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Bedre rota

N

år dette skrives er forhandlingene i Tariffoppgjøret 2012 på LOK
nettopp startet.
Så langt i årets Tariffoppgjør i privat sektor, konstaterer vi det er
kommet anbefalte meklingsforslag til
løsning i frontfagene, bygning, hotell og
restaurant.
Erfaringsmessig vet vi hva føringer
frontfagene legger også på våre forhandlinger på LOK. Ut fra meklingsresultatene lover ikke dette det aller beste, med
bakgrunn i våre egne hovedkrav.
Våre hovedkrav på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) er på
flere områder en videre oppfølging av
tidligere krav i Tariffoppgjør, som så
langt ikke er innfridd. 14-28 offshore og
bedre arbeidstidsrotasjoner på land ( ref
Lok §9) , forsterke tillitsvalgtes kontroll
ved inn- og utleie herunder sikre samme
lønns- og arbeidsvilkår som egne ansatte,
og så er det oppgradering av Akkordtariffen og satsene der.
Dersom vi ser på meklingsresultatene fra
frontfagene gir de ikke etter vår mening
noen god løsning på rotasjonskravet offshore. En ordning hvor manglende timer
ved 14-28 skal innarbeides ved å måtte bli
sent på nytt oppdrag med 14 dagers varsel
er ingen løsning. Det blir jo ingen helhetlig bedring av rotasjonene av dette. Når
det i tillegg nedsettes et utvalg i perioden
til å se på forholdet har en også skjøvet
spørsmålet ut av årets Tariffoppgjør. Når
da utvalget legges til partene LO – NHO,
har en også lagt føringer som ”binder”
andre tariffområder. Og i mens vokser
uroen og forbannelsen for medlemmene
offshore som ser 14-28 i bruk for andre
offshorearbeidere. 2 nye år med medlemmer som føler seg sviktet kan dessverre gi
gode vilkår for de som hevder at forbundene ikke tar disse medlemmene alvorlig
nok.
Bedre rotasjonsordninger krever kortere gjennomsnitts beregning av arbeidstid. NHO er prinsipielle motstander av
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asjonsordninger NÅ!
det – så vel historisk som i dag. Derfor
har også tidligere bedringer i rotasjoner
kommet etter arbeidskamp eller kraftig
trykk for bruk av arbeidskamp. Slik sett
er dette et forhold som er vel kjent av
medlemmene og vi er alle i år ekstra godt
forberedt på dette gjennom klare vedtak
og prioriteringer i forberedelsene til
Tariffoppgjøret. Det er NÅ i år det skal
skje.
LOK § 9 med hjemreise hver helg
er med bakgrunn i ovennevnte således
et krav som MÅ innfris i år. I EL&IT
forbundet er svært mange av medlemmene i kortere og lengre perioder på jobb
hvor en ikke kan bo hjemme. Reisejobber
krever en fleksibilitet i arbeidslivet som i
privatlivet. Det siste har mange tatt inn
over seg, og da må også arbeidstidsrotasjonene ha en fleksibilitet som tar opp i
seg den enkelte arbeidstakers behov for
god oppfølging av familie og venner. En
slik fleksibilitet er blant annet tariffmessige rettigheter til gode rotasjonsordninger, les hjemreise hver helg.
Et tarifforslag uten at det leveres på
bedring av arbeidstidsordninger NÅ, vil
ikke kunne anbefales overfor vår mange
medlemmer som er på reise.
Gjennom arbeidet med ny kvalifikasjonsforskrift for elektrofagene (FKE) har vi i
forbundet jobbet målrettet for faste ansettelser i elektrobedriftene. Dette har vært
en tøff kamp hvor medlemmene og forbundet også har brukt politisk streik som
virkemiddel. Dette er vårt sterkeste våpen
ved siden av arbeidskamp i Tariffoppgjørene og viser det alvor vi legger i saken.
Samtidig og som en del av denne
kampen har det vært viktig å holde
bemanningsbyråene utenfor bransjen vår.
Gjennom krav i dagens FKE, Arbeidsmiljøloven og tariffavtalens omfangsbestemmelser har vi et godt grunnlag for dette. I
stor grad har våre tillitsvalgte klart dette
gjennom krav til arbeidsgiveren nettopp
med bakgrunn i lov og avtaleverk. Alternativene for bruk av bemanningsbyrå har
vært gjennom økt inntak av lærlinger,
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flere faste ansettelser av lærlinger etter
fagprøve, samarbeidsprosjekter og innleie
fra andre produksjonsbedrifter i bransjen
samt fast ansettelse av utenlandske fagarbeidere.
Fra undersøkelser på byggeplasser i Osloområdet har det fremkommet at over
50 % av de som jobbet der var ansatt i
bemanningsselskap. Videre viste samme
undersøkelse at de 5største bemanningsbedrifter alle hver for seg hadde flere
ansatte en det største entreprenørselskapet.
Sammenlikner en situasjonen i
elektrobransjen, så er det i dag ca 19000
elektrikere ansatt. De største bemanningsselskapene hevder å ha samlet ca
1000 elektriker ”ansatt”. Da snakker vi
om ca 5% som er ”ansatt” i bemanningsselskapene. Når det nå åpnes for utvidelse av omfangsbestemmelsen på LOK,
slik flere overenskomster i Fellesforbundet
nå gjør, er dette et historisk brudd med
ikke bare vår tariffpolitiske linje, men
også vår kamp for at ansettelsene skal
være i installasjonsbedriftene.
At Fellesforbundet gjør slike grep
med opptil ”halvparten” ansatt i bemanningsbyrå, er en sak og deres vurdering.
For oss på LOK med kanskje 5 %
”ansatt” i bemanningsselskap er utgangspunktet svært annerledes. Og friskt i
hukommelsen er kampen for ny særlov
(FKE) med krav til ansettelse i installasjonsbedriftene – hvordan skal dette da
samholdes?
Fra vårt synspunkt har man med
dette åpnet for usikkerhet om vårt
standpunkt i FKE- saken og faste ansettelser i installasjonsbedriftene. Hvor
sterkt dette vil undergrave gjenstår å se,
men ”arbeidsgivernes våte drøm” om en
gruppe kjerneansatte/nøkkelpersonell for
så å hente inn arbeidskraften fra bemanningsbyråene virker dessverre ikke lenger
fullt så fjern.
Fra historien kjenner vi sammenhengen med press på ansettelser i dårlige
tider – at det nå også i ”gode tider” skjer

Av Ove Toska

en slik endring er noe som er svært vanskelig å forstå.
I 2 år har bemanningsavtalen (som
EL&IT Forbundet sammen med flere
andre forbund i LO er part i) vært i
funksjon. Nå torpederes denne av FF
og indirekte av oss selv. For meg og vår
fagforening er det beint fram uforståelig. Selvsagt kan det vanskelig, endog
nærmest umulig, at på disse 2 årene skal
det være bygget opp tillitsmannsapparat, forhandlingsapparat og avtaleverk
med tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår
som andre tariffavtaler har bygget opp
gjennom kanskje 100 år. Hvorfor denne
grenseløse utålmodighet – og hvorfor
egenhendig danse etter FF. Det gjør ikke
forbundene H&K, Industri og Energi. Og
om ikke Landsoverenskomsten i Elektrofagene gjør dette – ja så er den 3. største
tariffavtalen i LO heller ikke med. Da er
kanskje FF i en form for mindretall?
Alternativet fra vår fagforening er at
vi var klare for en solidarisk kamp for
styrking av bemanningsavtalen. Og som
vi tilsvarende også var det for å få på
plass IKT avtalen i 2010.
Den ekstra innkalte Tariffkonferansen
21.mars 2012 ville det annerledes og
åpnet for å utvide omfangsbestemmelsen
på LOK. – dette mot våre klare vedtak i
egen fagforening og våre representanters
votering.
Forhandlingsutvalget skal nå gjøre
sine forhandlinger og anbefalinger – deretter skal vi i fagforeningstyret behandle
resultatet og gi våre vurderinger og anbefalinger.
Men det er avslutningsvis medlemmene selv som gjennom Uravstemning gir
sitt svar.
La oss håpe at det er klart og tydelig.
Værprofetene har spådd ekstra varmt i
sommer – hva tenker de på?
Ha en god sommer innimellom alt det
andre !
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KLUBBLEDERSPALTEN

Av Sigurd Sævareid
Montørklubben EL&IT,
Kværner Stord.

Only a

FOOL
D
en 1. mars 2011 gikk
ca.165 medlemmer
i Aker Elektro over
til Aker Stord, som
etter hvert tok navnet
Kværner Stord.
Noen hadde vrangforestillinger om
navnet på det nye konsernet, men jeg
kan med hånden på hjertet si at jeg
tror det vil styrke oss fremover i og
med at Kværner allerede er det slagkraftige merkenavnet vi trenger for
å konkurrere internasjonalt i fremtiden.
Kværner skal og vil være en av de ledende
bedriftene på North Sea markedet de
neste tiår, det er jeg trygg på.

På Kværner Stord har det pågått en prosess som omhandler innføring av LOK
som fast tariffområde, samt å finne en
best mulig struktur som skal ivareta de
respektive klubbene sine interesser på best
mulig måte fremover.
Sammen med bedrift og lokal klubb i
Fellesforbundet kom vi i november i fjor
frem til en lokal enighet om hvordan vi på
lokalt plan ønsket at dette skulle se ut.
Etter mye frem og tilbake i fra sentralt
hold, kom det en endelig protokoll,
datert 1.mars, der LO og NHO var enig
om hvordan dette skulle se ut.
Samtidig i denne prosessen har vi samhandlet våre lokale særavtaler med den
lokale Fellesforbundklubben. Det har
4

”Only a fool would try to
deprive working men and
working women of their
right to join the union of
their own choice “
Dwight D. Eisenhower
vært en god og ikke minst lærerik prosess, der vi som ny klubb i bedriften har
lært bedriften å kjenne på en god måte,
samt at vi bygger gode relasjoner med den
operatørklubben som allerede var inne på
verftet.

For meg og klubben har fagforeningen vært med på å skape trygghet,
ro og vært fantastiske støttespillere.
Dette har vært helt avgjørende for at
brikkene skulle falle på plass på en
slik måte at alle parter skulle være
tilfreds.
Jeg vil oppfordre andre nye tillitsvalgte til å bruke forbundet, organisasjonssekretærene og andre tillitsvalgte
i EL&IT. Trenger du råd til hvordan
ting skal være eller bør se ut, må vi
bruke de kanalene som ligger der.
Tilgangen på informasjon og kunnskap er
enorm!

