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Det ser b

– og nå

P

å en rekke områder ser det nå
betydelig bedre ut enn bare for
noen måneder siden. Forslag
til ny kvalifikasjonsforskrift er
sendt ut på høring , mellomoppgjøret gav
et positivt resultat og jobbutsiktene er veldig
bra for de neste årene.
Kvalifikasjonsforskriften ”Forskrift for elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid
på elektriske anlegg og utstyr” kom ut på
høring i månedsskiftet april/mai. Det var
med store spenning vi ventet på høringsforslaget med bakgrunn i den lange kampen vi
har ført for styrking av el-sikkerheten.
Senest på EL&IT Forbundets Landsmøte
i mars ble våre 5 hovedkrav i arbeidet med
ny FKE enstemmig stadfestet. Når høringsforslaget nå kom var det med en betydelig blandet reaksjon i egen fagforening og
forbundet sentralt.
Vårt kanskje viktigste krav om faste ansettelser i elektroforetakene for faglig ansvarlig
(installatør) og den som bygger og vedlikeholder (fagarbeider) er videreført i det
nye forslaget. Det høres egentlig ut som en
stor seier, men her ligger en tolkning fra
dsb (direktoratet for samfunnsikkerhet og
beredskap) noen år tilbake som skaper usikkerhet når høringsbrevet referer til ”videreføring” på dette punkt. Denne usikkerheten
er avgjørende å få både politisk og faglig
ryddet unna gjennom høringsrunden.
Bemanningsforetakene har kunnet innta
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bedre ut framover

Av Ove Toska

å venter sommeren !
elektrobransjen med bakgrunn i ovennevnte tolkning fra dsb på ansettelseskravet
i forskriften med aksept av ” ansettelsesliknende forhold”. Fra myndighetshold er det
argumentert med at elektrobransjen må ha
tilstrekkelig fleksibilitet i forhold til svingninger i jobbtilgang. Et slikt utgangspunkt
viser at myndighetene ikke i tilstrekkelig
grad kjenner elektrobransjens tilpassning til
slike svingninger , for like tilbake til 1970
årene har bransjen hatt et utmerket forhold
til inn- og utleie mellom elektrobedrifter.
Fagforening og forbund har vært positive til
dette når forholdet er forankret i protokoll
mellom tillitsvalgte og ledelse i de involverte
bedrifter.
Med bemanningsselskapenes ”inntog” forrykket dette seg ved at innleie fra elektrobedrifter ble for dyrt. Bemanningsselskapene
fremstod svært mye billigere, og med all
fokus på sosial dumping som har vært, er
dette konsekvensen.
Vårt svar til fleksibilitet, er at forskriften
åpner for inn-og utleie mellom virksomheter som omfattes av forskriften. Da er
bemanningsforetakene overflødige.
AU og styret i fagforeningen har lagt opp til
et grundig arbeid med vårt tilsvar i høringsrunden – et arbeid som vi nå er inne i sluttfasen på. Det er ingen grunn til å legge skjul
på at vi ikke er fornøyde med selve høringsforslaget – men det kunne også vært verre.
Her er også positive forslag som strammer
opp forskriften på ulike områder, og det er
positivt. Vårt tilsvar blir derfor preget av
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behov for politiske og faglige forsikringer på
faste ansettelse i bedrift, positiv tilsagn der
vi er fornøyd, men også tydelige meldinger
og forslag til endringer på de områder vi
ikke er fornøyd.
Vårt høringsvar blir lagt ut på hjemmesiden
www.efbergen.no
samt også gjennomgått
på Klubblederkonferansen 17.juni.
Resultatet i mellomoppgjøret 2010 samt
reguleringen på LOK i 2.avtaleår ble positivt
mottatt. Mange hadde sett for seg at forhandlingene i mellomoppgjøret LO/NHO
skulle bli max kr 1,- . Nå ble det dobbelt
så mye – og det var positivt. Reguleringen
2.avtaleår på LOK gav kr 6,39. Kravene til
mellomoppgjøret om å ivareta kjøpekraften
er dermed innfridd.

for de nærmeste årene. Staten, kommunene
og fylkene legger opp til store byggoppdrag
framover, og innen oljerelatert virksomhet er
det også stor aktivitet. Oljeprisen er høy og
som en konsekvens av de tragiske hendelser
i Japan er usikkerheten rundt atomanleggene med å skru opp gassprisene. Dermed
øker fokus på olje og gassutvinning blant
annet på norsk kontinentalsokkel.
Optimismen er på plass – og nå venter
sommeren med glade feriedager og sol og
varme.
God sommer

Nå skal det også forhandles i tråd med LOK
§ 3E i de bedriftsvise tilpassningsforhandlinger. Fra tidligere år er vi kjent med at
Norsk Teknologi sender rundskriv om at
det ikke er lokale forhandlinger på LOK. Til
dette er det kun ett svar. LOK §3 E åpner
for bedriftsvise tilpassningsforhandlinger, og
de skal føres. Hva resultatet av disse blir må
de bedriftsvise forhandlingene synliggjøre.
Forhandlingene føres på bedriftens resultat,
ordretilgang og forventet utvikling. Partene
i LO/NHO oppgjøret har i sine beregninger for mellomoppgjøret vurder lønnsglidningen til 1,6% . Dette kan brukes som en
start på forhandlingene.
Jobbutsiktene framover ser meget lovende ut
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KLUBBLEDERSPALTEN

Av Roger Indrebø

Bruk av bemanningsbyrå
i El-bransjen

B

ruk av bemanningsbyrå i El-bransjen
har vi tillitsvalgte begynt å merke
meget godt på kroppen. Fleire og
fleire bedrifter baserer sin innleige på bruk av
bemanningsbyrå. Ser vi fram i tid og implementering av EU`s vikarbyrådirektiv og en
liberalisering av Forskrift om kvalifikasjon
for elektrofagfolk kan vi gå en meget mørk
tid i møte. Får bemanningsbyrå overta oppgaver vi har i dag betyr det et betydeleg press
på våre lønns og arbeidsvilkår, og ikkje minst
sikkerheten for våre kunder.
Det blir vanskeligere og vanskeligere for
oss som tillitsvalgte å seie STOPP!!! Kor går
grensa for bruk av bemanningsbyrå?
§17 i LOK er et meget bra verktøy, men
§16-12 står i samme tariffavtale. Da mister
§17 masse av sin verdi slik eg kan sjå det, og
har opplevd det.
Det er meget få seriøse opplæringsbedrifter i Norge som klarer å møte prisnivået til
bemanningsbyrå, og det er vel ingen overraskelse at dei fleste bedrifter KUN ser på pris
når dei skal leige inn arbeidskraft.
Bedriften bruker §16-12 for det den
er verdt, dei hevder det er vanskelig eller
umuleg å leige inn fra godkjente opplæringsbedrifter til en normalpris, og begrunner at
hvis vi skal leige inn til over markedspris av
godkjente firma, taper vi store penger. Klart
en kvar tillitsvalgt får noe å tenke på når slike
påstander kommer på bordet.
Det er store variasjoner i erfarenhet og
kompetansenivået blant tillitsvalgte på dette
område. Det blir vanskelig for mange å finne
grensen for når man kan godta innleie etter §
16.12. Kven skal sette denne grensen? Hvor
hardt kan tillitsvalgte stå på kravet om å leie
inn etter § 17? Skal vi sende inn tvist hvis
uenigheten kun går på pris?
4

EL&IT forbundet burde kommet med klare
retningslinjer på korleis dette skal håndteres.
Fagforeningene er ikkje ute etter å bli kvitt
alle utenlandske arbeidere, men vi er ute
etter å sikre rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. I den sammenheng kan Bemanningsoverenskomsten mellom NHO og LO være
til god hjelp. Problemet er at tariffavtalen
har gitt bemanningsbyrå der i blant Adecco
større legitimitet, og bedriftsledelsen bruker
dette mot oss for det som det er verdt.
Tillitsvalgte får til stadighet høre at EL&IT
har godkjent bemanningsbyrå der i blant
Adecco som seriøs bedrift, dette for at det er
tegna tariffavtale med dette byrået.
Som vi alle har fått med oss i media i den
seinare tid er dette langt i fra sannheten.
Då EL&IT vant tvisten fra 2008 hos YIT
Bergen om at bedrifta måtte ha underskrift
fra tillitsvalgte for å benytte seg av innleige
var det mange som sa ENDELEG skal
jobben for tillitsvalgte bli enklere, men den
gang ei…….
Det viser seg dessverre at bedriftsledelsen blir
stadig meir og meir kreative.
Vi har eksempel der bedrifta leiger inn folk
fra bemanningsbyrå for å pakke ut og legge
på plass lysarmaturer. Dette mener de ikke
ligger under vårt tariffområde, og dermed
ikke trenger skriftlig avtale. Dette oppfatter
vi som starten av et angrep på faget.
YIT Førde leverte inn tvist i august
2010 der bedrifta hadde gått til innleige fra
bemanningsbyrå uten skriftleg avtale med
tillitsvalgte. YIT Førde meinte dei hadde lov
til dette og at skriftlig avtale ikkje var nødvendig da dei oppfylte kriteria i AML`s §
14-9 under vikariat. Det samme vil da gjelde
for personer som er sjukmeldt eller har permisjon. Det var en stor skuffelse for klubben

i Førde å få vite at EL&IT har trekt saken,
nåke som i praksis vil sei at bedriftas syn gjelder.
Slik klubben i Førde ser på saka vil det i
praksis sei at so lenge en bedrift har nåken
som er sjukmeldt eller i permisjon kan en
leige inn fra bemanningsbyrå uten skriftleg
avtale med tillitsvalgte.
Eg meiner at leiger firma inn personell
etter §14-9 i arbeidsmiljølova er det snakk
om midlertidig ansettelse, og så lenge det er
en midlertidig ansettelse meiner eg at vi har
vår rett å innlemme dei i vår lokale lønsavtale.
Dei tillitsvalgte skal og godkjenne denne
plasseringa.
Slik eg opplever det får ikkje vi tillitsvalgte
gjennomslag for dette, ledelsen rundt om i
bedrifter meiner lønna til dei innleigde er en
eigen sak mellom bemanningsbyrået og dei
utleigde.
Vi blir og møtt med at ferieavvikling og
høgt sjukefravær er grunn for å leige inn fra
bemanningsbyrå, dei meiner med §14-9 b
har dei rett til det.
Personleg meiner eg at dette må firma og
ledelsen ta høgde for i sin styring av bedrifta.
Etter at eg og min klubb har vært oppe
i en slik vanskeleg situasjon etterlyser vi
no klare retningslinjer fra EL&IT forbundet om korleis lokale tillitsvalgte skal
forholde seg til slike problemstillinger.
Hvilke krav kan vi stille, hvilke muligheter har vi og hva kan vi eventuelt tviste
på? Skal vi bekjempe denne utviklingen
er vi avhengig av at alle lokale tillitsvalgte
har nok kompetanse og verktøy til å løyse
desse sakene.
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POLITISK KOMMENTAR

Bruk
STEMMERETTEN

Av Nils Gunnar Knutsen

Valgkampen til kommune – og fylkestingsvalget 2011 har så smått kommet i gang.
De politiske partiene har vært gjennom en
lang nominasjonsprosses for å finsikte kandidatene sine, og har fordelt kandidatene på
listene sine.
Hvilke saker er det som blir viktig for oss
som fagforening ved kommunevalget 2011?
Vi har alle barn og opptatt av at de har det
bra og lærer noe på skolen. På grunn av byrådet i Bergen sin håndtering av rulleringen av
skolebruksplanen, der de etter min mening
gjorde en dårlig jobb, tror jeg at også skoler
blir en varm potet ved dette valget.
Det har vært kostnadseffektivisering som har
vært det rådende prinsippet. I stedet for å ta

hensyn til at barnet skal ha kort skolevei og
gode nærskoler - slik at de kan gå eller sykle
til skolen, har hensynet til potensiell næringsutvikling på gamle skoletomter som i tilfelle
Kyrkjekrinsen fått råde. Vi ser også eksempler på lærervikarer fra Adecco på skoler i
Bergen, langt under tarifflønn, og det er vel
ingen tvil om at den pedagogiske kvaliteten
forringes når vikarene leies inn billigst mulig
fra Adecco. Det er også et stort etterslep på
vedlikehold ved mange skoler, med dårlig
inneklima og ventilasjon.
Jeg tror også videreføring av bybanen
kan bli en viktig sak frem mot valget den 12.
september. Situasjonen er slik at det ikke er
penger å gjøre noe mer før etter 2025, Derfor
må regjeringen komme på banen med mer
penger.
Så kan det være naturlig å
stille spørsmålet om hva vi
skal gjøre først, bygge den
videre fra Lagunen til Flesland, eller starte opp med
første byggetrinn til Åsane.
Privatisering
Privatisering kan lett bli en sak
i valgkampen. Vi vet at Høyrebyrådet har som misjon å privatisere Bergen. De har klart
det med eldreomsorgen, kollektivtransport og sykehjem. Nå
vil kulturbyråden i Bergen privatisere
Bergen kino, en av de største kulturinstitusjonene i Bergen.

Helse og omsorg er alltid viktig. Som å
bygge flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger og full sykehjemsdekning.
Anbudspolitikk i Bergen kommune.
Bergen kommune er en stor innkjøper av tjenester. Ha nulltoleranse for sosial dumping
for å sikre et seriøst arbeidsliv. Stille krav til
at selskap som tar oppdrag for kommunen
er godkjent opplæringsbedrift og at Bergen
kommune i alle anbud krever at entrepenører/leverandører lønner sine ansatte etter
tariff.
Hvordan kan vi som fagforening sette
farge på de politiske valgene som blir gjort i
Bergen?
Vi må engasjere oss i den politiske debatten. Skrive leserinnlegg. Sende ut spørsmål
til partiene med aktuelle spørsmål, og ut fra
svarene kan vi ta stilling til hvilke parti som
er naturlig for oss å stemme på.
Invitere lokalpolitikere til fagforeningsmøter
der også medlemmene blir invitert.
Jobbe inn våre folk i kommunestyrer og
fylkesutvalg.
Men viktigst av alt, bruk stemmeretten.
Godt valg!

etten!
Bruk stemmer
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ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET 25. MARS

Hemmeleg røysting om
Det var forslaget frå klubben i Aibel om reduksjon av
kontingent som vakte mest
debatt på årsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening.
Under handsaming av forslaget i styret var det eit fleirtal
på seks som gjekk for å avvise
forslaget, mens tre støtta forslaget. På årsmøtet argumenterte leiaren og kasseraren
for å ta ein ny debatt på kontingent i 2013 då kampfondet
vil vera tilstrekkeleg oppbygd.
Då forslaget kom til votering
vart det fremma forslag om
skriftleg røysting. Valet vart
gjennomførd skriftleg og det
vart eit jamt løp. Det var att
83 røysteføre i salen. 43 av
desse støtta styrets innstilling
om å avvise forslaget. Forslaget vart derfor avvist.

