Foreleser var Manuel Carreno
fra ABB. Han ble assistert av Jon
Kristian Viken fra fagutdanningsutvalget. Carreno mente at en
elektriker bør ha et tredagers kurs
før en går i gang med programmering av KNX.
På slutten av seminaret var det

tid til en fagforeningsdel. Fagforeningens leder Ove Toska orienterte forsamlingen om aktuelle
saker som fagforeningen jobber
med. Han oppfordret alle medlemmene til å bruke stemmeretten
ved Stortingsvalget og han hadde
med T-skjorter for utdeling. Seminaret ble avholdt i lokalene til YIT
og hadde 27 deltakere.
Du kan lese mer om KNX på
www.knx.org

Fra Siemens til Bravida
Fra 1. juli 2009 overtok Bravida
aksjene i Siemens Installation AS,
og skiftet navn på selskapet.
Dermed fikk alle Siemenselektrikerne nye kjeledresser der det
står Bravida på.
ILO i Internasjonal uke
I anledning internasjonal uke i
Bergen i slutten av oktober ble
ILOs 90 års jubileum markert.
ILO (International Labour Organisation) er FNs særorganisasjon
for arbeidslivet, skapt for å bedre
levevilkår, arbeidsforhold og
arbeidsmulighetene for arbeidstakere verden over. Konferansen
tok for seg ILOs historie, Norges
historiske rolle i ILO og innledninger og debatt om aktuelle ILO
tema.

Mange lærlingeplasser
I Sogn og Fjordane har, i følge
Fjordabladet, alle som er kvalifisert til det og har ønsket seg lærlingkontrakt i elektrobedrift fått
det i høst. I Hordaland er det i
følge Fagopplæringskontoret en
litt svakere situasjon. Innen elektrikerfaget var det 139 som ønsket
lærlingplass mens 122 har fått
kontrakt pr 5. oktober. I beslektede fag er det også noen som ikke
har fått plass. Blant annet var det
10 innen automatisering. Men
det var kun fem personer innen
elektrofagene som ikke hadde fått
oppfylt sin lovfestede ungdomsrett.
Min side på elogit
Forbundet har på sin webside
www.elogit.no opprettet ”min
side”. Der kan du logge deg in og
få aktuell informasjon som berører deg. Du kan også melde fra
om adresseendring der. Du finner
innloggingsinformasjon på medlemskortet ditt.
Inn med efbergen.
Fagforeningens webside finner du
nå kun på adressen www.efbergen.no. Den gamle adressen elektroarbeidernes-fagforening.org er
kuttet ut. Husk å oppdatere dette
på dine favoritter.

Medlemsmøte Førde BILDEMONTASJE ETTER TO FOTO AV ÅGE BLUMMENFELT
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LANDSSTYREMØTE

Av Arne Nesheim

Landsstyremøtet
juni

2009

Landsstyret er
forbundets høyeste organ mellom
landsmøtene og
avholdes normalt
to ganger hvert år.
Her er en liten rapport fra møtet som
ble avholdt 25. og
26. juni 2009.

Dag Terje Andersen innledet
under punktet Stortingsvalget.
FOTO ARNE NESHEIM

F

orbundets leder Hans Felix
var allerede godt i gang med
åpningen da våre representanter
kom inn i salen på Sørmarka. Bussen
hadde startet litt etter oppsatt tid fra
Gardermoen. Øivind Wallentinsen
fra Rogaland kommenterte dette og
mente at når det var satt opp fellestransport så burde møtet tilpasses det.
Felix parerte med at bussen burde gått
når den skulle. Wallentinsen ville også
ha protokolltilførsel om at deler av
regnskapet var sendt ut for sent. Innkallingen og dagsorden ble godkjent.
Anette Eriksen og Hilde Nyutstumoen
ble valgt til dirigenter. Ove Toska og
Svein Davidsen ble valgt til sekretærer.
Det ble også valgt en redaksjonskomité
bestående av Vidar Hennum, Hjørdis
Henriksen, Bjørn Tore Fremgården,
Tore Haugland, Tove Bjørnsen og
Henning Solhaug. Så var møtet klart
til å gå i gang.
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Første sak var politisk tema; Stortingsvalget 2009.
Her hadde man fått Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen til
å innlede.
Han kom fort inn på den økonomiske krisa og at det er en grunn til
at Norge er mindre ramma enn andre
land. - Mange har noe å lære av det
norske systemet, sa han, og sammenlignet det med en humle. - Hvis en
fysiker regner på det så kan ikke en
humle fly, sa han. Det samme er det
med økonomer ute i verden når de
ser på det norske systemet. Det kan
umulig virke, mener mange av de. Men
det gjør det jo! Dette er en hard dom
over liberalismen og de frie markedskreftenes spill. Trepartssamarbeidet
som vi har i Norge mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene
gir resultater.
- Og vi satser der vi er gode og skal
bygge næringslivet videre ut, sa han.