Ved utgangen av april måned, ser det ut
til at alle avtalene skal være signert og jeg
føler meg og trygg på at vi har ivaretatt
begge klubbene, samt bedriften sine interesser på en god måte.
Det å være ny klubbleder, i en så stor
klubb som Montørklubben EL&IT
på Kværner Stord, har ikke bare vært
lett i den tiden som vi har lagt bak oss.
Til tider har det vært meget krevende.
Derfor ønsker jeg å uttrykke mine
begeistringer for den organisasjonen
vi har i Elektroarbeidernes Fagforening.
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POLITISK KOMMENTAR

VIKARBYRÅ

OG SOSIAL DUMPING

Av Tore Sunde

Det å være tillitsmann i disse tider med vikarbyrå og sosial dumping hengende
over seg og nærmest tredd ned over hodet på en, er en oppgave som krever mot i
brøstet vett i pannen stål i ben og armer, spør du meg.

V

ikar- byråene har vært med på å
skape hodebry både for garvede
og nye tillitsvalgte. Man skal være
meget bevisst på hva som rører seg i
bedriftene og hvordan bedriftene tenker
i forhold til å bemanne både direkte på
bedriften, og hvordan små og store anlegg
blir sammensatt av personell for å komme
i havn med jobben. Det er vi som tillitsvalgte som sitter med en fellesskapsnøkkel
for å begrense og bekjempe den grådigheten som helt tydelig kommer for en dag
når man ser på håndteringen av norsk
arbeidsliv. Vi har et stort ansvar både i
egen bedrift og innenfor vår fagforening
og forbund. Å påse at regelverket blir fulgt
og at vi både blir ansatt, innleid, og utleid
ihht de bestemmelsene som ligger nedfelt
i Landsoverenskomsten for elektrofag, i
Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven. Og
vi har en oppgave å synliggjøre overfor
bedriftene at det er FASTE ANSETTELSER som er og skal være tema og intet
annet. Og skal det leies inn personell eller
leies ut personell, så skal man også der
følge regelverket i LOK§17. Bedriften skal
være godkjent opplæringsbedrift, og der
skal ikke finnes en eneste ledig elektriker
i godkjent opplæringsbedrift, før man i
det hele tatt vurderer å leie inn fra bemannings/vikarbyråer. Så er der noen nå som
tenker at det er enkelt å si og skrive dette.
Både ja og nei, det er mange tillitsvalgte
og klubber som faktisk har satt en kjapp
og effektiv stopper for uorden i rekkene
i forhold til å bemanne prosjekter fra
bemannings/vikarbyrå ved å bruke nevnte
regelverk. Og det viser seg at bedriftene
gir etter for press dersom man legger lovverket til grunn. Der er ikke så mange
bedrifter som er villig til å bli satt opp i
et hjørne fordi de har gjort brudd på et
regelverk som de selv i form av egen organisasjon har vært med på å bestemme.
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Bemannings/vikarbyråene er med på å
skape en nasjonal uorden både i forhold
til prisdumping og ansettelsesforhold. Og
det er våre egne arbeidsplasser dette går ut
over. Hvem er det egentlig blant oss elektrikere som vil være med på at: Det er ikke
så nøye om vi er fast ansatt. Det er ikke så
nøye om vi har en jobb å gå til i morgen
eller overmorgen. Det er ikke så nøye
med pappa- og mammapermisjon. Det
er ikke så nøye med ferie og feriepenger.
Og det er i hvert fall ikke så nøye med en
god pensjonsordning! Vel, her kunne det
ramses opp både i det vide og det breie,
men essensen i dette er at for de som er
tilhørende i bemannings/vikarbyrå, så er
dette regelen og ikke unntaket. Og dette,
gode medhjelpere, må vi være beredt til å
gå til kamp for. Og kamp kan det bli, eller
det blir det. Det Norske Arbeiderparti står
i skrivende stund aktivt på barrikadene
for å innføre Vikarbyrådirektivet. Er dette
noe sjakktrekk rett foran stortingsvalget?
EL&IT-Forbundet reagerer kraftig på
dette. Måtte bare LO også reise seg og vise
muskler overfor regjeringen sin opptreden
på dette området, og gi KLAR BESKJED
til statsminister og hele den norske regjering om at vi har mer enn 875 000 medlemmer som sannsynligvis er klare til og i
verste fall gå til storstreik dersom det tulles
og tøyses med norsk arbeidsliv og ansettelsesforhold blant vår medlemsmasse.
Vi skal ikke misbruke vår makt i organisasjonen. Men er det noe som skaper
URO blant EL&IT sine medlemmer så
er det nettopp det som går på vikarbyrå,
bemanningsbyrå og Vikarbyrådirektivet.
De godene vi gjennom årrekker har bygget
opp i forhold til tariffavtaler, Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven, kan bli slettet
med et pennestrøk av de høye herrer og
direktiver dersom de får stelle seg som de
vil. Så gode kollegaer. Tenk nøye igjennom

hvordan arbeidslivet skal se ut. Det er ofte
en sammenheng mellom arbeidsliv, privatliv og familieliv. Ikke la alle disse direktivene og stivsnippene ødelegge og rasere de
godene vi har bygget opp. Ikke la det bare
være smuler igjen til neste generasjon.
Generasjoner før oss har kjempet for den
velferd vi har i dag, la oss ta en handover
og sørge for at vi og tar vår del av kampen
til kommende slekter slik at våre barn kan
gå til sin arbeidsplass og være stolt over
å ha hatt en generasjon foran seg som
brøytet vei og ryddet opp slik at også de
snakker om FASTE ANSETTELSER og
ikke vikarbyrå/bemanningsbyrå og masse
andre begrep som vi skal holde oss for god
til å implementere oss i. For å si det slik:
Barneoppdragelse er og å sikre fremtiden
og lære seg hvordan en vil at fremtiden
skal se ut. Dette er vårt alles felles ansvar.
Sosial dumping er nok et problem som vi
ikke klarer å rydde helt opp i i vår generasjon, derfor er det viktig å holde dette
tema i søkelyset også i fremtiden. Dette
lyset må ikke slukkes fordi det nok vil ta
lang tid å få det til å lyse igjen. Håper til
slutt at både EL&IT Forbundet og LO
gjør jobben sin slik at vi har vår jobb å gå
til uten at det står BEMANNING A/S på
ryggen til de ansatte i norsk arbeidsliv.
Tore Sunde. FOTO ARNE NESHEIM
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ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET 23. MARS 2012

Fullspekka, men rolig årsmøte
Forbundets nestleder Vidar Hennum besøkte årsmøtet. Her sammen med Ove Toska på fremste benk. FOTO ARNE NESHEIM

Elektroarbeidernes Fagforening gjennomførte årsmøte 2012 i vanlig stil. Det var godt oppmøte og god gjennomføring. Møtet ble avholdt 23. mars i Bergen Kongressenter. Det var
totalt 92 deltakere.
Åpning
Fagforeningens leder Ove Toska ønsket
velkommen. Klokka var passert 9. Han
berørte lønnsforhandlingene vi står foran
og at vi er klar til en eventuell streik. Han
ønsket Jan Henrik Larsen velkommen
som gjest og opplyste at Vidar Hennum
kommer senere.
- FKE saken er enda ikke avklart, men
politikerne lover fortsatt at fagarbeider
skal være ansatt i samme bedrift som
installatør, sa han og fortsatte med at
saken om virksomhetsoverdragelse fra
Sønnico til Eltel har tatt mye tid. -Ankesaken kommer opp til høsten.
Arbeidssituasjonen fremover ser bra ut,
men faste ansettelser trues. Derfor trenger
vi sterke fagforeninger og klubber med
aktive tillitsvalgte. Fagforeningen er klar
til å hjelpe ved behov.
Etter at innkalling, saksliste og forretningsorden var godkjent, og dirigenter
var valgt, overlot han ordet til dirigentene.
Rolf Skår og Øyvind Grindheim ledet deretter møtet på en eksemplarisk måte.
Beretninger.
Arne Nesheim la fram styrets beretning.
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Han viste til at vi hadde hatt en liten nedgang i medlemmer siste året, men håpte
at den trenden ville snu og forbli stabilt
økende. Beretningen ble avsluttet med et
halvt minutts stillhet for å hedre de medlemmene som gikk bort i 2011.
Tariffberetningen ble fremlagt av Åge
Blummenfelt. Denne gangen hadde 50
klubber levert inn lønnsstatistikk, kunne
han fortelle. – Vi har en god oversikt fra
1994 og frem til i dag. Den viser imidlertid
at lønnen er mye lavere i Sogn og Fjordane
enn den er i Bergen. Blummenfelt så ingen
grunn til at det skulle være slik.
Han oppfordret videre alle som jobber
akkord å levere inn statistikk til fagforeningen. Det er alt for få som leverer inn
slik statistikk.
Han oppfordret også til å verve flere
medlemmer ute i bedriftene, og til slutt
tok han opp at vi skal se nærmere på innbetaling av tariffgebyret. Det kan virke
som om det kommer for lite gebyr inn fra
bedriftene. Begge beretningene ble godkjent uten debatt.
Rapport fra sykefraværsundersøkelse
ble lagt fram av Atle Rasmussen.
Sykefraværet var målt til 5,9% i 2011.