Ove Toska åpna årsmøtet. FOTO KRISTIAN PEDERSEN

Opning-konstiuering
Leiar i fagforeininga Ove Toska opna møtet.
I opninga tala fagforeiningsleiaren om situasjonen i Europa med høg arbeidsløyse og
samtidige angrep på pensjonsalder og tariffavtalar. Fleire land i Europa er i økonomisk
ruin, der nokre få private kapitaleigarar tener
mykje pengar mens staten går med underskot. Den europeiske fagrørsla stør demonstrasjonar omkring dette i fleire land. Om

situasjonen på heimebane meinte leiaren at
ein ikkje har lært av finanskrisa. –Det nedsette finanskriseutvalet sin rapport stadfester
at finansnæringa er skatta for lågt og derfor
faktisk subsidiert, sa Toska. - Me vil derfor
be regjeringa om å setja i verk skatt på aksjehandel og valutaspekulasjonar for å hindre at
me kjem i same situasjon seinare, sa leiaren.
Årets sentrale tariffoppgjer er eit mellomoppgjer og reguleringsbestemmelsen for andre
avtaleår kan hente inn noko lønsauke, i tillegg vert det lokale tilpassingsforhandlingar.
Dette skal me drøfta på klubbleiarkonferansar. Den viktigaste saka mot norske politikarar no er FKE saka. Me har fått lovnader,
men me er ikkje i mål enno, sa Toska. Under
konstitueringa vart Atle Rasmussen og Rolf
Skår vald til dirigentar. Sekretær i fagforeininga Arne Nesheim vart vald til å føra protokollen.
Årsmeldingar og økonomi
Styrets årsmelding for 2010 vart lagt fram av
Arne Nesheim. Frå årsmeldinga trekte Nesheim mellom anna fram samfunnsmessige
rammetilhøve, vilje til sympatistreik for å få
på plass IKT avtalen, slutt på allmenngjøringsvedtaket, kampen for FKE og arbeidet
Hans Felix oppsummerte landsmøtet. FOTO
KRISTIAN PEDERSEN
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Av Kristian Pedersen

kontingent
for å få på plass garantiordning for EVU,
elektronisk overvaking og kamp mot sosial
dumping. Medlemmene som hadde gått
bort i årsmøteperioden vart heidra med eit
halvt minutts stille.
Åge Blummenfelt la fram tariffmeldinga for 2010. Statistikken er populær
lesing mellom dei tillitsvalde og har etterkvart også vorte det for arbeidsgjevarane, sa
Blummenfelt. Fagforeininga har ført statistikken i 18 år. I denne perioden har ein opplevd at lønna har vorte dobla. Blummenfelt
omtala vidare akkordstatistikken, her er det
berre tre klubbar som har levert inn tal til
statistikken. Blummenfelt antyda at her var
det mørketal, då han visste om fleire klubbar
som arbeida akkord. Ganske uventa tok ikkje
Gunnar Røssland (Bravida) ordet til tariffmeldinga, årsaka til dette synte seg å vera at
han ikkje var tilstades på møtet.
Organisasjonssekretær Atle Rasmussen
har utarbeida statistikk over sjukefråvær for
medlemsbedriftene til fagforeininga. Statistikken vart fyrste gang laga i 2009 som fylgje
av åtaket på sjukelønsordninga og i samband
med forhandling på IA-avtalen. Det var
ulike oppfatningar mellom dei tillitsvalde
om korleis resultata frå dei enkelte bedriftene
skulle distribuerast. Øyvind Landsvik (YIT)
meinte resultata på bedriftsnivå ikkje måtte
distribuerast mens Kristian Pedersen (Aker
Stord) meinte dette var offentleg informasjon og kunne distribuerast på same måte
også i framtida. I oppsummeringa tok Atle
Rasmussen til orde for at halvårsmøtet burde
avgjera korleis statistikken skulle distribuerast.
Kasserar Remi Unnvik la fram rekneskapen for 2010. Rekneskapen syner eit
solid overskot med eit kampfond på over 13
mill. Kasseraren la vidare fram styrets forslag
til budsjett for 2011. Rekneskap og budsjett
vart vedteke utan debatt.

mot sterke motkrefter på arbeidsgivarsida i
saka. Kontinuerlig arbeid frå forbundet si
side vart krona med siger. Ein har no det
nødvendige verktøyet på plass. Tillitsvalte
må likevel jobbe vidare for å auka talet faste
tilsetjingar.
Medlemsutviklinga syner ei fin auke på
Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK).
Det er no 12000 medlemmer på LOK og
forbundet har hatt ein fin auke på energisida.
Temadagen på landsmøte var klima denne
gang. Klimasaken gir forbundet store muligheiter til å setje saker på dagsorden framover.
Spesielt innanfor fornybar energi som vindkraft vert det store utbyggingar i framtida.
Spesielt på offshore vindkraft har Noreg eit
stort potensial, sa forbundsleiaren. Vidare er
det naudsynt med utbyggingar i straumnettet. Det skal investerast store milliardbeløp i
strømnettet og forbundets politikk er at bruk
av kabel alltid skal utredes, sa Felix.
Av andre viktige saker frå landsmøtet trekte Felix fram ungdomsarbeidet og
organisasjonsprosjektet. Det skal veljast ein
ungdomssekretær som tilsetjast på forbundskontoret, sekretæren skal nå til ungdom og vil
jobbe spesielt mot lærlingar, yrkesskuleelevar
og ungdomsskuleelevar. Dette vert eit viktig
bidrag i både ungdomsarbeidet og vervearbeidet til forbundet. Organisasjonsprosjektet
fekk fleire saker oversendt frå landsmøtet og
skal munne ut i forslag på neste landsmøte.
Fleire saker har likevel fått sin avklaring på
dette landsmøtet. Mellom anna at fagforei-

ningar har fått direkte forslagsrett. Det er og
vedteke nye prosedyrar for etablering av fagforeiningar, sa forbundsleiaren.
Debatten:
Ove Toska var den første som hadde teikna
seg til debatten. Toska trekte fram reguleringsbestemmelsen for andre avtaleår i
avtaleverket som ei rekkje arbeidsgjevarar
har prøva å kvitta seg med. Remi Unnvik
(Håkon Olsen) var fornøgd med auka tilskot til lokale organisasjonsledd. Dette vil
resultera i auka aktivitet som igjen vil gi inntekter tilbake til forbundet, meinte Unnvik.
Unnvik var veldig stolt over landsmøtets si
fråsegn til støtte for Palestina. Jon Kristian
Viken (YIT) var også oppteken av palestinarane si sak og kunne meddela at han deltok i
arbeid i samarbeid med LO Hordaland om å
få til ein tur til Palestina.
Karsten Eriksen (Rolls-Royce) ynskte
seg hurtigtog mellom dei største byene.
Vidare meinte han at beløp innbetalt til fagforeiningskontingent måtte bli heilt skattefritt.
Inge Øpstad (Aker Stord) var oppteken av å få i gang oljeboring i nord. Øpstad
og resten av leverandørindustrien var vidare
veldig klar til å gå i gang med prosjekt retta
mot offshore vindkraft.Organisasjonssekretær Åge Blummenfelt fortalde at han hadde
vore på ni landsmøte, og han erfarte at landsmøta hadde utvikla seg til ein god politisk
verkstad. Vidare meinte han at Landso-

Landsmøtet i EL&IT forbundet 2011
Forbundsleiar Hans Olav Felix var gjest
under møtet og fekk ein varm velkomst då
han innleia om, og evaluerte landsmøtet.
Forbundsleiaren fekk ein fin start på landsmøtet då ein berre timar før landsmøtet var
i mål med kompetanseforskrifta for nettselskap. Det er slått fast at nettselskapa skal ha
eigne tilsette for å drifte nettet. Dette kan
motvirke utsetting av arbeid og konkurranseutsetting i bransjen. Forbundet har arbeida
Karsten Eriksen ynskjer hurtigtog.
FOTO KRISTIAN PEDERSEN
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ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET 25. MARS

verenskomsten hadde eit potensiale for å
auka medlemstalet med seks tusen medlemmer. Forbundsleiar Hans Felix oppsummerte
debatten og stadfesta anslaget frå Blummenfelt om eit potensiale på Landsoverenskomsten på seks tusen medlemmer på landsbasis.
Forbundet var også komen vidare i samarbeidet med palestinarane som dei har starta
eit utvekslingsprosjekt saman med. Utvekslingsprosjektet har mellom anna HMS som
tema og vert køyrd i samarbeid med BKK.
I forhold til oljeboring i Lofoten hadde forbundsleiaren ein oppfatning av at alle var
nøgde med vedtaket om verning, men registerte nyanser i forsamlinga med referanse til
Inge Øpstad og leverandørindustrien.
Innkomne saker
Det var sju innkomne forslag til årsmøtet.
Fire fråsegner, eit forslag frå fagutdanningsutvalet om lokalt EVU stipend. Forslag frå
YIT om infovideo vedrørande elektronisk
overvaking og forslag frå Aibel klubben om
reduksjon av kontingent. Forslaga vart lagt
fram av representantar frå styret. Det var forslaget frå Aibel klubben som vart gjenstand
for mest debatt.
Karsten Bøe (Aibel) mente diskusjonen om størrelse på kontingent var aukande
ute i medlemsmassen. Klubbleiaren gjorde
greie for forslaget som klubben hadde levert.
Forslaget gjekk ut på at kontingenten skal
reduserast når kampfondet i fagforeininga
har nådd sin vedtekne sum på 16 mill. kr.
Slik at når beløpet er nådd vert kontingenten

redusert med 0,1%. Forslaget hadde ikkje
fått tilråding frå styret i fagforeininga, dette
var mot tre røyster. Jan Sigve Grønås, (Aibel)
oppmoda også årsmøtet til å støtta forslaget. Øyvind Landsvik (YIT) meinte ikkje
kontingenten var for høg samanlikna med
andre forbund. Roger Treen (Elektroinstallasjon) og Karsten Eriksen (Rolls-Royce) støtta
begge forslaget frå talarstolen. Inge Øpstad
(Aker Stord) var samd med fleirtalet i styret
i fagforeininga og støtta ikkje forslaget. Kasserar i fagforeininga Remi Unnvik (Håkon
Olsen) argumenterte med å vente med
vedtak om reduksjon av kontingent til målet
om 16 mill på kampfondet var nådd. Dette
vart følgt opp av leiar Ove Toska som lova ein
ny debatt om dette i 2013.
Då forslaget kom opp til votering på
årsmøtet fremma Øyvind Grindheim (BIS)
forslag om skriftleg røysting på forslaget.
Forslaget om skriftleg røysting fekk meir enn
20 røyster og vart vedteke. Under voteringa
på kontingentforslaget vart det eit jamt løp.
Det var att 83 røysteføre i salen. 43 av desse
støtta styrets forslag om å avvise forslaget,
mens 40 røysta for forslaget. Forslaget vart
dermed avvist.
Årsmøtet handsama vidare og vedtok
forslaga til fråsegner. Fråsegna om kraftliner krev omgjering av vedtak om kraftliner
i Hardanger og krav om at det skal nyttast
kabel. Fråsegna om allmenngjering krev ny
allmenngjeringslov. Fråsegna om vikar- og
bemanningsselskapa inneber krav om kollektivt søksmål etter arbeidsmiljølova. Full

innsynsrett for tillitsvalte i løns- og arbeidsforholda til bemanningsbyråa, og solidaransvar til hovudbedrift ved innleie frå
bemanningsbyrå. Fråsegna om FKE slår fast
at EL&IT forbundet føler seg ført bak lyset
av DSB og regjeringa.
Val og avslutning
Leiar i valkomiteen Jon Kristian Viken la
fram valkomiteen si innstilling og gjorde
greie for forslaga. Vala vart gjennomført
stort sett etter valkomiteen si innstilling med
nokre endringsforslag frå klubbane. I avslutninga takka leiar Ove Toska av dei som gjekk
ut av styret.

Ove Toska lova ny debatt om kontingent i
2013. FOTO KRISTIAN PEDERSEN

Årsmøte ventar i spaning medan stemmene vert talde bak i salen. FOTO ARNE NESHEIM
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REISEBREV

Av Fridtjof Heimark

EN PROSJEKT
TUR TIL TROLL C

Endre og Fridtjof AEL under koblingsarbeid.
FOTO WWW.KIMS-FOTO.COM

Utreise til Troll C går fra
Bergen og tar 25-30 min.
med helikopter, hvis det går
direkte.
Flesland Heliport er grei å
reise ut fra for her registrerer
du deg i skranke og leverer
bagasjen til sikkerhetssjekk.

Så kan du gå ut igjen ta en kopp kaffe og lignende i kafeen, legge fra deg mobilen i eget
rom og følge med på avgangstavle når din
flight dukker opp med Go To Gate melding.
Deretter går du gjennom sikkerhetssjekk,
får utlevert drakt og skopose før sikkerhetsDVD. Troll C er en flyter på ca 40 000 tonn
og har plass til 100 om bord. Her blir man
også mottatt av plattformsjef som har en kort
velkomstinfo, og nye om bord blir tatt hånd
om og vist rundt.
Formann som også er fotografen vår viser oss
rundt. Det er en todelt jobb for skifte av en
gammel kompressor. Aker har motordelen
av jobben og BIS har fått kompressordelen.
Motoren er fra Loher og skal ha 850 volt tilførsel med 12 enledere, hver på 300 mm2.
En del elektro- og instrumentutstyr skal også
monteres og kobles opp. Heldigvis er det
gjort forarbeid og mesteparten av kabeltrekkingen er gjort. Det gjenstår kun de siste 20
– 25 meter i begge ender. Det er 11 mann på
jobben og vi har en dato å bli ferdig til, så det
blir litt overtid siden det er prioritering på
køyene om bord. Endre Tefre blir makkeren
min siden det er over et år siden jeg var om
bord. Han liker seg godt om bord for det er
et godt miljø, slik det ofte blir på ”små” plattformer. F.eks: Her kom maritim sjef med
lørdagsgodt i kaffebar, slik at de som var på
overtid fikk noe attåt kaffen. Kan godt tenkes
at de faste om bord synes det var greit med
litt ”action” som et prosjekt fører med seg.
Kabeltrekking har vi ikke bilder av for det vet
de fleste om. Og jo tykkere og tyngre kabel
desto tyngre å trekke, spesielt gjennom MCT
Brattbergere hvor det er akkurat nok plass
å pakke 6 slike 300 mm2 enledere. Det er
skikkelig vått vær utendørs, så koblingshuset
blir bygd inn i et lite presenningtelt slik at
det er tørt så lenge vi holder på. Bare å ta
av deksel på koblingshus tok 45 minutt og
2 mann måtte til for å løfte det vekk og sikre
mot rekkverk. Selve jobben hvor kablene
ble festet i trekanter, såkalte trifoil klammer,
MCT pakking og avmantling tok flere dager.
Og da var det godt å ha telt rundt seg, for
å beskytte både folk og kabler og motorhus.

Når det blåste godt fikk vi litt besøk av kollegaer og andre i teltet. Bilde 1 viser Endre
Tefre konsentrert om kablene med undertegnede i bakgrunnen.
I andre enden av kablene er det Jarle
Grindheim som styrer koblingen i tavlene.
Det er innendørs, så man kan jobbe med
Bunker Caps. Bilde 2 viser Jarle med ferdigstilling av kobling i et av feltene.
Bilde 3 viser Fransisco Irribarra og hjelmen
av Kjetil fra LOS, hvor de kobler til på trafo
som forsyner motor. Det er trangt og ikke
lett å få med seg så mye på bilder. Etter 8-9
kvelder med overtid kom Aker i mål med sin
tidsplan og motor ble klar for test. Og de
siste av oss kunne reise fornøyd hjem og la
ingeniørene ta overlevering.

Jarle Grindheim AEL

FOTO WWW.KIMS-FOTO.COM

Fransisco Irribarra AEL.