Så kom han inn på at den rødgrønne
regjeringen hadde levert mye av det
som fagbevegelsen hadde bedt om og
han ba om fornyet tillit også i neste
stortingsperiode.
Etter ministeren fikk Hans Felix
ordet og la frem forslag til politisk
uttalelse, som man så kunne behandle
etter at ministeren var gått. Då var det
tid å diskutere med ministeren.
Felix startet med det. Han berørte at
nettselskapene må ha egen ansatte,
pensjon, allmenngjøring, forskrift om
elektroforetak, samt EVU.
Så fortsatte debatten med 11
talere og tre minutter taletid. Wenche
Heimdal beklaget utviklingen i 1881.
Terje Aaberg var bekymret for hva som
kunne skje om høyresiden vinner. Jan
Olav Andersen mente allmenngjøringsloven var blitt forverra, og så ba
han for to ungdommer som satt i kirkeasyl.
Svenn Åge Samuelsen ønsket en
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regjering med mer menneskelig ansikt,
han ville ikke ha NPM (New Public
Management) og han mente regnskapsloven var for rigid og tilpassa
store internasjonale konsern.
Rolf Bersås ville elektrifisere Nordsjøen og mente ellers at skillelinjene til
høyresiden var i ferd med å bli visket
ut. Han ønsket også bygging av bane
for høyhastighetstog, og la til at implementering av tjenestedirektivet var et
svik.
Øivind Wallentinsen fulgte opp
og spurte hva som skulle til for at
Arbeiderpartiet er villig til å bruke
reservasjonsretten. Han ønsket seg kollektiv søksmålsrett i oppsigelsessaker.
Arbeidsledige burde hatt 90% av lønn,
og permitterte må kunne få gå på kurs
uten å miste dagpengene.
Dag Fredriksen hadde meldt seg ut
av AP i protest mot innføring av tjenestedirektivet.
Sissel Hallem mente man burde
reversere modellen med helseforetak.
Kristian Pedersen mente det var
lite hjelp å få fra Arbeidstilsynet i saker
om sosial dumping og at arbeidstilsynet generelt er nedbygd. Han ønsket
også mer norsk innhold i leveranser
til Goliat og tilsvarende utbygginger i
nord.
Terje Skog ønsket en annen situasjon når en går ut av krisa enn da man
gikk inn.
Tove Johansen mente regjeringen
ikke hadde levert nok på EVU og at
det nå var på tide å få EVU-reformen
på plass en gang for alle
Vidar Holm mente vi slipper billig
unna finanskrisa her på sukkertoppen.
Han var ikke så fornøyd med pensjonsreformen.
Terje Aaberg hadde ordet for andre
gang og ba om at uførepensjonister
ikke må bli ramma av levealdersjustering.
Dag Terje Andersen hadde ordet
til oppsummering og svarte så godt
han kunne på alle de gode innspillene. Han sa blant annet at han aldri
hadde gått inn for tjenestedirektivet
hvis det hadde svekket arbeidet mot
sosial dumping og norske arbeidstakeres interesser.
Hans Felix takket ministeren med en
lommebok.
Etter lunsj innledet Rune Skarstein om
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den økonomiske krisa. Det kommer
ofte kriser etter en sterk vekst. En forvokst finanskapital var på jakt etter
profitt.
Det har skjedd flere ganger før, omtrent
likt.
Terrakommunene tok opp banklån
for å finansiere oppkjøpet av derivater,
for de var lovet større avkastning. Når
kredittderivater blir forsikra så har kjøperen forsikra seg for mislighold, det
burde Terrakommunene gjort.
En utrulig jungel. Løssluppen
vekst. Systemet har kommet helt ut
av lage. Høsten 2008 ble Hedgefond
legalisert. Datt av stolen. At det skulle
kunne skje så sent når alle viste hva det
var, det var rart.
Tapene skal sosialiseres mens
gevinstene skal privatiseres. Det går
igjen
Framtida blir trolig kort for kapitalismen om det ikke skjer strukturelle
endringer
Kanskje må bankene sosialiseres?
Man burde og få omsetningsavgift
på Oslo Børs slik det er i London på
0,4%. Om man sa 0,7% i Norge ville
det tilsi 15 MRD kroner.
Så ble det debatt.
Sissel Hallem ønsket seg en egen konferanse for å diskutere finanskrisa
Jan Olav Andersen mente at å øke støtten til arbeidsledige burde være god
krisepolitikk.
Ove Toska ønsket at det skulle
komme sterkere regulering for å motvirke flere slike kriser. Terje Olsson
mente vi har hatt for liberal politikk
som er feilslått.
Øivind Wallentinsen stilte spørsmål ved om kor heldig børsen som
konstruksjon i seg selv er for verdiskapingen i bedriftene.
Steinar Mandt ønsket ny produksjon
for å kompensere når oljepengene er
vekke. - De varer jo ikke evig, mente
han.
Rune Skarstein hadde ordet til
oppsummering
Felix hadde også en lommebok til
Skarstein. Skarstein hadde også boken
sin med for salg.
Nå var det tid for debatt på den
politiske uttalelsen.
Terje Skog mente vi måtte ha partiet
Rødt med oss og dermed definere ven-