Atle oppfordret til at flere bedrifter må
opprette arbeidsmiljøutvalg. Han presiserte videre at tilrettelagt arbeid skal gjennomføres selv om det koster penger for
bedriften å tilrettelegge. IA-bedrifter kan
få tilskudd for tilrettelegging. Han oppfordret alle til å ivareta de sykmeldte i den
enkelte bedrift.
Ove Toska orienterte om den gjennomførte ombyggingen av fagforeningens hus i
Kalfarvei 71. Det var blitt noe dyrere enn
planlagt, men vi har nå et hus vi kan bruke
i mange år fremover. En ny takst viser at
huset med eiendommen har en teknisk
verdi på nesten 20 millioner.
Det var ingen som ba om ordet til disse
punktene og de ble dermed tatt til orientering uten debatt.
Temadebatt
Til dette punktet hadde vi fått besøk av
forbundets nestleder Vidar Hennum for å
holde innledning. Han startet med å spøke
litt om fotball siden han kommer fra
Drammen og holder med Strømsgodset.
Det er stor aktivitet og travle tider i forbundet, kunne han fortelle. Avslutning av
regnskap, forberedelse til forhandlinger
MONTØRFORUM 1 - 2012

Av Arne Nesheim

og vervearbeid er blant aktivitetene. -Jeg
er lei av å si at vi er 37 500 medlemmer,
sa han. -Jeg vil heller si at vi har 40 000
medlemmer i forbundet. Det er målet for
vervekampanjen i det store verveåret 2012.
Veldig mange forblir uorganiserte fordi de
aldri er blitt spurt om å bli medlem, kunne
nestlederen fortelle. Innen IKT sektoren
er det et enormt potensiale for verving.
Blant Telenors 10 000 ansatte i Norge er
det bare 1500 medlemmer i EL&IT.
Hennum berørte FKE og videre tariffkravene for Landsoverenskomsten, før han
presiserte at forbundet er sterkt i mot at
Arbeiderpartiet nå vil innføre Vikarbyrådirektivet. Lytt til gode venner, vend i tide,
det er ingen skam å snu, var hans råd til
AP som han mente hadde opptrådt veldig
arrogant i denne saken. Til slutt minnet
han om organisasjonsprosjektet som skal
gjennomføres i forbundet før neste landsmøte.
I debatten tok Atle Rasmussen opp styrets handlingsplan for verveåret og viktigheten av verving og medlemsoppfølging.
Gunnar Røssland fortalte at dette trolig
var hans siste møte som representant for
Bravidaklubben. Han mimret litt fra sine
tidligere reisejobber helt tilbake til 1966,
akkordarbeid, og at tillitsvalgte må få
nødvendig tid. Gunnar
Røssland høstet sterk

applaus for sitt innlegg.
Remi Unnvik sa at som AP-medlem
likte han veldig lite at partiet nå vil innføre Vikarbyrådirektivet.
- Toppene i AP vil nok ikke si nei til
EU enda en gang, sa han. Når det gjelder
verving sa Unnvik at som kasserer kunne
han love at det skal bli avsatt nok midler
til slikt arbeid. Jon Kristian Viken tok opp
økende bruk av vikarer på byggeplasser.
Ja, sågar på de to siste byggene han hadde
vært på, så skulle to vikarbyrå flytte inn.
Han mente reglene for innleie måtte styrkes, og at ingen arbeidsgiver kunne være i
mot noe slikt siden de har talt så varmt for
vikarbyrådirektivet, som jo selges inn som
noe som skal gi de innleide bedre vilkår.
Ove Toska mente at de uorganiserte er
gratispassasjerer og at de bør være med å
dra lasset ved å organisere seg. Han tok og
opp at vi har hatt god lønnsutvikling gjennom mange år, og at det fort kan stoppe
opp om det blir mange midlertidig ansatte
i arbeidslivet.
Åge Blummenfelt minnet om at Hovedavtalen har bestemmelser om at de
tillitsvalgte skal få informasjon om nyansettelser og at de nyansatte skal presenteres for klubbleder. Han sa også at det er
lurt å få de uorganiserte organisert på en
vennlig og bestemt måte.
Karsten Eriksen etterlyste fullt fra-

drag for fagforeningskontingent. Vidar
Hennum hadde ordet til oppsummering
og var glad for det arbeidet fagforeningen
legger ned i vervearbeidet. Hen sa også at
avtaleverket er et godt verktøy å bruke.
Ove Toska takket Hennum av med en liten
gave før årsmøtet tok lunsj.
Etter en kort lunsjpause ble regnskapet
for 2011 fremlagt av fagforeningens kasserer Remi Unnvik. Han la også frem forslag
om å overføre en halv million fra Medisinkassen til Studiekassen og 1,2 million fra
Fagforeningskassen til Kampfondet.
Regnskapet ble godkjent og forslagene
vedtatt uten debatt. Regnskap for Kalfarvei 71AS ble lagt frem av Ove Toska og
tatt til orientering. Remi Unnvik presenterte og fikk så godkjent budsjett for 2012
uten diskusjon.
Sjøhuset.
Årsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening ble formelt stoppet og man gikk over
på årsmøtet i Stiftelsen Sjøhuset. Kristian
Pedersen åpnet formelt det møtet og gikk
etter konstituering rett på årsmelding.
Den ble godkjent. Kjell Sverre Aasheim
orienterte så om regnskapet som viste et
lite underskudd på grunn av at underetasjen ikke hadde vært utleid hele året.
Da budsjettet for 2012 ble presentert
kunne den sammen Aasheim fortelle at vi

Øyvind Grindheim og
Rolf Skår ledet møtet.
FOTO ARNE NESHEIM
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nå har fått på plass leietakere i underetasjen fra mai og at det dermed ville komme
litt leieinntekter for dette året, slik at det
ventes at regnskapet går i balanse for 2012.
Til slutt var det valg til styret i stiftelsen.
Fire styremedlemmer og en revisor var på
valg. Kristian Pedersen ble gjenvalgt som
leder for stiftelsen for fire nye år. Dermed
var årsmøtet i stiftelsen Sjøhuset gjennomført og en kunne åpne opp igjen årsmøtet
i Elektroarbeidernes Fagforening etter en
kort pause.
Innkomne saker
Det var fire innkomne saker pluss forslag
til en uttalelse. Sakene ble først fremlagt
hver for seg. Så var det som vanlig en
debatt på alle de innkomne sakene, før det
ble gjort vedtak på den enkelte sak.
Pensjonistgruppen hadde sendt inn forslag om at vedtektene for medisinkassen
bør endres siden helsevesenet nå har gått
over til elektroniske resepter. Styret ønsket
litt mer tid for å se på saken og foreslo å
komme med konkrete endringsforslag til
halvårsmøtet, men presiserte at medlemmene ikke skulle tape noe på omleggingen. Kjell Sverre Aasheim la frem saken.
Rolf Solberg Thorsen hadde ordet i debatten og sa at de hadde full tiltro til at styret
ville finne en god løsning. Han spøkte
så med at det kunne kanskje innføres et
vikardirektiv som bare skulle gjelde for
Stortingsrepresentanter. Som gammel AP
medlem var også han skuffet over partiet
sitt. Kjell Sverre Aasheim inviterte pensjonistgruppen til Stord for å snakke litt om
vedtektene for medisinkassen. Styrets innstilling ble vedtatt.
Styret hadde hatt oppe til vurdering om
Tariffutvalget burde legges ned eller videreføres. Et flertall i styret hadde gått inn
for å videreføre utvalget blant annet fordi
det er vedtektsfestet å ha det. Representantskapet var enig i det og Tariffutvalget
fortsetter dermed videre.
Jentegruppen Montørjentene
Saken ble fremlagt av Heidi Lie. Styret
anbefaler at fagforeningen oppretter en
8

jentegruppe, og at det velges en ledergruppe på tre personer. Årsmøtet var helt
enig. Heidi Lie var et naturlig ledervalg.
Hun fikk med seg Renate Langedal, og så
skal det plukkes ut en til. Gruppen skal
blant annet arrangere egne jentekonferanser for alle de kvinnelige medlemmene.
Beklager implementering av Vikarbyrådirektivet.
Saken ble fremlagt av Ove Toska. Styret
hadde laget en uttalelse om Vikarbyrådirektivet som var sendt ut i sakspapirene.
Siden Arbeiderpartiet i mellomtiden
hadde vedtatt å implementere direktivet,
hadde leder utarbeidet en revidert versjon
av uttalelsen som ble utdelt på møtet.
Den hadde fått navnet “Beklager implementering av vikarbyrådirektivet”. Nils
Gunnar Knutsen fra Aibelklubben, som
også er et skuffet medlem av Arbeiderpartiet og medlem av Bergen bystyre, ønsket
å få inn et tillegg i uttalelsen som gikk på
partimedlemmenes mulighet for påvirkning av AP. Han hadde selv deltatt aktivt
for å få saken belyst i Arna Arbeiderpartilag og i Bergen Arbeiderparti. Ove Toska
kommenterte forslaget og mente at det
heller hørte hjemme i en uttalelse i Arbeiderpartiets egne organer. Han tok og opp
at alt for mange leier inn folk fra bemanningsbyrå i stedet for å ansette fast. Han
opplyste at vi har et godt kontaktnett der
mange utenlandske elektrikere ønsker fast
ansettelse i ordinære bedrifter i stedet for
gjennom bemanningsbyrå. Noen bedrifter
har allerede ansatt polske elektrikere med
gode resultater. Igjen og igjen må vi minne
om dette. Faste ansettelser er viktig. Gode
argumenter og medlemmene i ryggen er
avgjørende. Han trakk frem konkrete
eksempler til etterfølgelse. Møtet kvitterte
med applaus.
Jan Henrik Larsen minnet om at selv
om man nå var forbanna på Arbeiderpartiet, så er det rødgrønne alternativet tross
alt et bedre alternativ enn høyrepartiene
når en skal stemme ved neste stortingsvalg. Ove Toska sin reviderte versjon av
uttalelsen ble vedtatt, etter at Atle Ras-

Denne gangen var også bordfana med på
årsmøtet. FOTO ARNE NESHEIM

mussen hadde hatt ordet til forretningsorden og kommentert at dirigenten måtte
være konsekvent i voteringene.
Innspill til kontingentdebatt
Saken ble fremlagt av Ove Toska. Klubben
ved Rolls Royce Marine Austevoll har foreslått at det bare skal betales kontingent av
ca. 400 000 pr år. Styret hadde behandlet
forslaget og viste til at et tak på kontingenten er noe et landsmøte eventuelt må
vedta. Styret anså ellers intensjonen i forlaget delvis ivaretatt siden kontingentnivået
på den lokale kontingenten skal behandles
på årsmøte i 2013. Styrets innstilling ble
vedtatt.
Valg
Siste punkt på dagsorden var valg. Jon
Kristian Viken orienterte om valgkomiteens arbeid og la fram valgkomiteens
innstilling. -Det legges stort sett opp til
gjenvalg i styret, kunne Viken fortelle,
men det foreslås ny leder i Ungdomsutvalget. Fredrik Grytdal kommer dermed inn
i styret. Og det er litt utskifting i enkelte
utvalg. Valgkomiteen hadde ikke tatt
høyde for jentegruppen men ordnet det på
strak arm under møtet. Heidi og Renate
ble valgt og de fikk fullmakt til å ta med
en til i ledergruppen. Viken fortalte videre
om henvendelser fra LO avdelinger, men at
MONTØRFORUM 1 - 2012

vårt årsmøte var for sent til og forelå noen
inn der i år. Ove Toska kommenterte at
LO avdelingene skal representere en helhet
så det er naturlig at det tas i distriktet.
Styret ble så valgt med akklamasjon. Det
samme ble utvalgene. Rolf Skår fikk til en
endring i vararepresentanter til distriktets
representantskap. Nicholas Spratt ble 12.

vara i stedet for Magnus Grov. Valgkomiteen ble for øvrig gjenvalgt.
Ove Toska fikk ordet til avslutning. Han
oppfordret alle til å delta på 1. mai feiringen. -Forbundets leder og landets statsminister kommer til Bergen på første mai,
kunne han fortelle. Han minnet også om
Landstariffkonferansen som skal være i

VERVEÅRET 2012

Bergen i 2013 og han minnet om at forbundet er en rasismefri sone.
Han takket dirigentene, sekretæren og
kassereren, avsluttet møtet og ønsket alle
vel hjem.
Klokka var da blitt ti over tre.