FOTO WWW.KIMS-FOTO.COM
MONTØRFORUM 1 - 2011

9

AKTUELT

Tre dager i retten for
tretten telemontører
Som følge av at Telenor la om anbudsregimet sitt i 2010
mistet Sønnico telekontrakten i Hordaland. Mange telemontører ble oppsagt. De fleste fortsatte med de samme
arbeidsoppgavene gjennom ”ny jobb” hos Eltel Networks,
men fikk ikke med seg ansienniteten eller lønns- og arbeidsvilkår for øvrig. Dette kunne de ikke godta.
Med hjelp og støtte fra Elektroarbeidernes Fagforening gikk
de til sak og krevde at de skulle bli ansatt i Eltel Networks
med de lønns- og arbeidsvilkår som de hadde hatt hos Sønnico. Dette med bakgrunn i bestemmelsene om virksomhetsoverdragelse i Arbeidsmiljøloven. Hovedforhandlingene i
rettssaken ble gjennomført i Bergen Tingrett i mars.
Saken var omtalt i flere aviser, her i BT.

Klokken var nesten ti da dommerne kom inn
i rettssalen. Alle reiste seg, og satte seg igjen
når hoveddommeren ga beskjed om det. Han
kikket i pcen, fylte litt vann i glasset, kikket
ut vinduet, drakk litt vann, kikket litt i pcen
igjen, og bladde i litt papirer før han erklærte
retten for satt. Han forklarte kort hva saken
gjaldt og avklarte litt formaliteter før advokat Sandvold fikk ordet og la frem saken på
vegne av telemontørene. Hun kom fort inn
på at dette var litt upløyd mark, men at det
likevel var noe rettspraksis å støtte seg på.
Mange av saksøkerne hadde begynt i Televerket, hadde sin utdanning derfra og hadde

jobbet med det samme over lang tid. Nesten,
men ikke alle hadde nå fått seg jobb hos
Eltel. Minst 53% (avhengig av hvordan man
regner) av de aktuelle var overført. I og med
at mesteparten av de ansatte og noe materiell og verktøy var overført prosederte hun
på at reglene om virksomhetsoverdragelse
måtte gjelde. I over to timer argumenterte
hun for dette gjennom grundig og detaljert
beskrivelse.
Advokaten for motparten hadde sjølsagt
motsatt syn på saken, og argumenterte med
EU-rett og at virksomheten hos Sønnico
fortsatt hadde svakstrømsarbeid sjøl om de

hadde mistet en stor kunde. Flere ganger fortalte han dommerne om hvordan de skulle
gå frem for å vurdere saken og komme til
”riktig” konklusjon.
Interessante forklaringer
Dag to var avsatt til parts- og vitneforklaringer. Først ute var Per Gunnar Frantzen
som hadde vært planlegger hos Sønnico og
nå gjorde akkurat det samme hos Eltel. Han
hadde hatt med seg nøkler, adgangskort,
mobil etc. over til den nye bedriften den
2. mai og forstsatte akkurat der han slapp
hos Sønnico. Den største forskjellen var litt
lavere lønn siden overtiden nå var blitt innbakt i lønna og at ansienniteten måtte startes
fra null igjen. Han fortalte at han hadde fått
sin utdannelse i Televerket på 70 tallet. Han
var blitt oppfordret til å søke hos Eltel, fortalte han. Motpartens advokat prøvde å gjøre
et poeng av at det var forskjellige økonomisystem i de to bedriftene, og om han virkelig
hadde lov til å ta med telefonnumrene over
til den nye bedriften.
Neste ut var Bjarte Austgulen som hadde
fått sin utdannelse i Televerket på 1980
tallet. Han mente Eltel ikke ville klart å gjøre
jobben for Telenor uten de menneskene som
kom over fra Sønnico, i hvert fall ikke på kort
sikt. Også han bekreftet at lønna var blitt
En engasjert forsamling. FOTO ARNE NESHEIM
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Av Arne Nesheim

Som i Sønnico kjører Bjarte og Audun fortsatt
sammen i bil hos Eltel. FOTO ARNE NESHEIM

lavere. Han hadde hatt med litt håndverktøy
over, samt vernesko og stolpesko, kunne han
fortelle. Han hadde spurt Irene Rønneid som
da var leder for teleavdelingen i Sønnico om
han kunne ta med stolpesko og hadde fått
aksept for det. Den samme Rønneid kunne
ikke huske dette da hun var i vitneboksen
senere på dagen.
Også Audun Røttingen fortalte om at
arbeidshverdagen var den samme i Eltel
som i Sønnico. Han hadde samme sjef å
forholde seg til og han hadde sågar samme
person med seg i bilen nå som i Sønnico.
Det samme kunne Steinar Sundfjor bekrefte.
Kjell Lygren fortalte at spørsmålet om virksomhetsoverdragelse hadde vært tema i
diskusjoner hos de tillitsvalgte i forkant av
oppsigelsene. Dette sa også hovedtillitsvalgt
i Sønnico, Torstein Kiland, da han ble ringt
opp av dommeren litt senere på dagen. –
Men ledelsen var ikke enig når det var blitt
tatt opp med personalsjefene i de tre selskapene, fortalte Kiland.
Torgeir Hammerstad hadde ikke fått
jobb hos Eltel etter at han var blitt oppsagt
fra Sønnico. Han krevde også å få jobb i Eltel
på bakgrunn av reglene i Arbeidsmiljøloven.
Også administrerende direktør, personal-

direktør og regionsdirektør hos Eltel var i
vitneboksen og forklarte seg.
Siste dagen gikk stort sett med til avslutningsprosedyrer fra advokatene. De konkluderte slik de hadde innledet, at deres
part i saken hadde rett. Dette etter grundige
utredninger over flere timer. De viste begge
til samme dom flere ganger som bevis for sitt
syn, som jo var motstridende. Om enheten,
eller del av enheten som var blitt overført
beholdt sin identitet i tilstrekkelig grad til
at det kunne kalles virksomhetsoverdragelse,
om betydningen av overført materiell og
verktøy, samt hva som var igjen av Sønnico
sin svakstrømsvirksomhet i Hordaland var
blant sentrale elementer i argumentasjonen.
Ikke enestående
Også andre steder i landet har det vært tilsvarende saker i rettsapparatet. I begynnelsen
av mars var det en lignende sak i Haugesund. Der gjaldt det tre telemontører som

Mye papirer i sette seg inn i.
FOTO ARNE NESHEIM

hadde blitt overført fra Relacom til Eltel. I
den saken vant telemontørene frem med sitt
syn i tingretten, men dommen ble anket av
motparten. Det er reist over 50 søksmål på
landsbasis om virksomhetsoverdragelse som
følge av at Telenor la om anbudsregimet sitt.
Hjelp fra Forbundet
Det er dyrt å ta en sak som dette til retten.
Den enkelte telemontør ville neppe tatt
sjansen på å gå til rettssak alene med den
kostnaden en da ville kunne bli påført ved
et eventuelt tap. Som medlem i EL&IT-forbundet derimot, fikk man den menneskelige
og økonomiske styrken som skulle til for å
kunne kjøre saken. Det lønner seg å være
medlem. Samtidig har de telemontørene
som har stått frem i disse sakene også stått
opp for mange arbeidskamerater som kan
komme i tilsvarende situasjon i fremtiden.
Borteseier i første omgang
To uker etter rettsforhandlingene i Bergen
kom dommen. De tre dommerne mente det
ikke var virksomhetsoverdragelse siden ikke
hele ledelsen var overført sammen med telemontørene. Telemontørene hadde altså tapt
første omgang. Men det virket veldig rart, og
”alle” mente at dette måtte være avgjort på
feil grunnlag. Skulle så saken ankes? Det ble
grundig vurdert og konkludert med at dette
måtte kjøres videre. Så det blir anke og flere
episoder i denne historien.
Sunniva Nising Sandvoll og Jarle Ringheim
representerte telemontørene. Kurt Weltzien
med ryggen til representerte Eltel.
FOTO ARNE NESHEIM
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LANDSMØTE 2011

Av Arne Nesheim

Delegatsamling
foran landsmøte
Som et ledd i forberedelsene til landsmøtet ble det gjennomført en delegatkonferanse den 15.
og 16. februar i regi av distriktet. Det vil si at der var med folk fra Elektroarbeidernes Fagforening, samt fra energisektoren og IKT-sektoren.
Det er 25 delegater fra distriktet i tillegg til
de som er valgt til landsstyret og forbundsstyret, samt noen observatører, totalt 39
personer. Det er mye som skal forberedes
foran et landsmøte. Blant annet kunne Ove
Toska fortelle at et distrikt enda ikke hadde
fått godkjent fullmaktene sine for de var
sendt for sent inn.
Atle Rasmussen orienterte om livet på
et landsmøte, om taletid, hvordan en ber
om ordet og så videre. Svein Davidsen fra
BKK mente vi burde treffes til frokost under
landsmøtets gang. Det var allerede bestemt
at det ble felles lunsj med lunsjmøte alle
dager under Landmøtet.
Programmet ble gjennomgått blant
annet av Jan Olav Andersen som kom på
besøk og snakket om sine forventninger til

Landsmøtet.
Senere på dagen gikk konferansen gjennom våre forslag til endringer i Handlingsprogrammet. Arne Nesheim orienterte fra
arbeid i gruppen som hadde hatt Handlingsprogrammet som tema og la frem tanker om
hvilke forslag som burde tas opp igjen. Det
var særlig Elektroarbeidernes Fagforening
som hadde mange innspill til handlingsprogram, men også Energisektoren og IKT
hadde bidrag. I diskusjonen var det kabling
kontra master som vakte mest engasjement.
På konferansens andre dag gikk Ove
Toska gjennom alle innkomne forslag som
omhandlet organisasjon og vedtekter. De
ble behandlet underveis. I all hovedsak falt
konferansen ned på at forbundsstyret hadde
gjort gode innstillinger, men noen forslag

måtte reises igjen. Blant annet mer penger
til ytre organisasjon og at det ikke skal trekkes forsikringskontingent av streikebidrag.
Forslaget om å slå sammen avdelingene på
forbundskontoret samt sterkere politisk
kontakt er naturlig å havne i organisasjonsprosjektet. Og konferansen støttet Distrikt
Rogaland om at det må være en lik kilometersats i forbundet. Valget ble også diskutert.
Reidar Sekkingstad fra BKK ble utvalgt til å
være delegasjonsleder på Landsmøtet.
Tore Haugland fra Telenor orienterte til
slutt om praktiske forhold rundt togturen
til Oslo.

Delegasjonen fra Hordaland og Sogn og Fjordane samlet under landsmøtet. FOTO JARLE LØNNQUIST
Fra venstre: Ingrid Lund, Arthur Sjursen, Arne Nesheim, Nils Gunnar Knutsen, Øyvind Landsvik, Kjell Sverre Aasheim, Reidar Sekkingstad, Atle
Rasmussen (delvis skjult bak), Tore Sunde, Gunnar Røssland, Torgeir Hammerstad, Heidi Lie, Arne Hjelle Strand (på kne foran), Jaakko Lintunen, Astri Skare, Magne Skår, Stina Christofersen (på kne foran), Kristoffer Kvamsdal (bak), Svein Davidsen (på kne foran), Morten Bildøy, Arild
Horsevik, Ove Toska, Jan-Georg Solland (på kne foran), Remi Unnvik, Karsten Bøe, Jonny Andreassen (på kne foran), Heidi Johanne Bøyum,
Tore Haugland (bak), Terje Davidsen, Linn Therese Tollefsen, Åge Blummenfelt, Kristian Pedersen, Rolf Skår (på kne foran), Lars Saue, Kjetil
Andre Vikanes, Stein Erik Olsen, Karsten Eriksen, og Jon Kristian Viken. Terje Høysether var ikke tilstede da bildet ble tatt.
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LANDSMØTE 2011

Av Arne Nesheim

Togturen
Tett på 40 tillitsvalgte gikk på toget i Bergen torsdag den
10. mars 2011. De skulle til landsmøte i EL&IT forbundet. I klimaets tegn var delegatene oppfordret til å reise
miljøvennlig med tog til møtet. Fly bruker fire ganger så
mye energi pr. passasjer som tog.
Toget gikk fra Bergen rett før klokka 8 om
morningen. Noen hadde reist hjemmefra
dagen før og overnattet i Bergen for å nå det.
Det var reservert plasser i vogn 1 og 2 så delegasjonen satt i tre grupper. Størstedelen gikk
på i Bergen, men det kom og folk på både i
Arna og på Geilo. Praten gikk om løst og fast
og det var fin stemning. Man fikk også med
seg mye fin natur. Men oppe på fjellet var
det også høyspentmaster som gjorde at assosiasjonen til monstermaster i Hardanger kom
frem. Hvor høye var nå disse mastene mot de
planlagte i Hardanger?
Noen forberedte innlegg som skulle
holdes på Landsmøtet, andre pratet om
været. Det var utdelt quiz og kvikklunsj.

Røkerne fikk seg beinstrekk både på Voss og
på Geilo og flere steder til. Tore Haugland
fra Telenor som hadde stått for planleggingen
av togturen hadde skaffet til veie bagetter og
brus så man ikke skulle sulte på turen. Etter
at toget var kommet over på østsiden av fjellet var det en del som begynte å bli veldig tilhenger av lyntog. I så måte var det et avbrekk
at medlemsbladet Nettverk med journalist
og fotograf steg på toget i Hønefoss for å
intervjue delegasjonen. Det ble reportasjer
på internett og i Nettverk av det. De fleste
var nok fornøyd med turen da toget seg inn
på Oslo Sentralbanestasjon omlag klokken
halv tre om ettermiddagen og man kunne
ta bagasjen sin og spasere bort til Hotellet vi

Det var forskjellige aktiviteter på toget.
FOTO ARNE NESHEIM

skulle bo på. Alle delegatene og observatørene hadde fått plass på Clarion Hotel Royal
Christiania. Samme sted ble også landsmøtefesten holdt om lørdagen.