stresiden breiere enn det som har vært
vanlig til nå. - Vi må snakke om en
venstrebevegelse, sa han. Han ønsket
seg flere innledere av Rune Skarsteins
kaliber.
Hans Felix hadde ordet til oppsummering og de seks innkomne
forslagene til uttalelsen ble oversendt
redaksjonskomiteen. Når det gjaldt
forslag om konferanse så ble intensjonen tiltrådt og forslaget oversendt
administrasjonen.
Så var det tid for å behandle
årsberetningen
Hans Felix innledet. Beretningen skal
sikre historia. Forbundsstyret ønsker
også å ta inn noe om 1881. Han la til
at det kunne være korrekturlesing og
lignende som måtte gjøres.
Det ble åpnet for debatt. Først
på talerlisten var Arne Nesheim som
hadde en rekke kommentarer om ting
som måtte rettes og ting som måtte
tas inn, samt litt endring i teksten om
AFP. Øivind Wallentinsen hadde også
lignende kommentarer. Han mente
videre at noe kunne være mer kortfattet.
Kai Christoffersen mente at en
person burde se gjennom hele beretningen slik at det ble likt språk. Rolf
Bersås hadde også kommentar blant
annet om oppretting av navn.
Britt Fredriksen fra kontrollkomiteen etterlyste høyere kvinneandel i
de ulike organisasjonsledd. Terje Skog
ønsket endring i teksten vedr AFP.
Tove Johansen svarte litt vedr.
kvinneundersøkelsen.
Hans Felix hadde ordet til oppsummering og foreslo at det burde være
en kvalitetsgjennomgang og oppretting. Forslagene burde derfor sendes
til arbeidsutvalget for oppretting, og
årsmeldingen burde så godkjennes av
forbundsstyret. Landsstyret sluttet seg
til det. Landsstyret ville derimot ikke
være med på forslaget fra Christoffersen om at beretningen skulle være på
to målføre.
Forskrift om elektroforetak.
Hans Felix innledet og fortalte at i
denne fasen skal saken frontes av forbundsleder og at det skal nedsettes
et utvalg som allerede er startet sitt
arbeid. Han foretok en historisk gjenMONTØRFORUM 2 - 2009

nomgang av FKE.
Den nye forskriften er planlagt
å tre i kraft fra 1.1.2010. Forskrift
og fagopplæringen er nært tilknyttet.
Saken er behandlet i mange forbundsstyremøter og landstyremøter.
Man ventet nå på høringen som kanskje kommer i september. Det skal
være en egen konferanse i slutten av
september.
Forbundet skal bruke alle nødvendige virkemidler for å oppnå en best
mulig forskrift. Viktig i den sammenheng er faste ansettelser og at ordningen med faglig ansvarlig installatør på
ansettelsessted består.
Det ble åpnet for debatt: Første
på talerlisten var Nina Farnes Hansen
som argumenterte for å få inn noe mer
tekst. Hun var i mot å endre navnet og
mente ordet kvalifikasjoner burde være
med i navnet også på den nye forskriften. Og fagarbeideren må være ansatt i
samme bedrift som installatøren.
Øivind Wallentinsen mente det var en
stor jobb som måtte gjøres fremover for