Av Arne Nesheim

Elektroarbeidernes Fagforening
gjennomførte den 14. februar en
klubblederkonferanse som var
lagt opp som et vervekurs rettet
mot vervekampanjen til
forbundet.
Ove Toska ønsket velkommen til konferansen. FOTO ARNE NESHEIM

Klubblederkonferansen
med kurs i verving
2012 er det store verveåret til EL&IT-forbundet. Alle potensielle medlemmer skal
tilbys medlemskap.
Atle Rasmussen og Kjell Sverre Aasheim
innledet om vervekampanje og verveargumenter.
Konferansen fikk også besøk av representanter fra Sparebank 1 SR Bank som orienterte om forbundets forsikringer som i seg
selv er et godt verveargument.
Foruten over 20 klubbtillitsvalgte fra fagforeningen var det representanter fra energibransjen med på kurset. Konferansen ble
også dekket med en artikkel i medlemsbladet Nettverk.
Arnt-Gunther Dietel regionsansvarlig overfor LO
i Hordaland fra Sparebank 1 SR Bank fortalte at
han gjerne kan komme på klubbmøter og informere om ordningene. FOTO ARNE NESHEIM
MONTØRFORUM 1 - 2012

9

BANG
VERVEÅRET 2012

Av Tore Sunde

BIG

Verveåret 2012 er et år som vil felle seg inn i rekkene som det året THE
BIG BANG oppstod. Sammen er vi sterke. Sammen er vi dynamitt.

E

L&IT har lagt ned et stort stykke
arbeid for å engasjere våre tillitsvalgte, klubbledere og andre som
har sitt virke innenfor EL&IT
sine rekker med tanke på å verve nye medlemmer til forbundet. Det er en meget krevende oppgave å få forståelse i folket til å
fatte viktigheten ved å være medlem i en
organisasjon. SAMMEN ER VI STERKE.
SAMMEN ER VI DYNAMITT. Dette er
utrykk vi kjenner igjen, men betydningen
og å omsette disse ord til virkelighet ja det
er et mer krevende stykke arbeid.
DET ER KULT Å VÆRE ORGANISERT.
DET ER TYPISK NORSK Å VÆRE FAGORGANISERT.
Dette er kanskje noen tekstlinjer som kan
være til ettertanke for å mobilisere.
Våre nye tillitsvalgte, også de
andre har et stort ansvar for å
rette søkelyset på sine egne og
klubbens medlemsrettigheter.
Det er et formidabelt regelverk som skal
håndteres. Vår hovedavtale og tariffavtale
er ikke noe som har kommet rekende på en
fjøl, eller ramlet ned fra himmelen. Dette
er avtaleverk som har vært kjempet for og
forhandlet frem av dyktige tillitsvalgte.
Det er ikke tilfeldig at lærlingelønna er
som den er. Det er ikke tilfeldig at vi har
utenbystillegg når vi ikke har nattkvarter
i eget hjem. Det er ikke tilfeldig at vi har
smusstillegg og høydetillegg. Det er i hvert
fall ikke tilfeldig at vi kan jobbe akkord,
og fremforhandle lokale lønnsavtaler ihht
§ 3E. Det er dette vårt regelverk dekker
opp for, slik at vi kan ha et anstendig
arbeidsliv som elektrikere. Det kan være

fort i kampens hete å glemme å
kikke litt i det avtaleverket som
vi har i ryggen når det gjelder
våre arbeidsvilkår. I tillegg til
tidligere nevnte lovverk har vi
Arbeidsmiljøloven som og fletter seg inn som fundament på
et godt og trygt arbeidsmiljø.
For de som har fokus på medlemskontingenten så er det nærliggende å tenke at
flere medlemmer gir lavere kontingent.
Dette er og viktige moment å ha med på
veien, det er i dag en stor medlemsmasse
som mener at kontingenten må settes ned,
ellers velger de å melde seg ut av EL&IT
Forbundet. Dette er jo ikke vanskelig å
forstå. Men det går også an å tenke andre
veien. Klarer man å verve flere
medlemmer, så skjer følgende.
Man øker trykket inn mot LO,
man blir sterkere som organisasjon og vil styrke sine medlemsfordeler og rettigheter og
dersom dette i tillegg er med på å få satt

”Det er
kult å være
organisert“
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ned kontingent parallelt
med økende medlemstall
ser jeg dette som en vinnvinn situasjon. Vår fagforening og EL&IT-Forbundet
oppfordrer nå til at alle
klubbledere informerer om
dette viktige tema på medlemsmøter og andre fora der medlemmene
er samlet. Det blir og satt inn skyts i mot
ungdomsskoler og videregående skoler for
så tidlig som mulig sette fokus på jenter i
elektrofaget og viktigheten av å organisere
seg. Noe som omhandler din livssituasjon
både med tanke på utdanningsstipend,
situasjon ved evt. permittering og sykemelding. Vi har alle en jobb å gjøre når
det gjelder medlemsverving og vi tar den
jobben nå.

”Sammen
er vi sterke,
sammen er vi
dynamitt“

Kjell Sverre Aasheim presenterte verveargumenter foran en godt oppfylt sal.
FOTO ARNE NESHEIM
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Av Atle Rasmussen

En god plan for
verving
2012 er besluttet at skal være
det store verveåret i landsmøteperioden, som strekker seg
fra 2011 – 2015. Målsetningen
for forbundet totalt sett er å
bli 40 000 medlemmer i løpet
av året. De siste årene har vi
lagt stabilt på 37 500 medlemmer. For å nå målsetningen
så har forbundet sentralt satt
i gang en rekke tiltak bl.a.
utviklet nytt vervemateriell,
egne kampanjer og kanskje
det viktigste, oppfordret alle
fagforeninger og distrikt til å
utarbeide egne handlingsplaner for året.

S

tyret i Elektroarbeidernes
Fagforeningen behandlet og
vedtok handlingsplan for verveåret 2012 i styremøte 19.
januar. Målsetninger er at
fagforeningen skal ha 2 850 medlemmer
ved årsskiftet, en økning på 170 medlemmer, samt en langsiktig målsetning med å
bli 3 000 medlemmer i 2014.
I handlingsplanen er det gitt oppgaver
til både klubbene og administrasjonen, og
oppgavene er fordelt ut over året. Hovedoppgavene til klubbene blir å ta kontakt
med alle uorganiserte i egen bedrift, etablere rutiner for organisering av nyansatte
og følge opp endringer i medlemsstatus
til de enkelte medlemmene. Hovedårsaken som blir oppgitt i undersøkelser om
hvorfor arbeidstakere er uorganisert, er at
de sier at de aldri er blitt spurt om å bli
MONTØRFORUM 1 - 2012

Atle Rasmussen presenterte styrets plan for verving og medlemsoppfølging. FOTO ARNE
NESHEIM

medlem. Derfor blir dette en viktig oppgave for klubbene å ta tak i. I bedrifter
der det er få medlemmer eller et klubbapparat som ikke fungerer vil fagforeningen
ta initiativ til å gjennomføre medlemsvervemøter. Det legges også opp til mer
oppsøkende og utadvendt aktivitet med
byggeplassbesøk, medlemsmøter, deltakelse på klubbmøter samt stand hos grossister.
En annen viktig del er endringer i rutiner med oppfølging av medlemskapet til
den enkelte. Vi ser at det er mange som
går ut som medlemmer som vil ha fordel
av å fortsette som medlem. Dette gjelder i
all hovedsak medlemmer som går i militæret, tar utdanning eller skifter jobb. Når
en går i militæret så har en fritak for kontingent og forsikring, men beholder forsikringene. Tar en utdanning så betaler en
for forsikringene, men har fritak for kontingent. Mange av de som tar utdanning
vil også kunne ha rettigheter til stipend,

bl.a. i LOs Utdanningsfond. Jeg vil oppfordre alle til å ta kontakt med fagforeningen eller tillitsvalgt om en har endring i
sin status, enten ved jobbskifte, avtjening
av militær tjenesten, permisjon fra bedriften, tar videre utdanning etc. Dette for å
gjøre oss i stand til å ivareta dine rettigheter som medlem.
For at vi skal lykkes med målsetningen
både i fagforeningen og forbundet er det
viktig at vi alle gjør en aktiv innsats. Med
flere organiserte vil medlemmene få større
påvirkningskraft i forbundet, i LO, internt
i egen bedrift men ikke minst i utviklingen av lønns- og arbeidsvilkår i bransjen
og i Norge. Det er også vervepremier å
hente for de som verver medlemmer, enten
de er ansatt i egen bedrift eller en annen
bedrift. I fagforeningen vil en delta med et
lodd i trekning av 3 reisegavekort à 8 000,kroner for hvert medlem en verver.
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AKTUELT

Tre jenter som fortalte om hvordan de har lykkes ved Harstad Sykehjem.

MANIFEST
ÅRSKONFERANSE 2012
«Kunnskapsnasjonen» var tittelen Manifest årskonferanse
hadde fått. Årets konferanse
hadde derfor stort fokus på
utdanning, fagopplæring og
kunnskap. Montørforum
deltok også i år.

Å

rets konferanse fikk en dårlig
start da den ble lagt til Folketeateret i Oslo, et sted det ikke
er etablert tariffavtale. Derfor
ble det en del støy rundt Manifest analyse og lokasjonen til konferansen.
Media var frempå og enkelte gav utrykk
for at de ikke ønsket å delta på en konferanse som var lagt til et sted uten tariffavtale. At det har skjedd en feil har Manifest
innrømmet, dessverre hadde de ikke økonomi til å flytte konferansen. Allikevel var
det et meget godt oppmøte.
Reform 94
Håkon Høst, utdanningsforsker ved NIFU
STEP mener at Reform 94 ikke er skyld i
men tydeliggjorde frafallet i den videregående skolen. Når Reform 94 ble innført
skilte den praktisk og teoretisk utdanning.
Bare halvparten av elevene får læreplass
når de går praksisordningen og det er et
problem.