Nettverk steg på i Hønefoss.. FOTO ARNE NESHEIM
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LANDSMØTE 2011

Åpningskvelden

På plass i folkets hus i Oslo. FOTO ARNE NESHEIM

Flere hundre mennesker var samlet i storsalen i Folkets hus i Oslo om kvelden den 10. mars
2011. Det var klart for landsmøte i El&IT-forbundet.
En ung dame spaserte over scenen, klatret
opp i en gardintrapp og trykket på en symbolsk knapp. Lysshow med noe som lignet
flygende løvetannfrø og en mellomting
mellom Telenor sin logo og en vindmølle
flagret over salen. Musikk og standup åpenbarte seg på scenen.
Ethvert landsmøte pleier å ha en kulturell åpning. Det var AOF som hadde tilrettelagt.
Så kom forbundets leder Hans Felix på
scenen og ønsket velkommen.
Han holdt åpnings- og minnetale. 1733
medlemmer hadde gått bort siden forrige
landsmøte. Felix ønsket velkommen til
innenlandske og utenlandske gjester, delegater og andre. Han berørte IKT-avtalen som vi
fikk på plass i 2010. Vi hadde hatt litt nedgang i medlemsmassen innenfor IKT. Han
mente avtalen ville snu den utviklingen. På
de andre områdene hadde det vært en liten
økning.
- Vi skal delta aktivt i Kommune- og
Fylkestingvalget til høsten, sa han videre.
Han snakket om hjemfallsaken, finanskrisa,
gjestearbeidere, EU-spørsmålet og EUdirektiver. Underapportering av strømgjennomgang ble også berørt. Videre IA-avtalen,
allmenngjøring og vikarbyrå. Så brukte han
noen minutter på FKE-saken. Deretter slapp
han den store nyheten om at Kompetanse14

forskriften for nettselskaper samme dag var
kommet på plass. Det betyr for eksempel at
Hafslund må ansette 70 energimontører for
å drifte nettet sitt, de kan ikke bare bruke
underleverandører lengre.
Klima
Deretter berørte han klimautfordringene, at
landsmøtet står i klimaets tegn og at norsk
vannkraft bør fungere som svingkraft for
EU sin vindkraftutbygging. Der står 30 000
master lik det de i Hardanger kaller monstermaster rundt i Norges land, kunne han
opplyse. Han sa seg fornøyd med at linjen
Sima - Samnanger nå skal bygges.
Så kom han inn på internasjonal solidaritet og opplyste at vi har to besøkende fra
PGFTU. (Palestinsk LO) og at vi samarbeider med de om HMS-arbeid i energibransjen. Salen kvitterte med applaus.
Han avrundet med å si at forbundet jobber
for at medlemmene skal ha en trygg og god
hverdag.
Tor Arne Solbakken, LOs nestleder,
hilste så landsmøtet. EL&IT forbundet er et
av LOs viktigste forbund, kunne han fortelle.
Fullmaktskomiteens leder Terje Olsson
fikk så ordet og fortalte at dette var forbundets tredje ordinære landsmøte, og at delegatene stemte med bestemmelsene i vedtektene.
Han opplyste videre at forbundsstyret måtte

gi utsettelse til ett distrikt som ikke hadde
sendt inn fullmaktene i tide. Antall representanter er basert på medlemstall andre kvartal 2010. Det var 72 fra landsstyret og 186
godkjente delegater fra distriktene, kunne
han opplyse. Videre at det ved møtets begynnelse var 71 fra landsstyret og 184 delegater
til stede, altså totalt 255 med stemmerett.
Etter at forretningsorden var godkjent
kunne dirigentene overta møteledelsen.
Blant dem var også vår egen Åge Blummenfelt.
Politisk oppsummering
Hans Felix la deretter frem den politiske
beretning for landsmøteperioden som var
gått, basert på årsberetningene. Han kom inn
på mange av de viktige sakene som forbundet har arbeidet med de siste fire årene. Felix
minnet om at AFP-ordningen er et godt
argument for fagorganisering. Han opplyste
at vi hadde 177 flere yrkesaktive medlemmer
ved siste årsskifte enn for fire år siden. 27261
yrkesaktive medlemmer, herav 11% kvinner.
Forbundet har kontroll over økonomien.
Kontrollkomiteens leder Tor Sundby la
frem deres rapport for perioden og ga skryt
til forbundet for imøtekommenhet og god
kontroll over økonomien. Samtidig sa han at
det var synd at man måtte purre for å få inn
regnskapene fra flere distrikter.
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Rolf Skår sin første Landsmøtetale. FOTO ARNE NESHEIM

Sissel Hallem fikk ordet til debatt og orienterte om at 52 medlemmer har gått til søksmål med krav om virksomhetsoverdragelse i
forbindelse med at Telenor la om sitt anbudsregime i 2010. Rolf Bersås advarte mot å få
”adeccoligaen” inn i energibransjen.
Anne Grethe Arnessen mente vi var
kommet for kort i IKT-bransjen og at Nettverk skriver for lite om den bransjen. Terje
Skog mente vi hadde grunn til å være sinte
for flere saker, som FKE og omlegging av
pensjoner for de som var gått fra offentlig til
privat pensjonsordning. Han mente Landsmøtet burde holde en markering om FKE
saken. Rolf Skår tok opp at lærlinger får for
dårlig oppfølging ute i bedriftene. Ove Toska
minnet om at sjøkabel i Hardangerfjorden
kunne ha gitt mye arbeid til Nexans sin
kabelfabrikk i Norge, mens linjebyggingen
kun førte til oppdrag for utenlandske bedrifter. Ulf Iversen kunne opplyse at YIT leier
inn polske elektrikere fra Adecco til arbeid
i Kirkenes samtidig som de sier opp folk i
Mosjøen. Steinar Rasmussen ville at tillitsvalgte skulle engasjere seg mer i politikk.
Hans Felix hadde ordet til oppsummering
og kommenterte flere av innleggene. Politisk
beretning og kontrollkomiteens beretning
ble tatt til orientering.
Før møtet kunne ta kveld måtte noen
forslag som berørte valgkomiteens arbeid
avklares.
Nestleder Vidar Hennum la frem saken
som handlet om kontrollkomiteens valgbarhet, om forbundsstyret skulle velges fritt eller
MONTØRFORUM 1- 2011

med en fra hvert distrikt, spørsmålet om å
slå sammen avdelingene på forbundskontoret og spørsmålet om profesjonell ledelse
i distriktene. Forbundsstyret hadde forslag
om at distriktsleder skulle frikjøpes i minst
40% stilling etter forslag fra oss om to dager
i uken. - La ledelsen være den arbeidsgiveren de skal være, sa Ove Toska i debatten. En
usedvanlig stor andel av distriktssekretærer
var på talerstolen og mente deres distrikt ville
gå konkurs dersom 40% frikjøp ble innført.
Stefan Fiko fra Østfold foreslo og fikk gjen-

nomslag for at ett ”bør” måtte inn i bestemmelsen om 40% frikjøp. I debatten kom det
frem at hele 10 distrikter ikke hadde frikjøpt
leder. Når det gjaldt spørsmål om sammenslåing av avdelingene ble det bestemt å ta det
opp igjen senere i møtet. Og valgbarhet til
kontrollkomiteen ble ikke innskrenket.
Klokken var 00.30 da møtet var over for
første dag.

Åge Blummenfelt var blant dirigentene. FOTO ARNE NESHEIM
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Klimadagen
11. mars, samme dag som et
stort jordskjelv med påfølgende tsunami rammet Japan,
benket EL&IT-forbundets
landsmøte seg til temadag
med slagordet ”Energi til
forandring”.

Eli Arnstad holdt foredrag om enøk. FOTO ARNE NESHEIM

P

å landsmøtet i 2006 var det internasjonal solidaritet som stod på
dagsorden på temadagen. Forbundet ønsket å gjenta suksessen og det
var veldig naturlig å sette klima på dagsorden
nå. Jan Olav Andersen orienterte om de tre
parallelle seminarene som skulle avholdes
denne dagen: Energieffektivisering, grønn
IKT, og fornybar energi. Han fortalte at det
var utarbeidet en helt ny rapport om IKT til
bruk i klimakampen. Så fortalte han videre at
Miljøvernminister Erik Solheim som skulle
ha innledet ikke kunne komme fordi han
var opptatt med at konsekvensutredning for
oljeboring i Lofoten var utsatt. Andersen fortalte videre at det skulle være torglunsj med
diverse utstillinger, blant annet av el-biler
Dermed ble det tid til et lite innlegg fra
Jonas Wallin som er leder i Svensk elforbund.
Han fortalte om at den borgerlige regjeringen i Sverige holder på å knuse deres ”FKE”,
ved at det der er forslag om at installatørleddet skulle tas vekk, og at den enkelte elektriker skal få hele ansvaret. Dette vil om det
blir vedtatt svekke el-sikkerheten og åpne for
kontraktørvirksomhet.
Hans Felix tok oss tilbake til dagens tema
16

og minnet om at temperaturen vil stige med
mellom 1,6 og 4 grader i dette århundret
avhengig av hvor mye vi gjør for å begrense
utslippene. Forbundet hadde også tilsluttet
seg klimakampen 10-10 minnet han om.
Forbundet hadde spart strøm siden det var
bygget nye kontorer, men vi hadde vel ikke
vært flinke nok når det gjelder å begrense
reiser etc. Men nå hadde jo noen tatt toget.
Han mente vi måtte bli flinkere til å ta i bruk
ny fornybar energi og at vi burde starte på
hjemmefronten. Den ballen parerte Kjell
Sverre Aasheim senere på dagen da han
fortalte om hvor mye strøm han
hadde spart ved å installere
varmepumpe, samt sette
innsats i en gammel peis.
Landsmøtet hadde da
delt seg i tre parallelle
seminarer med mange
interessante innledere.
På slutten av dagen
var det så paneldebatt
mellom noen av disse
samt Jan Olav Andersen.
Samme kveld holdt
Hordaland, Sogn og Fjor-

dene delegasjonsmiddag på restauranten
Klosteret som ligger et stykke bak Folkets
hus i Oslo.

Amerikanske Tesla skal være verdens raskeste
elbil. FOTO ARNE NESHEIM
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Kunnskap,
hederstegn og valg
Lørdagen den 12. mars var viet til kunnskapsministeren,
vedtekter og valg.

Hans Felix fikk hederstegn fra Russisk Elforbund. FOTO ARNE NESHEIM

Film og ministerbesøk
Først var det film av og for ungdom. Hans
Felix introduserte deretter innlederne.
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen fortalte at dette var hennes tredje landsmøte i
EL&IT forbundet. Første gang var i 2002.
Hun snakket om det rødgrønne prosjektet, energi og miljøpolitikk, statlig eierskap,
sosial dumping, kunnskap, læreplasser med
mer. Hun slo fast at regjeringen ønsker å
øke statusen til yrkesfagene, men det mangler årlig 3000 læreplasser. Arbeidsgiverne
må ta sitt ansvar. Etter innledning fra LOs
nestleder Tor Arne Solbakken var det tid til
debatt. Nils Gunnar Knutsen var på talerstolen og fortalte om utfordringer med sosial
dumping, og Remi Unnvik om utfordringer
med for lite midler til barnehager i mørkeblå
kommuner. Han etterlyste også gratis skolemat. Øyvind Landsvik mente staten var en
versting med hensyn til sosial dumping og
Ove Toska ønsket penger til tredje byggetrinn av bybanen i Bergen.

tene. Han ønsket også å øke streikefondet til
10 000 kroner pr medlem. Det var forslag fra
Elektroarbeidernes Fagforening under dette
punktet som gikk på at forbundsstyret skulle
godkjenne oppretting av fagforeninger for å
motvirke at distrikt kan hindre det slik det
hadde skjedd i Vestfold og Telemark. Flere
tok opp at det må være like satser i forbundet både på kilometergodtgjørelse og tapt
arbeidsfortjeneste. Denne debatten skulle
fortsette dagen etterpå.
Valg
Valgkomiteen la frem en enstemmig innstilling. Den øverste ledelsen og forbundsstyremedlemmene ble i stor grad gjenvalgt. Som
ny leder for utviklingsavdelingen ble Monica
Derbakk enstemmig valgt. Terje Skog fra
Heis var innstilt til fast plass i forbundsstyret. Frank Hagen gikk på talerstolen og
foreslo Bjørn Tore Fremgården i stedet. Tor
Inge Lie hadde i forkant ordnet det slik at

det ble skriftlig avstemming. Skog fikk 125
stemmer. Fremgården fikk 129 stemmer. En
stemme var forkastet og en var blank. Bjørn
Tore Fremgården var dermed valgt til forbundsstyret.
Skog ble også satt opp mot første vara,
men det lykkes ikke. Heismiljøet er dermed
ute av forbundsstyret for denne landsmøteperioden. Også siste varaplass førte til
kampvotering. Den plassen var plutselig blitt
ledig. Her kom forslag på Torbjørn Holøs og
Morten Svendsen. Morten Svendsen fra Oslo
ble valgt. Malin Remfeldt ble valgt som ungdomsrepresentant, slik ungdomskonferansen
hadde forelått. Ove Toska ble gjenvalgt til
forbundsstyret. Rolf Skår ble niende vara.

Bjørn Tore Fremgården fikk flere stemmer enn
Terje Skog og var dermed inne i forbundsstyret. FOTO ARNE NESHEIM

Hederstegn
Etter lunsj fikk vi en hilsningstale fra lederen i det russiske elektrikerforbundet som
har 630 000 medlemmer. Den russiske forbundslederen ga Hans Felix en hedersmedalje for godt samarbeid.
Så var det tid for innledninger på dagsordenpunktet organisasjon og vedtekter.
I debatten som fulgte vart det mange som
hadde ordet. John Helge Kallevik mente
utenlandske arbeidere måtte slippe å betale
forsikringskontingent. Stig Heggem snakket
varmt for valg av ungdomssekretær. Torstein
Johansen ville øke den sentrale kontingenten til 1,3%. Øivind Wallentinsen påpekte
at der var forskjell mellom dokumentene
som var utsendt og det som ligger på pulMONTØRFORUM 1- 2011
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Den lange

dagen
Hermansen og Høydal, to
glade gutter fra Østfold som
trakterte flygel og sang, stod
for den kulturelle oppvåkningen søndags morgen. Så var
det rett på behandling av saker.
Forslag om organisasjonsprosjekt i neste landsmøteperiode var det første som
skulle avklares. Per Gunnar
Salomonsen hadde tilleggsforslag om at en målsetting er
å bygge sterke klubber og fagforeninger.

A

re Solli mente det var viktig
at også distrikt var med inn i
prosjektet slik at ikke de forsvinner. Det ble bestemt å ha
et organisasjonsprosjekt i landsmøteperioden
for å se på alle sider ved forbundets oppbygging. Deretter fortsatte debatten på de andre
forslagene til organisasjon og vedtekter og
det var nå lett å putte diverse forslag inn i
organisasjonsprosjektet. Ove Toska la frem
forslag blant annet om at også forsikringstrekk må tas vekk fra streikestøtte slik at det
vedtatte beløp utbetales. Arne Nesheim argumenterte også for det.
Toska foreslo videre at det opprettes et
forsikringsfond og at de som ikke betaler
vedtatt ekstrakontingent ved streik skal stry18

kes som medlemmer. – Det kan ikke være
slik at den enkelte kan velge om de vil betale
vedtatt ekstrakontingent, sa Toska. - Og det
må være Forbundsstyret som godkjenner
opprettelse av fagforeninger.
Fagforeningens kasserer Remi Unnvik
snakket varmt om mer penger ut til fagforeningene. Kristian Pedersen ba om bedre
regler for trekk av kontingent for de som har
nettolønnsordninger. Rolf Skår etterlyste forsikringsordninger for utlendinger og påpekte
viktigheten av EVU. Bjørn Tore Fremgården
foreslo at Landsmøte bør være på ukedager.
Det fikk han gjennomslag for. Et pålegg om
å opprette fagforeninger i alle distrikt gikk de
som ikke har det i mot og det ble ikke vedtatt.
Bjørn Lie fra Østfold etterlyste enklere
regelverk slik at fagforeninger kan hente ut
studiemidler fra LOs utdanningsfond på
vegne av medlemmene.
Så var det tid for å bestemme hva som
skulle gjøres med de enkelte forslagene.
Noen ble vedtatt på strak arm og mange ble
oversendt til den aktuelle redaksjonskomité.
Handlingsprogram
Jan Olav Andersen la frem forbundsstyrets
forslag til Handlingsprogram. I og med at
forbundsstyret høsten 2010 så for seg å kutte
ut handlingsprogrammet var forslaget kanskje ikke så godt som det kunne ha vært.
Landsstyret bestemte jo i november at det
fortsatt skal være handlingsprogram i forbundet. I debatten etterlyste Øyvind Lands-

vik flere tillitsvalgte fra minoritetskulturer.
Arne Nesheim la frem forslag om at landsstyret behandler å stramme opp handlingsprogrammet og kutte ut bransjene til neste
landsmøte.
Kristian Pedersen tok opp igjen forslaget
om at kabling må være utgangspunkt ved
bygging av nye overføringslinjer for kraft.
Han la også frem at vindmøller bør plasseres ute i havet og ikke på land langs kysten.
Remi Unnvik som har lest handlingsprogrammet flere ganger mente det burde inn
noe om kildesortering på alle arbeidsplasser.
Flere andre hadde også ordet og alle forslagene ble sendt over til redaksjonskomiteen.
Uttalelser og diverse forslag
Først ble uttalelse til støtte for Palestina og
med boikott av Israel tatt opp og vedtatt.
Deretter ble en lang rekke forslag til uttalelser fremlagt. Disse kan du lese på forbundet
sin webside. Også en del enkeltforslag ble
tatt opp.
Etter en middagspause kom hovedkassereren i egenskap av fullmaktskomiteens
leder på talerstolen og fortalte at en delegasjon hadde tatt inn en vararepresentant som
ikke var godkjent og at vedkommende måtte
legge fra seg stemmekortet og bli observatør.
Over 40 delegater hadde ordet til punktet
om uttalelser og diverse forslag. Ove Toska
tok opp uroen rundet EL&IT-avtalen og
foreslo at det burde settes ned et nytt utvalg
for å se på saken. Felix kvitterte med at man
var enig i det. Per Gunnar Salomonsen foreMONTØRFORUM 1 - 2011