å få en god forskrift, men lurte og på
om det var mulig å fremskynde arbeidet mens vi fremdeles har en regjering
det går an å samarbeide med, i tilfelle
det blir annerledes etter valget.
Terje Åberg mimret om at det hadde
vært en hardere kamp for å sikre FKE
på 90 tallet. Det må være en ordentlig
forskrift for man ønsker ryddige forhold i bransjen. Han støttet nedsetting
av et utvalg og støttet også forslaget fra
Nina om å få inn noe mer tekst.
Vidar Holm påpekte at vi måtte
engasjere medlemmene også, slik at
alle virkemidler kan tas i bruk..
Hans Felix: hadde ordet til oppsummering. Han mente forslaget fra Nina var
for omfattende til å ta det inn på strak
arm. Det ble derfor vedtatt oversendt
til redaksjonskomiteen og forsvant der.
Forbundsstyret hadde følgende tilleggsforslag som ble vedtatt:
Forbundet skal bruke alle nødvendige
virkemidler
for
å
oppnå en best mulig forskrift.
Viktig i denne sammenheng er

Av Arne Nesheim
faste ansettelser og at ordningen med faglige
ansvarlige (installatør) på ansettelsesstedet består.
Følgende forslag fra Vidar Holm ble
også vedtatt:
FKE/FOE saken må bringes ut i hele
organisasjonen for å sikre et engasjement i medlemsmassen, som muliggjør å ta i bruk alle nødvendige midler
- inkludert å gå til streik
Det ble også vedtatt å nedsette et
utvalg med følgende mandat: Utvalget
skal være leders rådgiver i forbindelse
med oppfølging av saken mot myndighetene, egen organisasjon og det
politiske miljøet fram til forskriften er
vedtatt.
Følgende fikk plass i utvalget: Hans
Felix, Tove Johansen, Ragnar Gregersen, Ove Toska, Terje Skog, Nina
Farnes Hansen.

Fredag

E

tter en kveld med grilling og
sosialt samvær fortsatte møtet
fredagen klokken 09.00.
Da var det tid for å behandle regnskapet. Hovedkasserer Terje Olsson
presenterte tallene. Det var gledelig å
kunne melde om nok et år med overskudd i regnskapet. Samlet sett var det
på 18 millioner. 12 av disse settes rett
i kampfondet som dermed var blitt på
nesten 90 millioner.
Tor Sundby fra kontrollkomiteen
kommenterte at vi har god økonomi
men at det fortsatt må være en streng
økonomistyring fordi byggebransjen
går ned, vi kan få færre medlemmer og
dermed lavere inntekter. Kontrollkomiteen vil fortsatt følge med og konsentrere mer rundt medlemssystemet.
Det ble åpnet for debatt.
Rolf Bersås mente det var ufint at folk
setter minibarregninger på hans rom.
Øivind Wallentinsen mente man burde
klare å få regnskapet tidligere ferdig.
Han etterlyste også regnskap for et par
små fond med navn Klafstadfondet og
Wilhelm Andersens fond. Og han lurte
på kor Elbusregnskapet gjenspeiler seg
i konsernregnskapet. Han ønsket også
bedre tekst i en del noter.
MONTØRFORUM 2 - 2009

Rune Skarstein innledet om finanskrisen. FOTO ARNE NESHEIM

Revisor leste opp revisjonsberetning fra
Ernst og Young.
Terje Olsson hadde ordet til oppsummering. Han mente at bemanningen på kontoret og kø hos revisor er
grunn til at det tar så lang tid å få klart

regnskapet. Når det gjelder Klafstadfondet og Wilhelm Andersens fond så
skal en søke å få det inn igjen i internregnskapet slik det var før år 2000. Og
Elbusfondet det holdes utenom.
Regnskapene ble så tatt til orienterting.
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LANDSSTYREMØTE