Godt å hjelpe
Gro Helen Preston, lærer i norsk og
engelsk på yrkesfag ved Haugaland videregående skole fortale om hvordan hun
praktiserer sin opplæring av elevene hun
har. Hun opplever at det ikke er vanskelig
å motivere i praktisk opplæring. Elevene
i yrkesfagene må tas på alvor på samme
måte som elever ellers. Hun savner et systematisk program om hvordan lærerne
kan bli satt inn i programfagene (yrkesfagene). Og hun forteller med glød om hvor
godt det er å hjelpe elever som trenger en
annen opplæring enn tradisjonell teoretisk opplæring.
Bakgrunn, en forskjell
Patrick Lie Andersen, sosiolog ved UiO
fortalte om hvordan barn med ulik oppvekst, bakgrunn og stimulanse i oppvekst
får varierende grunnskolepoeng. Det er
tydelig at ulike bakgrunner gir forskjellige
utslag. Barn med kulturell bakgrunn får
for eksempel 2-3 poeng mer enn barn fra
arbeiderklassefamilier. Man kunne konstatere at kultur ikke kunne avskrives som
en faktor. Barn med denne faktoren får
stort sett bedre karakterer enn barn med
annen bakgrunn.
Danmark satser på Fond
Lars Olsen, en dansk journalist og forfatter, var blant annet innom lærlingestøtten
som er innført i Danmark. Ordningen
fungerer slik at det kreves inn en avgift fra
alle arbeidsgivere som går til et fond. Midlene fordeles deretter ut igjen til de bedrifHåkon Høst mener Reform 94 tydeliggjorde
frafallet i den videregående skolen
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tene som har lærlinger. Folketrygden og
avgiften kreves inn samordnet. Systemet
ser ut til å være selvfinansierende og ingen
tjener på å la andre ta regningen for fagopplæringen.
Privatisering av fagopplæringen?
Jørgen Leegaard, direktør for kompetanse og rekruttering ved Byggenæringens
Landsforening (BNL) måtte poengtere
at de ikke ønsket å privatisere fagopplæringa. Dette etter å ha fortalt at arbeidsgiverne vil forplikte seg mer om de får større
herredømme over fagopplæringen.
Rolf Jørn Karlsen, leder for samarbeidsrådet for yrkesopplæring(SRY) mener at
dagens ordning er god men næringslivet
må bidra mer.
Fra usikkerhet til trygghet.
Ellen Lind, hjelpepleier på Olavsgården
sykehjem i Harstad og Ellen Johnsen,
avdelingsleder ved samme sykehjem fortalte om hvordan hverdagen har endret seg
på sykehjemmet. Ellen Johnsen fortalte at
turnusmodellen er hentet fra Sverige og er
deretter tilpasset norsk arbeidsmiljølov.
Ordningen er basert på hele stillinger og
en ordning der den ansatte er tre dager på
og har deretter tre dager fri.
Tidligere ønsket Ellen Lind nesten folk
syk for å få kunne arbeide et tilstrekkelig
antall timer for en tilfredsstillende familieøkonomi. I dag kan hun fortelle familien
når hun skal jobbe. Hun har fått stabilitet i livet. Nina Amble, seniorforsker ved
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) mener
Det var deltakere fra hele landet. FOTO ARNE
NESHEIM

ordningen kan gjøres i hele Norge. Den
fjerner problemet med små stillinger og
skaper samhold på arbeidsplassen.
Testing, testing
Videoen vi blir presentert heter «Testing,
Testing». Den omhandler intervjuer med
Diane Ravitch, utdanningsprofessor i
USA og Robin Alexander med samme
tittel men da fra Storbritannia. Videoen
viste oss blant annet hvordan det gikk i
USA med grunnskolen etter at nasjonale
prøver og testing ble innført. Et system der
ideologien er å teste elevene og ansvarliggjøre lærerne for å skape resultater. I dag
er det i USA et så stort fokus på testing
at pensum blir lagt til side og elevene blir
derfor ikke klar for neste nivå i opplæringen. Diane var tidligere en tilhenger av all
denne testingen. Etter hvert som erfaringene ble samlet inn innser hun at hun har
stått på feil side, noe hun innrømmet med
utgivelse av en bok. Robin gikk så langt
som å gi Norge gode råd. Han mente at vi
ikke måtte slavisk innføre samme system
som Storbritannia og USA. Vi må lese
resultatene med varsomhet når man sammenligner seg med andre land. Han spurte
hva som var viktigst for oss i skolepolitikken. Er det tallene og resultatene fra prøvene eller er det den helhetlige kvaliteten
i opplæringen? I dag er USA i ferd med å
få verdens første rektoropprør. Videoen
viste oss også at dette systemet ble innført
i Norge uten å innhente erfaring fra andre
land. Norge innførte nasjonale prøver
omtrent på samme tid som Diane Ravitch
gav ut sin bok der hun advarer mot testingen
Stress og feil fokus
Ingebjørg Lundevall en lærer i Oslo fortalte om økt stress for lærere og stigmatisering av elevene i forhold til den evige
testingen. Hun opplever at lærerne i dag
er pålagt å forberede elevene på prøvene.

Tina Åmot leser dikt fra anleggsprosa.

May-Bente Jansson en lærer i Sandefjord
sier at all testingen går på bekostning av
tid med elever. Hun mener at testing er
viktig men har i dag feil fokus. Vi bør
heller fokusere på mestring i stedet for
nederlag. Hun avslutter med «God lære er
når elever kan reflektere og gjøre kunnskapen til sin egen».
Er privatskoler veien å gå?
Ali Esbati, økonom ved Manifest Analyse
fortalte om hvordan det gikk i Sverige. I
1991 ble ansvaret for skolene overført fra
stat til kommune og det ble en åpning for
fritt valg av skole. Samtidig ble det etablert
offentlige friskoler. Skoleplan ble etablert i
1994. Disse innføringene fikk en del konsekvenser. Leseforståelsen og resultatene
ble forverret. Dette gikk verst ut over de
svake elevene. I dag slutter en av fire i
ungdomsskolen og omtrent 13500 elever
får ikke gå på videregående skole. En av
fire gutter sliter med leseferdighetene. Det
ble en rask nedgang fra topp til snitt på
OECD sine statistikker. Det er regelrett
fritt fall, sier Ali.
For at situasjonen kunne bli slik har
svensk skolesystem gjennomgått desentralisering, differensiering og til slutt individualisering.

Høyesterettsadvokat Bent Endresen mener
Arbeiderpartiets stortingsgruppe i beste fall
er naive om de innfører vikarbyrådirektivet.
MONTØRFORUM 1 - 2012
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AKTUELT

Pensjonsreformen:

Fra komplisert til komplisert

EL&IT Forbundet Distrikt Hordaland Sogn og Fjordane, arrangerte den 9. februar 2012 en pensjonskonferanse for tillitsvalgte
slik at man kunne få et lite innblikk i pensjonsreformen.
Til å innlede hadde man fått pensjonsekspert Eirik Falk som
arbeider i Sparebank 1, og Gerd Heggland fra NAV. Foruten disse
var det 36 deltakere på konferansen som ble avholdt i Bergen.
Distriktssekretær Artur Sjursen hadde inviterte Eirik Falk til å innlede om pensjon. FOTO ARNE NESHEIM

D

istriktssekretær Arthur
Sjursen ønsket velkommen og sa at Studieutvalget hadde tatt
initiativ til samlingen.
Eirik Falk fra Sparebank 1 presenterte seg
som hovedkontaktperson mot EL&IT på
de forsikringene som EL&IT tilbyr sine
medlemmer. Han har også god greie på
pensjon og har skrevet bok om temaet:
Pensjon helt enkelt. Boken ble utdelt til de
som var på konferansen.
Falk delte opp sin innledning i tre
deler: Pensjonssystemet i privat sektor
etter pensjonsreformen i 2001, Pensjon i
offentlig sektor, og til slutt litt om den nye
uføretrygden som skal tre i kraft fra 2015.
Han fortalte at i 2016 vil de første pensjonistene få deler av pensjonen fra folketrygden i privat sektor utbetalt etter nye regler,
og først i 2025 vil de første pensjonistene
få hele pensjonen etter nye regler. I mellomtiden blir det gradvis overgang fra
gammel til ny ordning. Forrige gang tok
14

det førti år å innføre pensjonsordningen.
Denne gangen tar det femten år. Han fortalte om levealdersjustering, alleårsregel,
fleksibel pensjonsalder, delingstall, pensjonsbeholdning og regulering.
Pensjonsreformen som skulle lage systemet så enkelt at til og med faren til Statsministeren ville forstå det, er for mange
like komplisert, bare på en litt annen
måte. Det skal lønne seg å arbeide, staten
skal spare penger og private løsninger skal
ta en større del av pensjonsmarkedet synes
å være stolper i omleggingen. For en som
begynner i elektrikerlære som 17 åring og
arbeider i samme bedrift til pensjonsalder kan omleggingen være grei nok, men
mange med lav lønn og avbrekk vil kanskje ikke kunne gå av før man er 70. Et
salgsargument er at man kan jobbe samtidig som man tar ut pensjon.
AFP (avtalefestet pensjon) som tidligere var en ordning for de som ville gå av
mellom 62 og 67 år er fra 1.1.2011 blitt et
livsvarig påslag på pensjonen og kan tas

ut fra fylte 62 år, så sant kravene for det er
oppfylt. Man må arbeide i en bedrift med
tariffavtale for å være med på fellesordningen. Skifter man jobb etter 55 år må
man passe på at den nye bedriften er tilslutta fellesordningen for å ha rett til AFP.
I tillegg til pensjon fra folketrygden og
AFP-tillegg får mange pensjonister også
noen kroner fra tjenestepensjonsordninger som den enkelte bedrift har etablert
for sine ansatte. Fra 2006 ble det lovpålagt
at så godt som alle bedrifter skulle etablere
slike ordninger gjennom lov om obligatorisk tjenestepensjon. Også på dette området kommer det nye regler og ordninger
trolig fra 2013. I mellomtiden er det noen
midlertidige regler. Her er det fare for at
man mister en stor del av ordningen om
man går av før 67 år.
Etter at Falk hadde gjennomgått tilsvarende om endringene for offentlig sektor,
fikk Gerd Heggland fra NAV ordet og fortalte om pensjonskalkulatoren som ligger
MONTØRFORUM 1 - 2012

Av Arne Nesheim

på NAV sin webside.
Her kan den enkelte går inn å få
informasjon om hva en kan forvente å få
i pensjon enten man vil gå av ved 62 eller
senere. Hun opplyste videre at det var lurt
å søke elektronisk når man skal søke om
AFP. Hun reklamerte også for pensjonstelefonen som har nummer 55 55 33 34.

under omlegging.
Rehabilitering, attføring og tidsbegrensa uførestønad er allerede erstatta
med en felles ordning som heter arbeidsavklaringspenger og som gir 66% av pensjonsgivende inntekt. Det blir normalt
innvilga for fire år. Om det ikke er tegn
til bedring skal man deretter kunne gå
inn på uføretrygd, før man så

går over til alderspensjon når man blir 67.
Også på dette området er det midlertidige
regler som forventes å bli erstattet med
nye regler som skal gjelde fra 2015.