LANDSMØTE 2011

Av Arne Nesheim

slo da at dette kunne vedtas med en gang og
det ble det, med akklamasjon.
Øyvind Landsvik foreslo at forbundet burde
lage en video om farene ved elektronisk overvåking. Forslaget ble oversendt forbundsstyret.
Terje Skog gratulerte Fremgården med
valget, uten ironi, og tok deretter opp forslag i tilknytning til FKE-saken, samt at det
er forskjell i levealder som gjør folketrygdens
pensjonsutbetalinger urettferdige. Kristian
Pedersen ville ha fart på høyhastighetsbaner
i Norge, og at Stad skipstunnel må bygges.
Også Tore Sunde var på talerstolen og holdt
et engasjert innlegg for bygging av Stad
skipstunnel.
Før de fleste kunne ta kvelden klokken ni,
etter 12 timers møte, ble en rekke forslag
sendt over til redaksjonskomiteene som deretter arbeidet til langt på natt

Remi Unnvik venter på å få slippe til på talerstolen for å snakke om kildesortering på arbeidsplassene. FOTO ARNE NESHEIM
Tore Sunde holdt et flammende innlegg for Stad skipstunnel. FOTO ARNE NESHEIM
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De fleste avgjørelsene ble tatt på landsmøtets siste dag. Det var da
redaksjonskomiteene la frem sine innstillinger.

Bestemmelsesdagen
På mandagen startet møtet klokken 08.30.
Utenriksminister Jonas Gahr Støre innledet. Han gratulerte med Kompetanseforskriften, og mente det var viktig med faglig
samarbeid. Så berørte han naturkatastrofen
og atomulykken i Japan, før han kom inn
på konfliktene i NordAfrika og Palestina. –
Viktig at vi fortsatt tror på tostatsløsning,
sa han. Så snakket han litt om Afghanistan
og EU/EØS. Det var mange som ønsket
ordet til debatt. Felix spurte om alternativer
til EØS avtalen. Elisiv Rognlien påpekte at
Norge driver angrepskrig i Afghanistan. Salomonsen mente EU-direktiver ødelegger den
norske modellen. Pål Solberg tok opp FKE
saken. Støre svarte så godt han kunne før han
forlot møtet og Oslo Soul Children overtok
med sang.

Bevilgninger
Terje Olsson la frem forbundsstyret sin innstilling. Rammen var økt til 800 000 hvorav
halvparten var foreslått til Norsk Folkehjelp
fordelt over fire år. Det lå også forslag på
50 000 til Fellesutvalget for Palestina. Arne
Nesheim gikk på talestolen og foreslo etter
initiativ fra Jon Kristian Viken at de 50 000
til Fellesutvalget heller burde gå direkte til
Palestinakomiteen. Rolf Skår anbefalte også
en slik løsning. Landsmøtet var enig i det.
Forøvrig ble forbundsstyrets innstilling vedtatt, selv om der også var andre endringsforslag. Forslag om å øke abonnementet til
Manifest ble oversendt til Forbundsstyret.
Innstillinger
Vidar Hennum la frem innstilling fra Redak-

sjonskomité nr 1 som omhandlet vedtektene
unntatt økonomi. Alt ble vedtatt i henhold
til innstillingen.
Terje Olsson la frem innstilling fra Redaksjonskomité nr 2 som omhandlet økonomi.
Også her ble det meste komiteen foreslo vedtatt. Men de gikk på en liten smell. De hadde
forslått at kilometergodtgjørelse skulle følge
statens satser, men ikke at det skulle være en
lik sats for tapt arbeidsfortjeneste i forbundet. Landsmøtet bestemte med 144 stemmer
at det skulle være likhet på begge områdene.
Under dette punktet ble det også bestemt
at fagforeninger og distrikter skal få litt mer
penger. Den nye fordelingen gjøres gjeldende
fra tredje kvartal 2011. Det ble også vedtatt
at kampfondet skal bygges opp til kr 10 000
pr medlem, og at 0,1 av den sentrale kontin-

Landsmøtesalen med plass til totalt 368 påmeldte deltakere. FOTO ARNE NESHEIM
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genten på 1,2% skal gå rett til kampfondet.
Jan Olav Andersen la frem innstilling fra
Redaksjonskomité nr 3 om handlingsprogram.
Landsstyret skal arbeide med å få et ens
program frem til neste landsmøte. Ellers
skulle en rekke forslag innarbeides, for
eksempel det med flere tillitsvalgte fra minoritetskulturer.
Hans Felix la frem innstilling fra Redaksjonskomité nr 4 som omhandlet uttalelser
og diverse forslag. Han la frem forslag til 13
uttalelser. Det var dissens på tre av disse, så

flere hadde ordet og gjenreiste enkeltforslag.
Noen få av disse fikk gjennomslag, så uttalelsene måtte justeres enda en gang før de ble
sendt ut som landsmøtets uttalelser.
Forslaget fra Øyvind Landsvik om film om
elektronisk overvåking ble oversendt til forbundsstyret.
Etter at dirigentene hadde takket for seg
fikk Hans Felix ordet til avslutning. Han
takket de som var gått ut av forbundsstyret
samt Astri Skare som forsanger med blomster, og avsluttet så møtet klokka ti på fire en
mandag ettermiddag i mars.

AKTUELT

Hvorfor i alle dager
avholdes det landsmøte med masse folk
samlet i Oslo? Jo, det
er for at forbundet
skal ha en best mulig
oppbygging og fungere
skikkelig slik at medlemmene kan få en
best mulig arbeidshverdag. Her er noen av
dem i arbeid på Laksevåg i Bergen.
Fra venstre, øverst. Morten Norseng, skoleelev
fra Slåtthaug i praksis, videre Niklas Sætre og
Simon Vagle Andersen, begge ansatt hos Otera
Delta. FOTO ARNE NESHEIM
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Fastlønnstatistikk
Statistikken er utarbeidet før tariffoppgjøret 2011 og er uten fagarbeidertillegg.

LAVESTE

HØYESTE

GJ. SNITT

FASTLØNN

FASTLØNN

FASTLØNN

Aibel

190,64

206,64

199,33

230,75

God

Aker Elektro Bergen
Aker Elektro Stord (Kværner)

199,08
200,58

205,08
217,58

202,28
211,20

244,25
244,20

Middels
Middels

Apply TB Bergen
Apply TB Sunnhordland

191,14

207,65

199,65

Bergen Elteknikk
Bergen Group Vest Elektro

203,08

208,05

205,00

Fastlønn

Middels

Bergen Installasjon
Bergen og Omegn Installasjon

180,00

211,00

222,00

Fastlønn

God

BIS PP Odda
BIS PP Svelgen

188,24
189,74

200,74
201,24

194,49
193,60

Fastlønn
Fastlønn

God
Meget gode

BIS PP Høyanger
Bravida Bergen

188,24
198,14

200,74
219,14

194,49
209,28

Fastlønn
216,06

God
Middels

Bravida Sogn og Fjordane
E. Eismann Eftf.

181,64

208,64

194,97

192,05

Middels

191,14

196,14

193,64

Fastlønn

God

190,64

231,24

216,80

Fastlønn

Middels

194,50

223,00

204,00

Fastlønn

God

174,64

185,64

179,64

Fastlønn

Middels

Havyard Elektro
Helland Elektro

177,64
202,08

189,64
215,05

184,00
205,05

Fastlønn

Middels

Henden Elektro

179,00

186,00

184,60

193,00

Meget gode

Honeywell
Høva Elektro

194,48

215,86

208,87

Fastlønn

Middels

Håkon Olsen
Magnus Thunestvedt

222,00
195,14

231,00
223,14

227,00
207,20

Fastlønn
Fastlønn

God
Middels

KLUBB

EAL Elektro
Elecon Stord
Elektroinstallasjon
Elektrotech Elesko
Fokus Elektro
Frøland og Noss
Førde Rør og Elektro
G4S

HELLIGDG

UTSIKTER

GODTGJ

FOR 2011

Middels

Grov Elektro/ELIT
Hafs Elektro
Hans Pedersen
Harvest Elektro

Holen Installasjon

M. Prestegård
Josvanger Elektro
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LAVESTE

HØYESTE

GJ.SNITT

FASTLØNN

FASTLØNN

FASTLØNN

Kjell Hansen Elektro
Knut Knutsen
Kvinnherad Elektro
LOS Elektro
Maritim Elektro
Mesta Elektro Bergen
Mesta Elektro Røldal
Mongstad Elektro O&G
Mongstad Elektro I&E
Mølster Installasjon
NBN Elektro Florø
Nettpartner
Solberg Thomsen Eftf.
Otera Delta
Petterson & Gjellesvik
Profitek
Risnes Elektro

207,06

220,06

215,00

172,64
190,08
195,14
179,50
179,45
215,08
204,31
200,64
189,08

202,64
200,08
235,02
179,50
179,45
224,06
214,91
206,64
196,08

179,40
195,08
214,35
179,50
179,45
221,09
211,31
203,79
191,88

Fastlønn
190,00
179,50
179,45
Fastlønn
Fastlønn
203,79
Fastlønn

God
God
Middels
Meget gode
God
God
God
Middels
Meget gode

207,50
202,08
200,50

218,50
202,08
217,00

212,00
202,08
209,88

Fastlønn
207,00
221,98

Meget gode
Middels
God

Rolls Royce PES

189,08

204,75

219,44

Meget gode

SEC Elektro
Stomas
Sæterdal Elektro
Sætren Installasjon Måløy
Sønnico Bergen
Sønnico Florø
Torsvik Elektriske
Ulvesund Elektro Måløy
Urheims Elektrokompani
Vangen Elektriske
Wartsila
YIT Bergen
YIT Førde
YIT Høyanger
YIT Nordfjordeid
YIT Årdal
YIT Mongstad
Øvreberg Elektro
Øygarden Elektriske

209,64
185,64
204,14

209,64
199,64
223,14

209,64
194,73
209,64

209,64
Fastlønn
209,64

Middels
God
Middels

192,14

228,64

201,35

187,59

215,19

199,67

Fastlønn

God

192,64

211,64

204,43

204,43

God

200,14
185,64

217,54
219,00

206,69
197,70

225,15
208,64

Middels
Dårlig

185,64
175,64
201,10

220,64
206,64
221,50

194,39
194,42
209,34

214,62
174,81

God
Middels
Meget gode

210,08

210,08

210,08

210,08

Middels

GJENNOMSNITT SUM:

193,49

209,94

201,83

208,50

KLUBB
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OVERVÅKING

Av Åge Blummenfelt

GPS-overvåking av servi

har vært fast tema på nesten alle klubblederkon
siste to årene.
Mange tillitsvalgte og medlemmer har opplevd en meget aggressiv
markedsføring fra selskap som selger utstyr for GPS overvåking til
servisebiler. Selgerne påstår at elektronisk kjørebok er påkrevd fra myndighetene. Noen av selgerne har stått foran våre medlemmer og hevdet
at systemet de selger er godkjent av EL&IT-forbundet. Det er ren løgn.
Vi vil derfor minne om følgende:

1

Klubb og ledelse må gjøre en avtale som regulerer bruk av servisebil. Avtalen bør innholde forhold som mønstring, privat bruk, føring
av kjørebok og vedlikehold av bilen.

2

Arbeidsgiver kan pålegge deg å føre kjørebok. Kjørebok kan
føres manuelt. Skattetaten kan gjennomføre revisjon på bedriften for å be om dokumentasjon på kjøring av bedriftens biler, dersom
slik dokumentasjon ikke foreligger kan det ilegges tilleggsskatt.

3
4

Det er ingen som kan pålegge at det skal være GPS / elektronisk
kjørebok i servisebilene.

Der de tillitsvalgte og ledelsen blir enige om å innføre GPS i
bilene skal det være klare avtaler som reguler bruk av innsamlete
data. Hvem har tilgang til dataene, hvordan blir dataene lagret, hvor
blir de lagret, hva kan dataene brukes til?

Vedtatt av landsmø
tet mars 2011

Nei til overvåkin
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En stadig finanskrise i Portugal og Irland. Valg i Finland kan velte redningspakke
for Portugal. Icesave-striden går mot Efta-domstolen. Konkrete forslag til oppfølging
av høringsmeldingen om EUs indre marked. EU-kommisjonen foreslår revisjon av
datalagringsdirektivet.
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At eurokrisen er over er langt fra en sannhet. I april holdes nyvalg i Finland, valget
kan få konsekvenser for Portugal. Tett på
valget i Finland (april) sier en meningsmåling at de euroskeptiske partiene får 47,3
prosent av stemmene. Før valget i Finland
kastet Portugal inn håndkledet og ba EU
samt det internasjonale pengefondet om
hjelp til å få bukt med de økonomiske
problemene landet har. Krisen i Portugal
har satt fart på EU-skeptikerne i Finland
som vet at dette kan avgjøre valget, og
kommer EU-skeptikerne i posisjon kan
dette blokkere for en redningsaksjon for
Portugal. Et kraftig signal som vil ryste
grunnmurene i eurosamarbeidet. Irlands
regjering har tidligere tvunget folket inn
i en tung reform til verken folket eller
landets velstand. Irlands økonomi ble sist
nedgradert 15. april 2011. Signalet som
gis til finansmarkedet er at man tar stadig
større risiko når man låner Irland penger.
Man har altså ikke tro på at Irland klarer å
bedre økonomien. Den 15. april steg også
renten på tiårige statsobligasjoner med 11
basispunkter til 9,45 prosent. Dermed
må det irske folket betale stadig mer for å
finansiere eget lånebehov. Island har sagt
nei to ganger under folkeavstemming i
forhold til Icesave-striden mellom Island,
Nederland og Storbritannia. Dermed går
det mot et oppgjør i Efta-domstolen.

form for sosial fremskrittsklausul. Dette
er noe fagforeningene arbeidet med å få
gjennomslag for i flere år. En sosial fremskrittsklausul er ment å være et juridisk
rammeverk som skal sikre en fornuftig
balanse mellom arbeidstakernes rettigheter og markedets grunnleggende oppbygning som baserer seg på fri flyt av varer,
tjenester, mennesker og kapital.
Datalagringsdirektivet – DLD.
Like etter at Stortinget har besluttet å
ta inn datalagringsdirektivet i norsk lov
varsler EU-kommisjonen revisjon av
direktivet. Rapporten kommisjonen har
utarbeidet peker på at en av hovedutfordringene er at medlemslandene har
iverksatt direktivet på svært forskjellige
måter. Dette skaper problemer for telekommunikasjonstilbydere og kan føre til
at lagrede data benyttes i strid med retten
til privatlivets fred og beskyttelse av personopplysninger.
Det gjeldende direktivet har blitt utfordret av flere medlemsland. Deriblant
Tyskland, Romania og Tsjekkia. Tsjekkias
konstitusjonsrett bestemte 1. april i år
at direktivet er i strid med landets konstitusjon. Verken Sverige eller Østerrike
har iverksatt direktivet nasjonalt, selv om
fristen har løpt ut. EU-kommisjonen har
derfor tatt ut sak mot begge landene.