De var allerede godkjent i forbundsstyret.
LO kongressen er LOs viktigste
politiske verksted i fireårsperioden.
Der legges føringer og politiske veievalg. Der lages vedtekter og handlingsprogram. 1150 mennesker var til
stede i salen. 330 hadde stemmerett.
Forbundets nestleder, Vidar Hennum,
orienterte om det.
Forbundet hadde 12 delegater + forbundsleder, samt 3 ”eleogitere” fra LO
lokalt. Forbundet stilte godt forberedt,
det var en aktiv og engasjert delegasjon og vi fikk god uttelling for våre
forslag.
Vidar Hennum fikk så ordet på
vegne av redaksjonskomiteen, fortalte
hva de hadde gjort og la frem forlag
om uttalelser. Etter en kort debatt
ble uttalelsene slik de kom fra redaksjonskomiteen enstemmig vedtatt med
noen små tillegg.
Endringer i verv.
Stig Heggem er ansatt som distriktssekretær i distrikt Møre og Romsdal.
Hege Evertsen ble enstemmig valgt
som ny vara i forbundsstyret etter
Stig.
Ny i Forumutvalget
Elisabeth Driveklepp ble valgt ny
representant til Forumutvalget som
erstatter for John Chr. Hanssen.

Ny representant i HMS utvalget.
John Christian Hanssen ble valgt
som ny representant i HMS utvalget
som erstatning for Per Pedersen.
Jan Olav Andersen presenterte
deretter ”Min side” som du finner
på forbundets webside
(elogit.no) Kanskje kan siden
brukes ved uravstemning i tariffoppgjøret 2010.
Så var det tid for trekning av
vervepremie. Torstein Kiland som
er fellestillitsvalgt i Sønnico og
representerte Agder i Landsstyret
stakk av med sykkelen.
De ble så tid for litt filmframvisning fra kulturutvalget LO
ungdom etter oppfordring fra
Sissel Hallem. Filmen het ”En fargerik fagbevegelse” og handlet om
fargerike tillitsvalgte i Osloområdet.
Hans Felix sa i sin avslutning takk
til dirigenter og sekretærer. Landsstyret hadde vært et berikende
møte med mange fine debatter.
Han ønsket god sommer og en
god valgkamp så vi fortsatt kan ha
en rødgrønn regjering også etter
valget.

Uttalelse

29. juni 2009

Styrk kvalifikasjon
aktørene i elektr

Framveksten av bemanningsbyråer undergrave
bruk av midlertidig ansatte. Dette skaper et tode
forskjeller på lønns- og arbeidsvilkår mellom fas
Elektrobransjen er i dag underlagt offentlig regu
sikkerhet for ansatte og allmennheten. Det pågå
forskriftene som regulerer kvalifikasjonene til ele
med en forskrift som regulerer elektroforetak. Sa
fjerne forskriftens krav til at elektrofagfolk skal væ
forestår arbeid på elektriske anlegg.

EL & IT Forbundet stiller følgende krav til en ny f

 Elektrofagfolk skal være ansatt i samme f
ansvarlig.

 Det må stilles samme krav til kvalifikasjon
elektroarbeider i Norge, uavhengig av om
land utafor EU-/EØS-området.
 Faglig ansvarlig må avlegge en egnethets
installasjonsprøven, for å kunne forestå a

EL & IT Forbundet forventer at regjeringen sørge
Vi vil avvise ethvert forsøk på deregulering av ele
som sørger for optimal sikkerhet for så vel bruker

Kristian Pedersen, Remi Unnvik,
Karsten Bøe og Arne Nesheim i
Landsstyresalen.
FOTO KAI CHRISTOFFERSEN
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Kontoradresse:
EL & IT Forbundet

Telefon:
23 06 34 00

Bankgiro:
9001.07.20965

E–p
firma

Youngsgt. 11c
0181 Oslo

Telefaks:
23 06 34 01

Organisasjonsnr.:
880 522 892 MVA

E–p
bente
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Av Arne Nesheim

Uttalelse

29. juni 2009

En styrket venstresid
e og en rødgrønn
regjering i nye fire år

nskravene til
robransjen

er Arbeidsmiljølovens restriksjoner mot
elt arbeidsmarked med store
st ansatte og midlertidig ansatte.
ulering som skal ivareta kravene til
år nå et arbeid med å revidere
ektrofagfolk og å slå denne sammen
amtidig forsøker myndighetene å
ære fast ansatt i virksomheter som

forskrift:

foretak som den som er faglig

ner for alle som skal utføre
m man er norsk, EU-borger eller fra

stest som bygger på
arbeid på elektriske anlegg i Norge.