Til slutt informerte Eirik
Falk om uførepensjon som også er

Nye modeller for alderspensjon
Ny modell for uttak av alderspensjon

Den nye opptjeningsmodellen for alderspensjon har følgende
egenskaper:
• En inntektspensjon som innebærer at en hvert år tjener
opp pensjonsrettigheter tilsvarende 18,1 prosent av
pensjonsgivende inntekt. Den årlige pensjonsopptjeningen
summeres opp til en samlet pensjonsbeholdning.
(Alleårsregel) Den enkeltes årlige pensjon beregnes ved å
dele pensjonsbeholdningen på et delingstall som reflekterer
antall år som pensjonist.
• All inntekt fra første krone og opp til 7,1 G (562 434
kroner) er pensjonsgivende.
• Inntektspensjonen tjenes opp gjennom arbeidsinntekt mv.
fra 13 til 75 år.
• I ny alderspensjon erstatter en garantipensjon dagens
minstepensjon og er på samme nivå som denne.
Garantipensjonen avkortes med 80 prosent mot opptjent
inntektspensjon.
Ny modell for uttak av alderspensjon

Fleksibel alderspensjon i folketrygden innebærer at:
• Det åpnes for uttak av alderspensjon i folketrygden fra fylte
62 år.
• Pensjonen i ny alderspensjon utmåles ved å dele den
opparbeidede pensjonsbeholdningen på et delingstall.
MONTØRFORUM 1 - 2012

Størrelsen på delingstallet avhenger av når man starter å ta
ut pensjon, slik at den enkelte i praksis vil stå overfor et sett
av delingstall for årene en fyller 62 til 75 år. Delingstallet
gjenspeiler i hovedsak forventet antall gjenværende leveår
på uttakstidspunktet. I tillegg tas det hensyn til årskullets
dødelighet i perioden som yrkesaktiv og regulering.
• Delingstallene for et årskull fastsettes endelig det året
årskullet fyller 61 år.
• Det åpnes for uttak av hel eller delvis alderspensjon
før 67 år så lenge pensjonen fra fylte 67 år overstiger
minstepensjonsnivået.
• Det åpnes for å kombinere uttak av alderspensjon og arbeid
uten avkorting av pensjonen. Eventuell arbeidsinntekt ved
siden av pensjonen gir pensjonsopptjening.
Nye regler for regulering av pensjoner

• Opptjente pensjonsrettigheter som yrkesaktiv
reguleres i takt med lønningene. Utbetalt pensjon for
alderspensjonister reguleres med veksten i årslønn og
deretter fratrekkes 0,75 prosent. Dette sikter mot at
pensjonene over tid skal få en regulering tilsvarende
gjennomsnittet av pris- og lønnsveksten
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1. 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
bestemte stiftelseskongressen for den andre
internasjonale i Paris 1889 å gjøre 1. mai til en
internasjonal dag for demonstrasjon, også fra
1890. Elektroarbeidernes Fagforening er med
å bringe tradisjonen videre.

1 mai
på Stord

Tekst: Kjell Sverre Aasheim FOTO ROLF SKÅR

D

et vart eit vellukka arrangement i det strålande
været. Det var fullt i frukostsalen på Stord Hotel
under den tradisjonelle 1. mai frukosten. Etterpå
var det togoppstilling, som marsjerte til industriarbeidarmonumentet i Leirvik sentrum. Om lag 120 gjekk i toget.
Statssekretær Elisabeth Dale frå SV heldt hovudappellen, medan
Raghnhild Voreland frå Stord AUF heldt ein appell under frukosten. Musikklinja ved vidaregåande skule underheldt under frukosten, og Breibandet Big Band sytte for frisk musikk når toget
ankom sentrum. Mange var møtt fram for å få med seg toget og
appellen i det strålande været.
Toget på Stord ovenfra

1 mai i Bergen

Tekst og foto: Arne Nesheim

Feiringen i Bergen startet med familiedag i
Kalfarvei 71, denne gang i samarbeid med
Distriktet. Forbundets leder Hans Felix var
mellom de rundt 60 menneskene som var innom.
Det ble servert både spekekjøtt, pølser, is og snop
og drikke.
Deretter gikk turen til Tårnplass og oppstilling i
toget. Det ble opplyst at 8000 mennesker deltok
i førstemaitoget i Bergen dette året. Og været var
strålende. Forbundets leder Hans Felix og Norges
statsminister Jens Stoltenberg holdt taler på
Torgalmenningen før toget hadde en runde utom
Bryggen.
Jeanette Syvertsen holdt deretter ungdomsappell
på Torgalmenningen før programmet ble
avsluttet.

Felix og Stoltenberg gikk først i toget.
16
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Toget på Stord

Jens Stoltenberg og Hans Felix holdt taler.

Vi stilte som vanlig opp utenfor Tinghuset på Tårnplass.
Fredrik Grytdal bar fanen. Her på vei utover Bryggen.
Det er alltid godterier å få på første mai i fagforeningen.
Rundt 60 personer deltok på familiedag i fagforeningens
hage.

MONTØRFORUM 1 - 2012
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1. MAI

En annerledes 1. mai markering

i Ytre Arna
Tekst: Nils Gunnar Knutsen. FOTO: KINE BRATLI DALE

I et nydelig vær og stor oppslutning ble
det ble en litt annerledes 1. mai feiring i
Ytre Arna enn det vi er vant med. Under
parolene, La asylbarna bli, tre år er
nok, var det Nathan saken og tragedien
på Utøya som preget arbeidernes dag.
Nathan bor i Ytre Arna, derfor står saken
veldig sterkt der.
Magne Rommertveit som er
stortingerepresentant for Arbeiderpartiet
holdt hovedtalen. Han innledet med å
fortelle om rettsaken i Oslo og den mest
grufulle hendelsen i Norges historie.
Han kom inn på viktigheten med å

Tog med Paroler i Ytre Arna

18

fortsette kampen med arbeid til alle. Som
samferdsels politikker var det naturlig
for Rommertveit å si noe om dobbel
spor gjennom Ulriken og opprustning av
E16. Med stortingsvalget som bakteppe,
advarte han mot en koalisjon mellom
Høyre og Frp i regjering.
Eigil Knutsen som er nestleder for AUF
Hordaland holdt ungdomsappellen. Han
ga også støtte til asylbarna, og kritiserte
sitt eget parti for asylpolitikken. Han
kom også inn på at dagen var spesiell for
han på mange måter. For et år siden stod
hans nære venn Tore Eikeland og holdt

Magne Rommertveit

ungdomsappellen. -For ett år siden stod
et politisk stortalent her. Dem vi mistet
får vi aldri tilbake. Det eneste vi kan
gjøre er å prøve å se fremover, sa AUFnestlederen.

Underholdning i Ytre Arna

MONTØRFORUM 1 - 2012
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TARIFF 2012

TID FOR

TARIFF
Vårens vakreste eventyr, tariffoppgjøret er enda ikke helt over. Det er uravstemning like om
hjørnet. Det var tøffe krav som ble prioritert denne gangen også: Hjemreise hver uke for de
som er på reisejobb på land og 14-28 rotasjon for de som jobber ute i havet på olje- og gassinstallasjoner. I tillegg krevdes det bedre regler for inn og utleie, samt opprydding i Akkordtariffens generelle del.

F

orhandlingene på Landsoverenskomsten for elektrofagene pågikk i slutten
av april. Det ble ikke enighet og riksmeklingsmannen måtte på banen. Det
ble en meklingsløsning klokka ti på halv
sju på morgenen den 16. mai.
Som vanlig har vi også foran dette oppgjøret hatt en grundig og god tariffprosess.
Det startet med Distriktstariffkonferanse
i Ålesund i slutten av mars 2011. (se MF
2011-1) Deretter ble det nedsatt arbeidsgrupper på tvers av klubbene som utarbeidet konkrete forslag gjennom sommeren.
De ble sendt via fagforeningstyret til forbundet i Oslo der de fikk sine innstillinger
og kom igjen i forslagshefte til Landstariffkonferansen. Landstariffkonferansen ble
avholdt i Trondheim i november. Montørforum 2011-2 hadde fyldig dekning derfra.
Elektroarbeidernes Fagforening sine delegater var aktive på talerstolen med mange
gode innlegg. 15 av 20 var på talerstolen.
Dette må vi kunne tilskrive den grundige
prosessen som vi har opparbeidet gjennom mange år. Konferansen gjorde sine
prioriteringer, og langt på vei er de oppfylt. Ja, sågar kom det også inn bestemmelser som vi kunne vært foruten. Resten
får vi ta senere. Tross alt er tariffutvikling
en “never ending story”
Uttalelsen som ble sendt inn til konferansen i Oslo, se neste side. Vi ble alene
om dette synet.
MONTØRFORUM 1 - 2012
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Nedtur
til
Oslo
- omkampen som ikke var en omkamp
Som et ledd i forbundets oppkjøring til tariffoppgjøret 2012 ble det avholdt en dagskonferanse i Oslo den 21. mars. På agendaen stod streikeforberedelser, samt at forbundet ønsket en
avklaring på spørsmålet om tariffavtale med vikarbyrå i tilfelle Fellesforbundet fikk gjennom
sitt krav om at deres tariffavtale skulle omfatte vikarbyrå og at dermed bemanningsoverenskomsten ville bortfalle. Konferansen var som følge av et vedtak på Landstariffkonferansen i
Trondheim. EF stilte med 10 delegater, slik det var bestemt.
Jan Olav Andersen ønsket velkommen og
ga straks ordet til Kjell Skjervø fra Fellesforbundet som fortalte om hvorfor de
ønsket at Byggoverenskomsten også skulle
gjelde for bemanningsbyrå. Bemanningsoverenskomsten hadde ikke virket. Heller
ikke tariffavtalene de hadde hatt med
vikarbyrå før det. Byggebransjen har slitt
med forholdene i bemanningsbyrå i snart
10 år.
Elektroarbeidernes Fagforening hadde
sendt inn forslag dagen før konferansen
om at vi ikke ønsket at LOK skal gjelde for
bemanningsforetak. Vi ønsket altså å videreføre det synet vi har hatt hele tiden. Vi
ønsket ikke å normalisere bruk av bemanningsbyrå, da vi er redd for at det vil føre
til færre faste ansettelser i de ordinære
bedriftene. Jan Olav Andersen la frem et
motsatt forslag til vedtak, om at dersom
Fellesforbundet vant frem ja så burde vi
følge etter. -Men dette er ingen omkamp.
Det presiserte han, gang på gang. - Forbundsstyrets vedtak ligger fast og det sier
at vi skal satse på bemanningsoverenskomsten.