EUs melding om det indre marked.
I fjor høst sendte EU ut meldingen om
det indre marked på høring. Meldingen
er en viktig del av EUs nye vekststrategi
Europa 2020. Fagbevegelsen har vært
svært opptatt av at når det indre marked
nå skal revideres så må arbeidstakerperspektivet ivaretas fullt ut. EUs kommissær for det indre marked la den 13. april
frem 12 konkrete forslag til oppfølging
av meldingen om det indre marked. Det
ser ut til at kommisjonen vil foreslå en
25

JUBILEUM

Merkefest
Elektroarbeidernes Fagforening - Hordaland Sogn og Fjordane arrangerte merkefest fredag 5.
november 2010 for medlemmer med henholdsvis 25, 40 og 50 års medlemskap. Arrangementet
ble gjennomført samtidig i fagforeningens hus henholdsvis i Bergen og på Stord.

2

5-års jubilanter får utdelt en nål
fra forbundet, 40-års jubilanter får
diplom fra LO, og 50-års jubilanter får statuen Tenkeren fra fagforeningen.
60-års jubilanter får også en oppmerksomhet
i form av blomster, denne gangen tilsendt.
I Bergen fant utdelingen sted i fagforeningens hus i Kalfarvei 71, og ble utført av fagforeningens leder Ove Toska og forbundets
hovedkasserer Terje Olsson. Her er bilde fra
utdelingen i Bergen.

På Stord stod forbundssekretær Trond
Løvstakken for utdelingen sammen med
nestleder i fagforeningen Kristian Pedersen. Tradisjonell julemat og drikke stod på
menyen. Merkemennene feiret sammen
med pensjonister, klubbledere og styremedlemmer.

Fra venstre: Kjell Gunnar Ådnanes (25), forbundssekretær Trond Løvstakken, Reidar
Rasmussen (25), Alfred Tveita (25), Egil Havro
(25), Bjørn Aasheim (25) og nestleder Kristian
Pedersen. FOTO ROLF SKÅR

Fra venstre: Fagforeningens leder Ove Toska, Ernst Arild Tvedt (25), Bjarne Nygård (40), Stein Johnstad (50), Alfred Skålevik (40), Arvid Breivik
(40), Jon Kristian Viken (25), Per August Johannessen (50), Håkon Hilmar Årebrot (40), Atle Johan Langhelle (40), Geir Magne Ravnan (50), og
helt til høyre Terje Olsson fra forbundet sentralt. FOTO ARNE NESHEIM
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AKSJONSKULTUR

I forrige nummer av Montørforum hadde vi med en del stoff fra den
politiske streiken den 4. november 2010 om FKE og Kompetanseforskriften, men vi fikk ikke plass til sangteksten til FKE-sangen som ble
fremført i Bergen. Vi lovet å ta den med i neste nummer, så her kommer
den. Om du vil synge med, kan du laste ned melodien fra fagforeningens artikkel fra 6.11.2010 i nyhetsarkivet på websiden efbergen.no.
Det må bemerkes at sangen ble laget før DSB sendte ut sitt høringsforslag nå i slutten av april 2011.

FKE – For Kvalifiserte
Elektrikere
Melodi: Jon Kristian Viken. Tekst: Jon Kristian Viken og Øyvind Landsvik
Nå må vi på banen, det ser vi så klart,
nå hever vi fanen og sitter hardt mot hardt.
For kampen for faget sloss vi nok en gang,
mot DSB og mot departement.
Refreng
Vi mener alvor og vi slår et slag,
i denne kampen skal vi stå i lag.
Vi sloss for det som er vårt stolte fag,
her i dag...
For det kan bli farlig for både meg og deg,
hvis krava blir svekka, går det feil veg.
Ansvarlige må snarest få forsikret oss,
den nye forskriften kastes i boss.

Refreng
Vi mener alvor og vi slår et slag,
i denne kampen skal vi stå i lag.
Vi sloss for det som er vårt stolte fag,
her i dag...
Vi er alle stolte over faget vårt,
Å se det blir ødelagt synes vi er sårt.
Nå står vi her sammen for å ta en kamp,
Mot myndigheter og mot EU’s pamp.
Refreng
Vi mener alvor og vi slår et slag,
i denne kampen skal vi stå i lag.
Vi sloss for det som er vårt stolte fag,
her i dag...
© Montørklubben ved YIT Bergen
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ARBEIDSPLASSBESØK

Besøk på Melkøya
i mars 2011

Den 21 – 23. mars reiste vi en hel delegasjon til Melkøya i Hammerfest.
Målet var å treffe medlemmene på anlegget, samt å se hvordan det stod
til. Det var Atle Rasmussen, organisasjonssekretær i Elektroarbeidernes
Fagforening i Hordaland, Sogn og Fjordane, Karsten Bøe, klubbleder i
Aibel og John Helge Kallevik, organisasjonssekretær i Rogaland Elektromontørforening som reiste oppover.
På turen hadde vi møte på kvelden med medlemmer som gikk på
15 – 20 ordningen. Dette var medlemmer som var under kontrakten
til Aibel, og som kom fra Aibel, Aibel Danmark, Slagen og Bravida
Oil & Gas. I møtet gjennomgikk vi ulike temaer med blant annet
oppfriskningskurs for elektrikere i både Rogaland og Hordaland,
kurser for medlemmer og tillitsvalgte. Årsmøtene som skal holdes i
fagforeningene.
Forsikringer, FKE og vikarbyrådirektivet ble også omtalt.
Medlemmene ble også forberedt på tariffoppgjøret (mellomoppgjøret) mellom LO – NHO. Vi gjorde medlemmene oppmerksom på
at oppgjøret kan havne i mekling og streik. Vår egen tariffprosess
frem til tariffoppgjøret 2012 ble diskutert, både i forhold til temaer
og forslag til endringer i Landsoverenskomsten. Det starter med distriktstariffkonferansen i Ålesund 29. – 31. mars. Medlemmer, tillitsvalgte og klubber ble oppfordret til å starte diskusjonen på hva som
både skal være temaer på landstariffkonferansen i Trondheim i uke
43 (oktober) og hvilke endringer som kreves i Landsoverenskomsten
for elektrofagene.
På første møte med de reisende medlemmene kom det mange
saker opp. De danske medlemmene var opptatt av lønna de hadde
i forhold til ansatte i Aibel Norge. Det er noen forskjeller mellom
dansk og norsk overenskomst. Blant annet sykelønn, helligdagsgodtJohn Helge Kallevik, Nils Gunar Knutsen og Atle Rasmussen på
Melkøya. FOTO TOM INGE ANDREASSEN
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gjørelse, feriegodtgjøring og pensjon. De ulike lands lovverk spiller
også inn på både sykelønn og pensjon.
De reisende var opptatt av å kunne få til å gå på oppfriskningskurs tilpassa rotasjonen de går på anlegget med 15 – 20. Normalt er
kursene lagt opp med kun ei ukes opphold. Det var noen som spurte
om de kunne delta i de lokale kursene i forhold til der de bor fremfor
å reise enten til Bergen, Stavanger eller Haugesund.
Det ble også tatt opp noen enkeltsaker fra medlemmene.
I anlegget har Aibel to KVO (Koordinerende verneombud).
Da vi kom opp var det Nils Gunnar Knutsen og Lars Kristian Solheim som var KVO. Knut H. Evju var hjemme på avspasering. Nils
Gunnar viste oss fabrikken og det ble også satt av tid til å oppsøke
medlemmene i arbeidssituasjon, samt et møte med de lokalt ansatte i
Aibel.
Aibel har også ansatt noen lærlinger lokalt i Hammerfest på vedlikehold og modifikasjonskontrakt for Statoil. Lærlingene opplever
en stor utfordring med oppfølging av læreplanen både innen elektro
og automasjon inne på anlegget.
En annen utfordring for de lokale er garderobeforhold. Da vi var
i anlegget hadde de akkurat fått garderobeskap. Det var ikke tilrettelagt for privat- og arbeidstøy samtidig, eller tilrettelagt for tørking
av vått arbeidstøy.

Nils Gunnar Knutsen, John Helge Kallevik, Lars Christian Solheim og Karsten Bøe. FOTO ATLE RASMUSSEN
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Av Kristian Pedersen

AKTUELT

OFFSHORE vindkraft
eit eventyr?
- Vindkraft til havs kan bli Noregs nye energi- og industrieventyr, sa den mykje utskjelte, no
avgåtte energiminister Terje Riis-Johansen i 2009. Fagforeininga og LO var einige og såg for
seg ei ny satsing på industriutvikling.
– Det er ikke noen vits for meg å bruke mange skattemilliarder til å bygge ein vindfarm til
havs bare for at den skal ligge til havs, sa Ola Borten Moe like etter at han var utnemnd som
ny energiminister. Var dette ”snipp, snapp, snute” på eventyret til Riis-Johansen?

Omformerplattformer må nyttast i dei tilfella der vindmølleparkane er meir enn 100 km frå land.

Statlege subsidiar
Utbygging av offshore vindkraft er framleis
i startgropa. Dei fyrste vindmølleparkane i
Nordsjøen er utbygd utanfor norsk sektor.
Desse har vorte realisert med betydelige
subsidiar. Andre land i Europa har innført
særs gunstige støtteordningar for offshore
vindkraft. Resepten her til lands er grøne sertifikat. I Noreg vert det planlagd å innføra
grøne elsertifikat frå januar 2012. Dei norske
elsertifikata vil vera teknologinøytrale. Det
vil seie at det vil vera dei rimelegaste teknologiane som vil verta utbygd fyrst. Det vil i
praksis seie vasskraft og landbasert vindkraft
og noko bioenergi. Styresmaktene i Noreg vil
ikkje subsidiera utbygging av offshore vindkraft slik som det vert gjort i andre land i
Europa.
Offshore vindkraft mest lønsamt
Industrien er vane med å klara seg sjølv og
gjev ikkje opp av manglande støtteordningar.
Eventyret er ikkje ute. Firmaet Vestavind Offshore arbeider no med konseptutvikling for
prosjektet Havsul, som er Noregs første og
einaste offshore vindmøllepark. Prosjektet er
MONTØRFORUM 1 - 2011

kostnadsberekna til omlag 7 milliardar kroner.
- På inntektssida har havvind store fordelar
framfor vindkraft på land, fordi det både
bles meir, sterkare og jamnare til havs. Ikkje
minst det siste gjev ein betre økonomi fordi
dette er mindre belastande for turbinane.
Til havs vil ein også kunne installere mykje
større vindturbinar enn på land, fordi det
ikkje er nokon hindringar for å transportera
mykje større einingar på havet. Havvind vil
på kort sikt verta meir lønsamt enn vindkraft
på land, seier direktør Tore Engevik i Vestavind Offshore.
Stort potensiale for norsk
leverandørindustri
Det er eit stort potensiale for norsk leverandørindustri i forhold til dei store offshore
vindkraftprosjekta som kjem under utbygging i Nordsjøen dei neste ti åra.
Utbygging av offshore vind er industrielt
unikt og det vil gje stor lokal verdiskaping i
utbygging og drift.
Aker Verdal har klart å etablera seg som
ein aktør i den internasjonale marknaden
som leverandør av fundament som under-

stell for vindmøller offshore. Dei har bygd og
levert seks understell til Tyskland og er i dag
engasjert med ein leveranse av 49 understell
til kunden RWE, også dette til tysk sektor.
Fram til 2020 skal det installerast inntil
10.000 havvindmøller i Nordsjøen. Spesielt
mange til engelsk sektor. Bransjen anslår at
produksjon av 100 understell pr. år vil skapa
1000 arbeidsplassar.
Aker Stord deltek i internasjonal konkurranse om å få levera omformerplattformer
til offshore vindkraft prosjekter. Omformerplattformer må nyttast i dei tilfella der
vindmølleparkane er meir enn 100 km. frå
land. På desse plattformene vert straumen
likeretta før den vert transportert i kabel til
land. Innan 2020 vil det vera behov for inntil
30 slike plattformer berre på tysk sektor.
Westcon i Ølen er også ein industriell
aktør som ynskjer å etablera seg i marknaden for offshore vindkraft. Westcon deltek i
konseptstudie for Havsulprosjektet. Konseptet har krav om at fundament og vindmølle
skal produserast og sammenstillast ved land
og deretter slepast ut på feltet med berre ein
maritim operasjon.
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1 Mai

FYRSTE MAI
I 1888 bestemte den amerikanske landsorganisasjon, American Federation of Labour, å
gjennomføre generalstreik 1. mai 1890 som
ledd i kampen for 8-timers arbeidsdag. Med
bakgrunn i dette initiativ bestemte stiftelseskongressen for den andre internasjonale i
Paris 1889 å gjere 1. mai til ein internasjonal
dag for demonstrasjon, også frå 1890.
Fyrste mai 2011 på Stord
Feiringa gjekk føre seg med frukost på Stord
Hotell og demonstrasjonstog til torget på
Leirvik. Parolar i toget var mellom anna
"arbeid gjev velferd", "forsvar dagens uførepensjon" og "sjukehus er for helse, ikkje profitt". Ungdomsappellen vart halden av Lone
Lunemann Jørgensen frå Raudt. Hovudtalen
vart halden av forbundsleiar i Fellesforbundet, Arve Bakke. Bakke heldt ein lang og
god tale der han fokuserte på industrien sin
betyding for velferdsstaten. Vidare oppmoda
han alle til å bruka røysteretten ved haustens
kommune- og fylkestingsval.

Fyrste mai 2011 i Bergen
I eit nydelig vårvêr vart arbeidarane sin dag
feira i Bergen. Hovudparolen i år var ”Bergen
by - Arbeiderstyrt på ny” Etter forslag frå fagforeininga var også ”EU direktivene ødelegger norsk arbeidsliv” ei av parolane.
Dagen starta med frukost / lunsj med
snittar og spekemat i fagforeininga sitt hus
frå klokka 10.
Det vart også servert is og godteposar
både til store og små.
Det vart spasertur til Tårnplass der toget
starta. Ferda gjekk gjennom Veiten og til
Torgalmenningen.
Der heldt Harald Scheldrup (AP i Bergen),
Ove Sverre Bjørdal (SP i Bergen) og Oddny
Miljeteig (SV i Bergen) appellar før toget
starta på turen ut over Torget og Bryggen
før det returnerte til Torgalmenningen og
LO leder i Bergen og omegn Ørjan Myrmel
heldt avsluttande appell.
LO i Bergen og omegn klarte godt å
gjennomføre arrangementet utan hjelp frå
Stoltenberg.
Stig Van Eijk derimot heldt konsert føre
appellane.
Både store og små feira dagen
Isutdeling
Tog mot bryggen
Tog ved tinghuset

FOTO ARNE NESHEIM

Oppstilling på Stord
Toget på Stord
FOTO MARIT HIMLE PEDERSEN
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Den 18. oktober 2010 startet 14 spente
elektromontører på en lenge etterlengtet etterutdanning.