er for at disse kravene blir ivaretatt.
ektrobransjen. Vi trenger en forskrift
re som utøvere.

post:
apost@elogit.no

Internett:
http://www.elogit.no

post til saksbehandler:
e.jeppsson@elogit.no

Tlf. saksbehandler:
23 06 34 31
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Høstens stortingsvalg
vil avgjøre om de rødgrø
nne skal regjere Norge
eller om vi skal få en FrP
i fire nye år,
-dominert regjering. En
FrP-dominert regjering
av det som har ført oss
vil bety mer
inn i dagens økonomisk
e krise, mindre politisk
makt til den økonomisk
styring, mer
e eliten og større økonom
iske forskjeller. Norge
regjering som vil priorite
trenger en
re demokrati, velferd og
miljø, og som vil samarb
folkelige organisasjoner
eide med
for å nå disse målene.
Derfor er vi best tjent
rødgrønn regjering i fire
med fortsatt
nye år.
Etter to tiår med marke
dsliberalisme og privatis
ering krevde en samlet
politisk kursendring, og
fagbevegelse
vi bidro avgjørende til
at vi fikk en rødgrønn
valget i 2005. Vi hadde
regjering etter
store forventninger til
de
n nye regjeringen, og
krav er blitt innfridd. Bla
mange av våre
nt annet har vi fått en
styrket Arbeidsmiljølov
sosial dumping, AFP er
, bedre vern mot
videreført, skattefritaket
for
og det offentlige eiersk
fagforeningskontingen
apet til vannkrafta er sik
ten er økt
ret.
Norge er, i likhet med
verden for øvrig, ramme
t av en global økonom
viktigste lærdommen av
isk krise. Den
den økonomiske krisa
er at finanskapitalen må
sterkere styring og reg
underlegges
ulering. Blant annet må
finanstransaksjoner ska
kapitalflukten til skattep
ttelegges og
aradisene stanses ved
bruk av økonomiske san
Staten må også øke eie
ksjoner.
rskapet i banksektoren
for å sikre kapital til næ
boligbygging, og Norge
ringsliv og
s Banks rentepolitikk må
underlegges sterkere
politisk styring.
Selv om Norge har bed
re forutsetninger enn de
fleste andre land til å be
virkningene av krisen,
grense
øker arbeidsledigheten
foruroligende i mange
Regjeringspartiene må
bransjer.
bruke statens økonom
iske handlefrihet til en
utbygging av jernbane
storstilt
, veier og strømnett. Ve
d å satse stort på
infrastrukturutbygging
vil vi oppnå økt syssel
setting, en styrking av
bedre vilkårene for næ
distriktene og
ringslivet generelt. En
dristigere satsing på mil
sysselsettingsgevinste
jø vil også gi
r i tillegg til at det vil bid
ra til å redusere klimatr
Regjeringen må blant
usselen.
annet øke støtten til for
nybar energi basert på
bruke eierskapet i ene
vann og vind, og
rgisektoren aktivt til å
fremme miljøvennlige
Kampen for full syssel
prosjekter.
setting må føres med
alle tilgjengelige midler.
viktig at de som er arb
Samtidig er det
eidsledige, eller ikke får
innpass på arbeidsmark
bedret sine levekår. Fa
edet, får
ttigdomsbekjempelsen
må styrkes, støtten til
økes, og forsøkene på
arbeidsledige må
å endre beskatning, inn
føre levealdersjustering
barnetillegget for uføret
og redusere
rygdede må avvises.
Økte statlige midler til
forskning og utdannin
g, og en aktiv næringspo
nødvendig for å sikre
litikk, er
et livskraftig og framtidsr
ettet næringsliv. Offent
styrkes slik at dens and
lig sektor må
el av totaløkonomien øke
r. Den rødgrønne regjeri
bidratt til å styrke den
offentlige skolen, blant
ngen har
annet ved å trekke tilb
privatskoleloven. Styrkin
ake
gen av kommuneøkono
mie
av skolen. Men fortsatt
n har også bidratt til en
er mye ugjort, blant ann
styrking
et må regjeringen ta fatt
i forhold som

1
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