Det ble åpnet for debatt. Først ute
var Øivind Wallentinsen fra Rogaland
som støttet forslaget til Jan Olav Andersen. Dette er et syn Rogaland har hatt
hele tiden. Flesteparten av deltakerne fra
Elektroarbeidernes Fagforening var på
talerstolen og argumenterte for at LOK
ikke skal gjelde for bemanningsforetak
og at kompromissforslaget om bemanningsoverenskomsten må videreføres.
Men vi ble sørgelig alene om det synet.
Delegasjonen fra Oslo og Akershus hadde
skiftet mening og var nå uenig med oss.
Det samme hadde skjedd i Trøndelag og i
Østfold. Nina Farnes Hansen fra Oslo og
Akershus foreslo sågar at reglene i LOK
§§16 og 17 burde tilpasses en slik endring.
I debatten påpekte Ove Toska at vi med
dagens LOK har store lønnsforskjeller. Så
om LOK blir gjeldende i vikarbyrå ville
det ikke nødvendigvis gi høyere lønn, men
trolig flere som har sitt arbeid via slike
byrå.
Når det kom til avstemming var det
kun delegatene fra Elektroarbeidernes
Fagforening og tre til som støttet vårt syn.

Resten mente at dersom Fellesforbundet
vant frem med sitt krav, så burde vi følge
etter.
-Om ikke så ligger vår strategi fast,
dette er ingen omkamp, presiserte Jan
Olav Andersen, som nå hadde vunnet
frem med sitt syn som han har kjempet for
gjennom mange år. Vi kan bare gratulere
han med akkurat det.
Etter denne avklaringen var det tid til
forberedelse for arbeidskamp. Kasserer
Terje Olsson orienterte om størrelse på
streikebidrag. Torbjørn Sundal orienterte
om informasjonsstrategi herunder bruk
av “Min side”. Jan Olav Andersen orienterte om forhandlingene gang og mulig
streiketidspunkt. I den anledning hadde
Ove Toska ordet og oppfordret til full
streik med en gang. Jan Henrik Larsen
orienterte om arbeidet i aksjonsgruppen
for faste ansettelse før Jan Olav Andersen avsluttet konferansen klokken 15 og
en noe slukøret delegasjon fra Elektroarbeidernes Fagforening kunne reise hjem
igjen.

En halv landstariffkonferanse diskuterte omfangsbestemmelsene den 21. mars. FOTO ARNE NESHEIM
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Nå er det reisefolkenes

TUR

Nils Gunnar Knutsen
intervjuet Karsten Bøe som er
vår mann i forhandlingsutvalget før årets forhandlinger på
Landsoverenskomsten startet.

D

en 23. april startet forhandlingene på Landsoverenskomsten
for elektrofagene mellom EL &
IT Forbundet og Norsk Teknologi.
En av dem som sitter i forbundets forhandlingsutvalg – for femte gang - og arbeider
for at vi som berøres av Landsoverenskomsten skal få en bedre arbeidshverdag er Aibel sin mangeårige klubbleder,
Karsten Bøe. Montørforum har vært i
kontakt med Karsten, for å få han til å fortelle litt om selve prosessen, fra vedtakene
på Landstariffkonferansen oktober 2011

og frem til forhandlingene startet opp den
23. april 2012.
Karsten, hva er hovedkravene ved årets oppgjør?
Etter en lang og demokratisk prosess, ble
det på Landstariffkonferansen i oktober
2011, vedtatt tre hovedkrav i prioritert
rekkefølge.
1. 14-28 rotasjon offshore som normal
rotasjon, og ukentlig hjemreise for folk på
reiseoppdrag.
2. Inn/ utleie. Forhandlingsutvalget skal
vurdere situasjonen på forhandlingstidspunktet og fremme krav som bidrar til
ryddige forhold på dette område.
3. Akkordtariffen. Innenfor akkordtariffen fremmes krav som bidrar til opprydding/
avklaring av forhold i del 1, spesielt knytta
til innkalkuleringen som ble foretatt i 2006.

Som representant i forhandlingsutvalget, kan
du fortelle litt om aktiviteten fra Landstariffkonferansen og frem til nå? Veien videre? Noen
spesielle utfordringer?
Forhandlingsutvalget har holdt en del
møter internt, og et innledningsmøte med
motparten, Norsk Teknologi 12. april.
Internt har vi jobbet med å se på vedtakene fra Landstariffkonferansen, og med
bakgrunn av det utformet et kravsdokument på 5 sider. Vi har også mottatt et
kravsdokument fra Norsk Teknologi på
tilsvarende mange sider.
Uke 17, fra 23. – 27. april er avsatt til
forhandlingene. Hvis det skulle bli brudd
i forhandlingene, så vil det være mekling
som står for tur. Dato for eventuell mekling er vanskelig å spå siden vi da kommer
inn i «meklingskø» og vil få tildelt dato fra
meklingsinstituttet. Som spesielle utfordringer ser jeg for meg meklingsresultatet
for frontfagene, som ble landet 15. april. I
en eller annen form er vi nødt å forholde
oss til det som er fremforhandlet der, og
det er jo ikke alltid at det er i tråd med
våre vedtak og krav.
Og helt til slutt Karsten, det er tøffe krav dere
skal forhandle frem. Blir det streik?
Jeg har vært med i forhandlingsutvalget
siden 2002, og så vidt jeg kan huske så
har det aldri vært fremmet krav som ikke
har vært tøffe. Det som likevel kan gjøre
det spesielt krevende denne gang , er at
det høyeste prioriterte kravet i hovedsak
vil komme et mindretall av medlemmene
på Landsoverenskomsten til gode. Men
Landstariffkonferansen har talt, så jeg har
stor tro på, og forventninger til, at alle
medlemmene forstår at det er disse medlemmenes tur nå.

Karsten Bøe krevde 14-28 og fikk det. FOTO
ARNE NESHEIM
MONTØRFORUM 1 - 2012

21

BYGGEPLASSBESØK

Elektroarbeidernes Fagforening besøker jevnlig
byggeplasser. Den 27. april tok Åge Blummenfelt
turen bort til Solheimsviken og det som skal bli
DNB sine kontorer i Bergen fra september 2013.

Solheimsviken

gror til
Lærling Morten Norseng i arbeid

Vi ble tatt i mot i kontorriggen. Fra venstre anleggsleder Jan Erik
Hansen, klubbleder Heidi Lie, formann Morten Skåtøy og Åge Blummefelt.
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LAB Entreprenør AS som totalentreprenør
bygger et 300 meter langt kontorkompleks på
totalt 42 000 kvadratmeter. Det skal romme
2500 kontorarbeidsplasser. Prislappen er
beregnet til rundt én milliard kroner.
Bygget eies av GC Rieber Eiendom. DNB som skal leie har
ambisjon om at bygget skal blir Nordens mest attraktive finanshus for kunder og ansatte. DNB vil samle alle sine aktiviteter
i Bergen i bygget. I første etasje blir det felles resepsjon, kantine og møteromsenter. Dette sammen med flere innganger til
totalt fem bygg gjør at prosjektet vil være svært fleksibelt. Hvert
av de fem byggene kan deles i to separate utleielokaler. Bygningene blir oppført i henhold til Energiklasse B. Kjøling til byggets
dataanlegg og klimakjøling besørges av sjøvann fra Puddefjorden.

arbeid da vi var på besøk, og det var forventet rundt 60 på topp.
Det var lagt rør i grunnen, en del kabelbroer var montert og en
del kabler var trukket. Dette prosjektet er det største Otera har
hatt i Bergensområdet, og er nok blant de største elektrojobbene
som er i gang i Bergen. Anbudet på de elektriske installasjonene
var på 80 millioner kroner og det er planlagt at det skal gå med
ca. 100 000 timer før det skal stå klart i september 2013. Da skal
det mellom annet legges 10 kilometer kabelbro og trekkes 500
kilometer med kabel. Totalt for alle fag forventes det å gå med
12 000 årsverk på prosjektet.
Otera Elektro AS har totalt 110 ansatte i Bergen og 90 av disse
er medlemmer av EL&IT-forbundet.

Otera Elektro AS (tidligere Otera Delta) har de elektriske
installasjonene. Åge Blummenfelt hadde avtalt med klubbleder Heidi Lie at vi skulle komme på besøk. Hun tok i mot oss
i kontorriggen utenfor nybygget. Sammen med anleggsleder
Jan Erik Hansen viste hun oss rundt på prosjektet som enda
var i startfasen. Bygget holder fortsatt på å reise seg. Betongarbeidene forventes ferdig i sommer. Otera Elektro hadde 21 i

Vi fikk omvisning på bygget.
MONTØRFORUM 1 - 2012
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KRYSSORD

Løs ordfloken

Løsningsordet (gul stripe) kan sendes firmapost@elogitbergen.com merket Kryssord - Medieutvalget.
En vinner vil bli trukket ut i møte i Medieutvalget i slutten av august og får hederlig omtale i neste nummer.
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Av Åge Blummenfelt

Fastlønnsstatistikken 2012
– forskjellene øker

E

lektroarbeiderens Fagforening har siden 1995 samlet
inn fastlønnsstatistikk, vi
har derfor en meget god
oversikt over lønnsutviklingen i vår egen fagforening gjennom
de siste 17 år. I 1995 var gjennomsnittlig
fastlønn kr. 106,08 per time. For 2011 er
fastlønnen kr 210,15 noe som er nesten en
dobling i lønn.
På den første undersøkelsen fikk vi svar
fra 43 klubber. For i år fikk vi inn svar fra
50 klubber noe som er ny rekord i antall,
men så er vi langt flere klubber i dag enn
for 17 år siden.
Statistikken dekker ca. 2400 ansatte i
Hordaland, Sogn og Fjordane så den er
svært dekkende for hvordan elektrikere i
våre 2 fylker lønnes. Det er flere trekk vi
kan lese av årets statistikk. Det viktigste
vi ser er at forskjellene øker. Gjennomsnitt
timelønn i Sogn og Fjordane er kr. 202,68
MONTØRFORUM 1 - 2012

tilsvarende i Bergen er kr. 215,04 en forskjell på 12,36. per time. Jeg har ennå ikke
hørt en eneste god forklaring på hvorfor
elektrikerne i Bergen skal ha en årslønn
som er 25.000 høyere enn den i Sogn og
Fjordane. Dette er forhold som medlemmene og klubblederne i Sogn og Fjordane
bør ta tak i ved årets forhandlinger.
Vi ser også et generelt trekk at forskjellene mellom laveste og høyeste fastlønn
øker til tross for at vi vedtar å redusere
forskjellene på våre klubblederkonferanser. Derfor må spørre. Er større forskjeller
noe vi ønsker eller er det andre som styrer
utviklingen for oss?