Av Arne Nesheim

Endelig etterutdanning
Det var Elektroarbeidernes Fagforening i samarbeid med forbundet sentralt og Bergen Maritime skole som hadde utviklet kursopplegget som gikk over tre økter på til sammen 14 dager.
Bedriftene hadde også bidratt noe økonomisk. Det var 50 søkere til kurset, så interessen må
sies å være god. Kurset ga påfyll i forhold til dagens læreplaner for elektriker. Den primære
målgruppen var elektromontører gruppe L som hadde sin opplæring før reform 94. Evalueringen viste at kurset var midt i blinken. Når dette leses er pulje to i gang i vår fagforening.
Det gjennomføres i Førde i samarbeid med Fagskulen i Sogn og Fjordane. Til høsten settes det
opp et kurs på Stord. Kurskonseptet er også tatt videre til andre kanter av landet.
Feilstrømbegreper FOTO ÅGE BLUMMENFELT

De satt som perler på en snor... FOTO ÅGE BLUMMENFELT

En lærevillig samling elektrikere. FOTO ÅGE BLUMMENFELT
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AKTUELT

Av Lars Christian Solheim

Trondheimskonferansen 2011
28.01 til 30.01

Elektroarbeidernes Fagforening var til stede den 28.01
til 30.01 på Trondheimskonferansen.
Arne Byrkjeflot ønsket oss
velkommen til Trondheimskonferansen 2011. Vi fikk
også vite at LO Trondheim er
blitt 100 år i år. I salen møtte
det opp ca 550 personer som
deltok på konferansen. Vi fikk
et flott kulturinslag av Peter
Stokstad, som spilte noen fine
låter på gitar. Blant annet ble
Doors med Light my fire spilt.
Deretter fikk vi praktisk
informasjon om nødutganger
og programmet videre i konferansen.
Innledningen på konferansen ble holdt av
Roy Pedersen, (leder av LO i Oslo)
Her tok han opp hvordan de forskjellige land
hadde det økonomisk og hvordan innbyggerne i disse landene har det. Blant annet
fikk vi vite at arbeidsledigheten i EU er på
20% blant unge. Krav om lønnskutt for å få
krisehjelp og lån, er en realitet i noen land.
Ett eksempel vi fikk høre var Latvia, der
mange har gått ned 50% i lønn.
Arne Byrkjeflot kom med en del spørsmål angående EU og EØS. Ett av hovedpunktene var å starte debatten om EØS, at
det haster å komme seg ut. Av veldig mange
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andre som var på talerstolen denne dagen,
virket det som at ut av EØS gikk igjen.
For at vi skal ha et bra arbeidsliv i
fremtiden er det viktig at vi vet hva som har
skjedd før.
Det fikk vi av Harald Berntsen, historiker og forfatter, som ga oss innsikt i historien
om veien frem til 2011. Hva enkelte partier
vil gjennomføre, hvis de kommer i regjering
orienterte han om.
Han gikk også gjennom saken som har
vært i Bekken & Strøm og deres vei frem til
en tariffavtale. Han avsluttet med noen kloke
ord. "De som ikke tåler en tariffavtale har
ikke livets rett ".
Boye Ullmann som er faglig leder i
Nei til EU var på talerstolen, der var tema
kampen for fast ansettelse og mot oppsplitting av arbeidskollektiver. Han tok blant
annet opp vikardirektivet og hvilke konsekvenser som kan komme av det. Utenlandske
arbeidere kan komme til Norge og jobbe på
anleggene uten norsk minstelønn, men med
lønnen de har i det landet de kommer fra. Vi
fikk også vite at utdannelsen ikke trenger å
tilsvare kvaliteten på en norsk fagutdannelse.
Han oppfordret alle til å støtte opp i kampen
mot vikardirektivet.
Med over 500 deltakere på konferansen, var det mange yrker som ble representert, dette kom godt frem på talerstolen. Det
ble fortalt om mange utfordringer som er i
dag og hvilke kamper vi står ovenfor.
Ntl student Eivin Rindal uttrykte bekymring
for studentenes situasjon.
Pga liten støtte blir studenter tvunget ut

i arbeid for å klare å finansiere studiene sine.
Det var flott å se tidligere leder av LO
Gerd Liv Valla bli møtt med stående applaus
av salen, da hun gikk opp på talerstolen. Seks
timers arbeidsdag og likelønn var i fokus i
hennes innlegg.
Noe jeg tror overasket mange var når
vi fikk vite at av 600 000 som jobber deltid i
Norge så er 90% av disse kvinner.
Mot slutten av konferansen fikk vi en
gjennomgang i pensjonsreformen av Arne
Byrkjeflot. Her fikk vi sammenligninger på
hvem som kommer bra ut og hvem som
kommer dårligere ut.
Det ble også vist hva som skal til for å miste
retten til AFP.
Får du uføretrygd etter 62 år mister du
AFP for godt.
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TARIFF 2012

Startskuddet
er gått for

Tariff
2012

Av Arne Nesheim

De tre siste dagene i mars samlet godt over 40 tillitsvalgte fra hele Vestlandet seg i Ålesund. 20
av disse var fra Elektroarbeidernes Fagforening. Det var Distriktstariffkonferanse. Dermed var
tariffprosessen for oppgjøret i 2012 startet.

J

onny Breivik ønsket velkommen til Ålesund og ga ordet til Jan Olav Andersen,
som åpnet konferansen og reflekterte
kort over landsmøtet som nettopp var
blitt gjennomført.
- Landsmøtet var veldig vellykket, kunne
Andersen konkludere med.
Deretter innledet Jan Olav Andersen
om Kommune- og Fylkestingsvalget og
arbeidsgrupper diskuterte så hvordan fagforeningene kan påvirke utfallet og deltakelse
gjennom aktivt engasjement. Mange gode
ideer kom frem etter gruppearbeidene.
Jan Aasarmoen hadde fått i oppgave å
innlede til punktet elektronisk overvåking,
spesielt i forhold til elektronisk kjørebok og
flåtestyring. Temaet engasjerte. Mange var på
talerstolen og la frem sine erfaringer og synspunkt. Det kom frem at det er mye aggressiv
og villedende markedsføring fra leverandører
av slike systemer. Flere tillitsvalgte har etterlyst dokumentasjon på behovet for innføring.
Kontrollsystemer kan kun tas i bruk dersom
det er enighet mellom ledelse og tillitsvalgte
om det. Ellers vil det være i strid med Personopplysningsloven med forskrifter. En god
gammeldags manuell kjørebok holder lenge
MONTØRFORUM 1- 2011

for å bevise hvor en har kjørt. Det er mye
billigere for bedriftene også.
Før man tok kveld innledet Jan Aasamoen til punktet ”Våre lønnsystemer, en
oversikt og tanker om utfordringer knyttet
til de enkelte systemene.”
Oppdatering av våre produktivitetssystemer og eventuelt mulighet for sammenslåing
var mest fremme i debatten etterpå.
Fy til YIT
På konferansens andre dag innledet Jan
Henrik Larsen om sosial dumping. Han
beklaget at allmenngjøringsvedtakene på
petrokjemianleggene ble stoppet i 2010. Hovedvirkemiddelet mot sosial dumping
skal være tariffavtaler, sa han og kom fort
inn på at LO nå har inngått tariffavtale for
Adecco som også gjelder elektrikere. Adecco
ville imidlertid ikke lage noen skikkelig
lønnsavtale. Dermed ble det tvist og det
ble inngått en avtale om at minst elektrikergrunnlønn skal brukes frem til tvisten er
avgjort. I debatten etter gruppearbeidet kom
det frem at man fikk problemer med å få skikkelig betalt nettopp på grunn av den avtalen.
Larsen var på jakt etter andre metoder for å få

Distriktstariffkonferansen ble avholdt i Ålesund i nydelig vårvær. FOTO JON KRISTIAN VIKEN

stoppet sosial dumping og pekte blant annet
på den finske modellen for allmenngjøring.
I debatten ble det nevnt flere steder der det
trolig foregår sosial dumping. Også YIT sitt
stunt der de sier opp folk i Nordland samtidig som de leier inn fra Adecco til et prosjekt
i Kirkenes ble kritisert av flere.
Lærlinger og fagstolthet.
Oppfølging av lærlinger fikk også sin plass
på konferansen. Jann Harald Røst fra opplæringskontoret i Møre og Romsdal innledet
om hvordan systemet skal virke. Han trakk
frem et eksempel; Ulstein Elektro som hadde
gått fra elendig til god oppfølging av sine lærlinger. Gruppearbeid og diskusjonen etterpå
pekte på at dette temaet må vi også ta med
oss videre blant annet inn i Landstariffkonferansen.
Reise og rotasjon
Siste dag på konferansen var viet tema som
fagforeningen selv hadde foreslått.
”Tariffoppgjøret 2012, hvordan få til
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tilsvarende for de tema som behandles av
utvalg nedsatt på tvers av forhandlingsutvalgene i forbundet, mente han. Forslaget ble
vedtatt. I debatten hadde blant andre Tore
Sunde og Øyvind Grindheim gode innlegg
fra talerstolen

Både Tore Sunde og Øyvind Grinheim holdt
gode innlegg på distriktstariffkonferansen.
FOTO ARNE NESHEIM

forbedringer på Offshoreavtalen og bedre
arbeidstidsordninger på land”, var først ut.
Karsten Bøe og Atle Rasmussen innledet og
deretter var det en engasjerende debatt. Kai
Christoffersen sa vi måtte lage et forbundsløst LO for å få til 14-28 offshore. I mellomtiden fikk alle som jobber offshore gå over til
IE. Litt senere innrømmet han at han bare
hadde provosert. Det var etter at Åge Blummenfelt hadde sagt seg uenig med han.
Både Blummenfelt og andre pekte på at
denne gangen må offshore- og reisemiljøet
bli prioritert. De var jo blitt lovet det foran
flere oppgjør nå.
Øivind Wallentinsen foreslo at det må
lages diskusjonsopplegg frem til landstariffkonferansen i forhold til forbedringer på
Offshoreavtalen og forbedringer på arbeidstidsordninger på land. I tillegg må det lages
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Ryddige innleieforhold
”Hvordan skal vi bli kvitt LOK § 16-12”, var
konferansens siste tema. Det ble konkludert
med at det nok trengs en streik for å få det
vekk. Men i mellomtiden bør vi bruke avtaleverket for det som det er verdt. Hovedregelen er jo tross alt §17 i LOK som sier at
man skal leie inn fra andre elektrobedrifter.
Innleie fra vikarbyrå er etter avtaleverket noe
som kun kan brukes når det er veldig vanskelig / umulig å skaffe innleie på andre måter. I
debatten var det flere som fortalte at de måtte
bruke vikarbyrå fordi det er umulig å få fatt i
folk på andre måter. Ove Toska parerte dette
og minnet om at Profitek har vokst seg til en
av landets største elektrobedrifter på samme
tid som andre har sett det som umulig å få
fatt i folk. Flere tok også til orde for at vi
burde leie fra bedrifter i Norden som har
tiltredelsesavtale fremfor å bruke vikarbyrå.
Bruk av vikarbyrå er også en trussel mot lærlingene.
Alle disse temaene kommer nok til å bli
berørt i tariffprosessen frem mot tariffoppgjøret i 2012. Klubbene må nå diskutere forslag til landstariffkonferansen i Trondheim i
oktober.

Arne Nesheim minnet om at man ikke kan leie
fritt inn for langtidssykmeldte.
FOTO JON KRISTIAN VIKEN

Øyvind Landsvik hadde nettopp holdt innlegg.
FOTO JON KRISTIAN VIKEN
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LANDSSTYREMØTE 25. OG 26. NOVEMBER 2010

Siste landsstyremøte i perioden.

Av Arne Nesheim

I 2010 var det ett møte i Landsstyret. Møtet ble avholdt på
Sørmarka ved Oslo 25. og 26. november.

E

L&IT-forbundets leder Hans Felix
åpnet det siste landsstyremøtet i
landsmøteperioden. Han berørte
aktuelle saker for perioden slik som kampen
for pensjon, FKE-saken, EU-direktiver, tariff
og spesielt at vi hadde fått på plass en IKTavtale.
Da Felix ville få godkjent dagsorden
for møtet, ba Ove Toska om ordet og foreslo
at EL&IT-avtalen skulle settes opp som et
eget punkt på dagsorden. Han var bekymret
for den økonomiske bærekraften på sikt, og
ønsket å sette ned et nytt utvalg for å se på
saken. Han viste til at Forbundsstyret med
knapt flertall hadde sagt nei til å sette saken
på dagsorden her. Etter at flere hadde hatt
ordet ble det foretatt avstemming. Ove Toska
sitt forslag fikk tre stemmer for lite til å bli
vedtatt. Så dermed kom ikke saken på dagsorden på landsstyremøtet.
God økonomi.
Møtet fortsatte etter en liten pause med regnskap for 2009. Det ble fremlagt av Hovedkasserer Terje Olsson og viste et overskudd
på vel 18 millioner kroner. Etter at kontrollkomiteen hadde kommentert regnskapet fikk
Øivind Wallentinsen ordet og hadde noen
kommentarer og spørsmål til regnskapet.

Han etterlyste blant annet Elbusregnskapet
i konsernregnskapet, og stilte spørsmål ved
renteberegningen. Regnskapet som allerede
var vedtatt i forbundsstyret ble tatt til etterretning.
Deretter hadde Hans Felix en kort
innleding til årsmeldingen. Arne Nesheim
hadde ordet i debatten og kommenterte at
Svein Eivind Solheim hører til Hordaland,
Sogn og Fjordane og ikke Møre, samt at
navnet på FKE må skrives riktig. Bersås og
Wallentinsen hadde også forslag som førte til
små endringer i beretningen.
Budsjett for 2011 ble vedtatt med små
justeringer etter at 8 personer hadde vært på
talerstolen og forelått små justeringer, blant
annet 300 000 til HMS-konferanse, samt at
nødvendige midler i kampen for FKE skal
kunne brukes.
Etter at valgkomité for landsmøtet
var blitt bestemt gikk man over til å diskutere FKE- saken og kompetanseforskriften.
Hans Felix innledet og etter en debatt ble
det bestemt å lage en ny uttalelse om saken.
Deretter ble Vidar Hennum valgt som leder
for Utviklingsavdelingen frem til landsmøte
etter at Tove Johansen hadde gått til AOF i
høst.

Tore Sunde stemmer for. FOTO ARNE NESHEIM

Reisemiljøet må prioriteres
Neste dag innledet Alf Holmlid fra SV om
eierskapsmeldingen, før tariffoppgjøret 2010
ble oppsummert av Jan Olav Andersen. I
debatten tok Ove Toska til orde for at reisemiljøet må prioriteres sterkere i neste tariffoppgjør.
Forbundsstyret hadde tanker om å kutte ut
handlingsprogrammet for neste periode,
men etter en lang debatt ble dette nedstemt i
en prøvevotering og Hans Felix trakk så forslaget, så EL&IT-forbundet skal fortsatt ha
handlingsprogram.
Dermed var siste landsstyremøte i forrige landsmøteperiode over.

Tore Sunde, Ole Erik Thingnes, Karsten Bøe og Arne Nesheim representerte fagforeningen i Landstyremøtet i tillegg til forbundsstyremedlem Ove
Toska. FOTO KAI CHRISTOFFERSEN
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ÅRSMØTE DISTRIKT 29. APRIL 2011

Av Rolf Skår

Årsmøte i distrikt
Hordaland Sogn og Fjordane
Årsmøtet i EL&IT forbundet Distrikt Hordaland Sogn og
Fjordane ble holdt 29. april 2011, en solrik dag ved Scandic
konferansesenter i Bergen. Temaer på årsmøtet var Landsmøte
2011 og Fylkes- og kommunevalget 2011.

Jan Olav Andersen oppsummerer landsmøte 2011. FOTO ROLF SKÅR

D

istriktets leder Ove Toska åpnet
årsmøtet. Innledningen var
preget av høringsdokumentet for
forskrift om kvalifikasjonskrav
for elektrofagfolk som var kommet. Ove
understreket at saken ikke er ferdig og at det
er sterke krefter som ikke har den samme
interessen som oss. Vår distriktsleder er glad
for det samarbeidet vi har klart å få til i vårt
distrikt.
Arne Nesheim la frem årsmeldingen og
kunne vise til en stabil medlemsutvikling i
distriktet.
Leder av forhandlingsavdelingen i
forbundet, Jan Olav Andersen hadde tatt
steget over fjellet for å oppsummere landsmøtet 2011. Forskrift om kvalifikasjoner for
elektrofagfolk preget første del av innlegget.
Torsdag 28. april kom nemlig høringsforslaget. Jan Olav kunne konstatere at langt på vei
viktige spørsmål var innfridd i høringsforslaget men at det også for øvrig er en god del bra
i forskriften. Jan Olav sier at det er nå viktig å
diskutere hvordan vi agerer.
Store deler av innlegget var nettopp om
oppsummeringen av landsmøtet. Han sier at
landsmøtet ikke har vært så tydelig på mange
år og er svært stolt av å være en del av ledelsen
i forbundet og i en så tydelig organisasjon. I
oppsummeringen kunne Jan Olav konstatere
at EL&IT forbundet også etter landsmøtet
blir lagt merke til i forhold til klima, miljø og
energipolitikk. Landsmøtet hadde satt av en
dag til dette temaet. Vi er i gang med å få et
36

større næringspolitisk engasjement. Jan Olav
oppsummerte mange saker fra landsmøtet,
deriblant støtte til det palestinske folket og
solidaritetsprosjektet som forbundet har
startet, EU/EØS, allmenngjøringsloven,
økonomien til forbundet og de økonomiske
konsekvensene av beslutningene som ble tatt
på landsmøtet. Han var også innom mellomoppgjøret og landstariffkonferansene før han
avsluttet.
Tore Haugland la frem regnskapet og
budsjettet som enstemmig ble godkjent av
delegatene. Ove Toska la frem forslag om
fordeling av aktivitetsmidler som også ble
enstemmig godkjent.
Ørjan Myrmel fra LO Bergen og
Omland innledet om hvor viktig det er å få
folk til å benytte stemmeurnene ved FylkesSvein Davidsen forteller at Trond Giske har
levert 100 % i kraftsektoren. FOTO ROLF SKÅR

og kommunevalget 2011. Han kunne fortelle at Manifest lager pamfletter om akkurat
dette. En uttalelse om Fylkes- og kommunevalget 2011 – Bruk stemmeretten, ble
enstemmig vedtatt.
Ove Toska la frem et forslag om organisasjonsutvikling lokalt og sentralt, et forslag
som ble enstemmig vedtatt.
Jon Kristian Viken, leder av valgkomitéen la frem valgkomitéens innstilling. Ove
Toska ble gjenvalgt for to nye år som leder
i distriktet. Ole Erik Thingnes og Kristian
Pedersen har gått over i nytt arbeid, og derfor
har de trukket seg fra vervene sine i valgperioden. Vi ønsker Ole Erik og Kristian lykke
til i nytt arbeid.
Ørjan Myrmel forteller om hvorfor vi må
stemme også i fylkes- og kommunevalg. FOTO
ROLF SKÅR

MONTØRFORUM 1 - 2011

AKTUELT

Manifest
årskonferanse
Tirsdag 1. mars 2011 holdt
Manifest Analyse sin 2.
årskonferanse ved Sentrum
Scene i Oslo. Stedet der de
ansatte streiket høsten 2010.
Manifest årskonferanse er
en motpol mot NHO sin
årskonferanse. NHO sine
“egne fakta” som stort sett
er satt sammen av myter om
arbeidslivet men blir formidlet som en sannhet er
utfordringen vi står ovenfor.
Venstresidas Manifest konfronterer direkte NHO og
høyresidens “egne fakta”
og gir deltagerne en sannhet basert på virkelighetens
fakta. Ikke myter.

Hva skjer med den norske modellen.
FOTO ROLF SKÅR

Steinar Westin, professor i sosialmedisin, innledet om de økende forskjellene i den norske
stat. Steinar tok oss med inn i en verden av
studier der vi ble vist at utdanning og levealder har en nær sammenheng hos mennesker,
at velferd skaper tillit og han mener at “Fagbevegelsen er største garantist for at vi har
fått til modellen i Norge”. Fagforeningene er
helsebringende.
Mimi Kristjansson, journalist og forfatter fulgte opp med å gå hardt til verks på
noen av de rikeste her i landet. Det ble dratt
frem uttalelser gitt til media og han la frem
fakta som alle har felles. De betaler ikke skatt
ved å flytte til skatteparadiser og klager på at
staten Norge gjør for lite for dem.
Gudmund Hernes, professor i sosiologi konstaterte at økende ulikheter har en
truende og uheldig utvikling. Arbeidsledighetstrygd var noe man lærte av svenskene og
tilførte den norske modellen. Trygd (fra norrønt trygð, troskap, trygghet) er en offentlig
forsikring. Obligatorisk trygd kalles gjerne
folketrygd og arbeidsledighetstrygd er en del
av folketrygden som har vært hjemlet i norsk
lov siden 1. januar 1967. Stein Amdal, tidligere leder ved verkstedklubben i Aker Verdal
fortalte hvorfor de har startet en kampanje
som taler “makta” midt imot i forhold til
stortingets pensjonsforlik. “Makta kan føre
oss bak lyset en kort stund, men ikke alle

Av Rolf Skår

Sitater av Julie Lødsrup –
Daglig leder for Manifest
Analyse.
LO-Aktuelt nr. 5 2011:

nr1:

“NHO er en viktig del av
det norske trepartssamarbeidet. Men som alle andre
har de rett til egne meninger, ikke egne fakta.”

nr2:

“Vi kan ikke la NHO sette
premissene for debatten
om den norske modellen
når de baserer seg på stadig
større andel av nordmenn
er utenfor arbeidslivet, når
sannheten er at en stadig
større andel av nordmenn er
innenfor arbeidslivet.”

nr3:

“Vi må slå tilbake mot
NHO og sørge for at debatten baseres på riktige
fakta.”
Referanser:
1. Manifest analyse, Rapport nr.1 2011
2. LO-Aktuelt nr. 5 2011
3. Den nye kampen om arbeidslivet av
Dag Seierstad.
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Dag Seierstad, EØS-rådgiver og forfatter, fortalte om 1000 postansatte i Berlin
som i oktober 2007 demonstrerte mot
høyere lønn. De ville heller jobbe for 5-7
euro i timen enn få en offentlig minstelønn
som lå 2-3 euro høyere. De hadde nemlig fått
beskjed av sine arbeidsgivere om at jobben
ville forsvinne med slike tillegg. Hos konkurrentene var det ingen fagorganisering og
lønna var bare halvparten. Den beinharde
konkurransen er en direkte konsekvens av
markedsfrihetene på EUs indre marked.
Mange i Tyskland jobber i dag for under 5
euro i timen, disse må også ha sosialhjelp
samtidig som de er i full jobb. Seierstad forteller oss at problemet er arbeidsgiverne og
ikke arbeiderne. NHO mener arbeidsgiverne
må ha lov å betale lavere enn tarifflønn. Fagbevegelsen kjemper mot alle former for sosial
dumping.
Konferansen dreide seg også om “Sosial
dumping i offentlig regi” i et opplegg som
så ut som en debatt. Deltagerne fikk et lite
innblikk i forholdene hos Adecco av Helene
Marie Knutsen, tidligere Adecco-ansatt som
fortalte om hvordan hun fikk sparken. Lisbeth Normann, leder av Norsk sykepleierforbund fortalte om at bemanningsbyråene
profitterer på bekostning av de svake i helsevesenet. Kristin Vinje, finansbyråd Oslo (H)
mener at å monopolisere tjenester ikke er
veien å gå selv om hun understreker at hun er
skuffet over Adecco. Rina Mariann Hansen,
bystyrerepresentant Oslo (Ap) synes ikke at
det er greit med anbud i helsesektoren.
Jenny Wrangborg leste et rørende dikt.

Duell mellom Inga Marte Thorkildsen(SV) og
Siv Jensen(Frp) FOTO ROLF SKÅR

Rune Bård Hansen, lagdommer og tidligere
førstestatsadvokat i Økokrim forteller om
store mørke tall på lovbrudd i arbeidslivet
og at dette kalles arbeidsmiljøkriminalitet.
Antall anmeldte saker har gått ned siste år
og alt for få blir straffet. Han mener også at
strenge straffer vil ha en effekt mot arbeidsmiljøkriminalitet. Henning Jakhelln, professor ved UiO(det juridiske fakultet) har
tidligere foreslått at fagforeninger gis rett til
å gå til kollektivt søksmål. Hansen innrømmer at jo mer han tenker på forslaget fra Jakhelln jo mer liker han forslaget. Han tror at
dersom fagforeninger får rett til å gå til kollektivt søksmål vil dette gi en positiv effekt.
Hansen har full tillitt til at fagbevegelsen
ikke kommer med et renn av saker. Hansen
håper at NHO er positiv til forslaget for han
liker ikke at bedrifter skamløst kan utnytte
sine ansatte.
Fortsatt råd til felles velferd?
Magnus E. Marsdal, forfatter og utreder ved

FOTO ROLF SKÅR

hele tida” er setningen som henger i lufta når
Amdal avslutter sitt bidrag. Randi Stenseth
fra hotell- og restaurantbransjen, la frem
erfaringer fra denne bransjen. Gjengangeren
er oppsiktsvekkende lav grunnbemanning og
bruk av ekstrahjelper(vikarer). I bransjen vet
ingen hvem de er vikarer for. Det virker som
at arbeidsgiverne forventer lojalitet samtidig
som at de driver rovdrift på ansatte, sa Stenseth.
Frå venstre. Bjørnar Moxnes(Rødt), Julie
Voldberg(H) og Anette Trettebergstuen(Ap) i
debatt med sikte mot fylkes- og kommunevalget i 2011. FOTO ROLF SKÅR
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Johnny Martinsen til venstre og Daniel Kvarstein fortalte om sine erfaringer frå streikene
ved Bekken og Strøm og Rockefeller-Sentrum
Scene. FOTO ROLF SKÅR

Manifest Analyse innledet om “Eldrebølgen
ABC: Fortsatt råd til felles velferd”. Momentene som ble dratt frem er at vi står ovenfor et
politisk veivalg om vi faktisk fortsatt skal ha
råd til en felles velferd. Går vi inn i materien
i perspektivmeldingen, legges det vekt på at
fordelingen i konsumveksten mellom det
offentlige og private skal økes betydelig frem
mot 2060, til fordel for det private. Vi må
ikke glemme at en produktivitetsvekst som
følger av tekniske framsteg, tele, data, produksjon ikke står stille. Denne veksten er et
faktum, hvordan vi fordeler veksten og hvem
den kommer til gode er et politisk veivalg.
Derfor er også fordelingen mellom offentlig/privat vekst viktig. Marsdal avslutter
med “Myten om økonomisk velferdskollaps
kveler en demokratisk debatt om de reelle
veivalgene for velferds Norge”.
Erik Reinert, professor i økonomi og
forfatter tilknyttet Res Publica er mannen
som spådde finanskrisa. Han var også med i
regjeringens finanskriseutvalg. Reinert mener
at det er to veier å trygge en nasjons fremtid.
Enten gjennom finanssparing eller gjennom
å investere i sin egen realøkonomi. Om vi
eksempelvis vil sørge for at våre barnebarn
har råd til å ta Trønderbanen, kan vi kjøpe
togbilletter som vi deler ut til våre etterkommere. Alternativet er å investere 10 milliarder
i å oppgradere Trønderbanen til Gardermobanenivå, real økonomi. Han mener at
påstandene om at investering i infrastruktur
skaper inflasjon er feil. De skaper derimot
deflasjon.
Hva er “framtida for den norske modelMONTØRFORUM 1 - 2011

len” var et spørsmål som tok form i debatt
mellom Jan Davidsen, leder i Fagforbundet
og Petter H. Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.
Debatten ga klart utrykk for at Davidsen
mener utfordringene vi står ovenfor er hvordan vi skal få en produksjon i Norsk arbeidsliv. Brubakk derimot mener at utfordringen
vi står ovenfor er en eldre befolkning.
Ali Esbati, økonom ved Manifest Analyse, fortalte om utfordringene i Sverige. Der
blir flere og flere arbeidsledige, større fattigdom blant arbeidsløse og antallet sosialklienter øker. Også forskjeller gjennom
endringer i disponibel inntekt øker. Det er
to hovedårsaker til at høyresiden har lykkes.
Først oppstod det en konsensus om den nordiske modellen. Etterpå fikk de gjennomslag
for “utanförskapet” som en problemstilling.
I Norge påstår NHO at “en stadig større
andel av befolkningen er utenfor arbeidslivet” Realiteten er at i perioden 1972-2009
har andelen utenfor arbeidslivet blitt redusert fra 37,3 % til 29,7 %. Det sies at nesten
800000 står i utenforskap, men ingen sier
hvordan tallet er satt sammen. Perspektivet
endres gjennom at problemet ikke lenger er
fravær generelt, men fravær som gir utgifter
for det offentlige.
Arbeidsmarkedsekspert, professor Bertil
Holmlund har uttalt følgende om “utanförskapet”. “Kan inte användas för meningsfulla
internationella jämförelser av framgång i sysselsättingspolitiken”.
Michael Tetzschner talte følgende til Oslo
Høyres årsmøte 22. Januar 2010. “Syke-

lønnsutviklingen er ute av kontroll […] Den
er som en gjøkunge som sparker alle andre
gode formål ut av redet.”
Torbjørn Røe Isaksen til NRK 6. oktober 2010. “Siden 1992 har andelen uføre
18-19-åringer i Norge vokst 115 prosent.
115 prosent økning i uføre 18 og 19-åringer. Det er absolutt ingen som forutså. Og
dette er den største velferdsutfordringen vi
står ovenfor i Norge.” Hvor mange er disse
18-19-åringene? De er 976 individer og 0,76
prosent av aldersgruppen. Men økningen
skyldes tunge diagnoser.
Står vi ovenfor et ideologisk skifte? Fra
et ekskluderende arbeidsmarked. Til velferdsstatens trygderettigheter som “fanger”
folk i “utenforskapet”. Fra innbyggere med
ulike behov i ulike livsfaser og situasjoner; vår felles trygghet. Til oss innenfor vs.
De tærende; skikkelig folk vs. underklassen; mine penger vs. de fattiges parasittvirksomhet.
Men det viktigste spørsmålet av alt, er vi
på vei inn i et systemskifte? Fra den nordiske
modellen. Til noe grunnleggende annet –
“adjø solidaritet”?

Knut Nærum filosoferer. FOTO ROLF SKÅR
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