Stor byggeaktivitet i Bergen. FOTO ARNE
NESHEIM

Åge Blummenfelt
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FASTLØNNSTATISTIKK

				LAVESTE
KLUBB			
FASTLØNN

HØYESTE
FASTLØNN

GJ.SNITT
FASTLØNN

HELLIGDG
GODTGJ

UTSIKTER
FOR 2012

Adventec					240,0		200,0		Fastlønn
Meget god
Aibel				199,03
219,03
208,80
230,75
God		
AkerElektro Bergen		197,67
230,97
217,70
256,28
God		
Apply TB Bergen		204,12
219,12
210,33			God
Apply TB Sunnhordland
197,53
202,03
199,83
228,75
Middels
Apply Oil &Gas								
Bergen Elteknikk		207,02
230,00						
Bergen Group Vest Elektro 207,35
224,44
211,81				
Bergen Installasjon 								
Bergen Og Omegn Elektro 207,02
217,00
214,00
Fastlønn
God		
BIS PP Odda			194,63
207,13
200,88
Fastlønn
Middels
BIS PP Svelgen		
195,13
207,63
200,13
Fastlønn
Meget god		
BIS PP Høyanger								
Bravida Bergen		204,53
225,84
217,15
222,11
God		
Bravida Sogn og Fjordane 189,03
215,03
203,38
212,40
Meget god
E. Eismann Eftf.		201,53
210,53
207,09
Fastlønn
Middels
EAL Elektro								
Elecon, Stord			191,59
202,53
197,00
Fastlønn
God		
Elektroinstallasjon 		188,72
256,71
225,46
Fastlønn
God		
Elektrotec Elesko								
Fokus Elektro								
Frøland og Noss 		
200,47
230,47
210,47
Fastlønn
God		
Førde Elektro og rør								
G4S								
Hafs Elektro								
Hans Pedersen		201,97
225,00
215,30
215,30
God		
Havyard Elektro 		184,03
205,34
201,07
Fastlønn
God		
Helland Elektro		198,00
221,44
209,72
Fastlønn
God		
Henden Elektro									
Holen Installasjon 		206,96
216,27
213,43
213,43
Meget god
Honeywell								
Høva Elektro								
Håkon Olsen 			229,00
239,00
234,00
Fastlønn
God		
Magnus Thunestvedt
201,53
229,53
213,59
Fastlønn
Middels
M. Prestegård		182,03
237,36
215,55
226,26
Meget god
Josvanger Elektro								
Kjell Hansen Elektro		211,00							God		
Knut Knutsen			238,00
238,00
238,00
Fastlønn
God		
Kvinnherad Elektro								
Kværner Stord		218,97
247,28			256,69
Middels
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				LAVESTE
HØYESTE
GJ.SNITT
HELLIGDG UTSIKTER		
KLUBB			
FASTLØNN FASTLØNN FASTLØNN GODTGJ
FOR 2012
		
LOS Elektro			202,30
211,26			202,30
Middels		
Maritim Elektro		201,20
233,05
215,59
Fastlønn
Middels		
Mesta Elektro Bergen
185,84
185,84
185,84
185,84
Meget god		
Mesta Elektro Røldal
185,84
185,84
185,84
185,84
Middels		
Mongstad Elektro OG
221,47
221,47
221,47
221,47
God			
Mongstad Elektro IE		
210,70
221,78
218,36
Fastlønn
Meget god
Mølster Installasjon 								
NBN Elektro, Florø		197,32
233,97
191,13
Fastlønn
God			
Nettpartner			187,03
216,93
207,98			God			
Solberg Thomsen Eftf. 								
Ofshoretelecom								
Otera Delta			208,47
208,47
208,47
211,54
God			
Petterson & Gjellesvik
211,89
228,39
220,14
226,66
God			
Profitek
193,97
240,70
212,44
Fastlønn
God
Risnes Elektro								
Rolls Royce PES		196,47
211,90			221,38
Middels		
SEC Elektro			216,03
229,03
221,03
216,03
Middels		
Stomas 			197,03
206,03
201,83
Fastlønn
God			
Sæterdal Elektro		210,53
229,53
219,03
Fastlønn
God			
Sætren Installasjon, Måløy								
Sønnico Bergen		197,11
247,56
210,00
220,00
Middels		
Sønnico Florø			200,03
218,03
207,00
Fastlønn
Middels		
Torsvik Elektriske 								
Ulvesund Elektro Måløy
184,08
224,58
203,00
Fastlønn
God			
Urheims Elektrokompani								
Vangen Elektriske		199,03
216,52
210,79
Fastlønn
Meget god		
Vestgar Elektro								
YIT Bergen			209,53
252,03
217,41
229,93
Middels		
YIT Førde			192,03
226,00
204,40
217,87
God			
YIT Høyanger								
YIT Nfj.eid			192,03
225,03
200,60
217,87
Dårlig			
YIT Årdal								
YIT Mongstad		208,52
222,03
213,46
Fastlønn
God			
Øvreberg Elektro								
Øygarden Elektriske		216,47
216,47
216,47
216,47
God			
GJENNOMSNITT SUM:
201,67
222,66
210,15
219,78				
Statistikken er utarbeidet før tariffoppgjøret 2012 og er uten fagarbeidertillegg.
MONTØRFORUM 1 - 2012
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Klubbleder
med lang
fartstid

Av Tore Sunde

Klubbleder Knut Erik Bjørnholt fra Nordfjordeid har vert klubbleder så lenge at han
felles inn i rekkene som Veteran. Knut sitter inne
med tillitsmannserfaring som sikkert mange vil
misunne han. Det å være tillitsvalgt er en krevende oppgave. Du blir som klubbleder som regel
trykket mellom barken og veden og skal være
bevist på hva du holder på med både overfor
bedriftsledelsen og medlemmene i klubben, som
og stiller store forventninger til den tillitsvalgte.
Knut har klart å stå han av både i storm og stille,
og blir på årsmøte etter årsmøte valgt som klubbleder og det må jo bety at tilliten til vår kjære
Knut er der den skal være til enhver tid. I dette
innlegget vil jeg prøve å få svar på hva som driver
et menneske til å stå i slikt verv som tillitsvalgt
og klubbleder år etter år. Og kanskje vil dette gi
både spørsmål og svar som blir avgjørende for
de som kommer etter og skal videreføre det som
så lang erfaring har ført med seg.
Knut Erik har med egne ord beskrevet hvordan
han har håndtert rollen som tillitsvalgt og
arbeidsmann igjennom mange, mange år.

Knut Bjørnholt legger varmekabel.

Tore Sunde og Knut Bjørnholt på klubbårsmøte 2012. FOTO ÅGE BLUMMENFELT
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Knut Bjørnholt nyter jordbær.
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MITT LIV SOM
FAGARBEIDER OG
TILLITSMANN

Av Knut Erik Bjørnholt

Mitt navn er Knut Erik Bjørnholt, gråt helt sikkert da jeg ble født i Kongsberg, der jeg og ble
døpt. Jeg flyttet til Sørkedalen da jeg var nesten 6 år gammel og hadde der gode oppvekstkår
som yngstemann blant 4 brødre. Vi hadde bondegård, og der lærte jeg at kroppsarbeid var
en sunn og naturlig del av livet. Har bare gode minner fra den delen av jobben og livet på
gården. Kan si det slik at jeg lærte å jobbe i fellesskap med andre.

J

eg begynte i NEBB 21. august 1968,
var hjelper på lampebutikken i ca 8
mnd, før jeg fikk lærlingkontrakt.
Grunnlønna som lærling var da utrolige
kr 3,21. Det betyr at jeg nærmer meg 44 år
i samme firma, navnene har forandret seg,
men det kan jeg ikke ta skylda for. Først
NEBB, EB, ABB og nå YIT.
Jobbet 10 år i NEBB før jeg ble
reisemontør til Ålesund, var jo planen å
returnere til Oslo. Men slik ble det ikke.
Traff Bjørg som jeg giftet meg med og fikk
barna Espen og Kathrine. Ble i Ålesund i
nye 10 år. Nå er det YIT AS Nordfjordeid
som må holde ut med meg. Jeg kom hit i
1989 og her blir jeg.
Kanskje på tide å gi seg?? Nei, jeg tror
ikke det. Føler fremdeles at både interesse,
engasjement og pågangsmot er tilstede.
Som elektrofagarbeider har jeg fått
allsidig erfaring. Skulle vel bare mangle vil
vel noen tenke. I Oslo var det mye større
prosjekt med erfarne dyktige baser og
kolleger jeg lærte mye av. Etter hvert fikk
jeg ansvaret for en del prosjekt selv, noe jeg
syns var svært interessant og utfordrende.

personlighet også på forbundskontoret på
Youngstorget, der han også hadde verv.
Å delta på medlemsmøter på Youngstorget gjorde selvfølgelig inntrykk på
en ungdom. Var på en del klubbmøter,
og kurs på Sørmarka. Men ellers var
jeg vel ikke den gangen den mest ivrige
fagforeningsmann. I NEBB var det i stor
grad akkordjobbing, og følte den gang at
jobben og akkorden var viktigst. Fikk til
de grader føle klubbapparatets tyngde,
da jeg som ung bas følte press for at et
prosjekt skulle bli ferdig og jobbet dermed
på 1. mai. Det gjorde man ikke ustraffet.
Måtte stå skolerett for klubbstyret med

en annen veteran, den gang klubbleder
Trygve Thorsen. Kan si det slik, jobbet
aldri mer på 1. mai, i hvert fall ikke som
elektriker.
Har som sagt snart jobbet i firma i 44
år, over halvparten av tiden har jeg vært
tillitsmann, de fleste årene som klubbleder.
Selv om fagforeningsengasjementet ikke
var det største i Oslo, mener jeg allikevel
at det var der jeg fikk grunnopplæringa.
Ble vestlending
Da jeg reiste til Ålesund som reisemontør
for Osloavdelinga var det som anleggs
bas på Ålesund Rådhus. Først da Ålesund

Knut Bjørnholt er serviceelektriker og klubbleder.

Minner fra Oslo
Jeg har stort sett bare gode minner
fra tiden i NEBB Oslo. Det var en stor
arbeidsplass med ca 200 ansatte, med
et tilhørende sterkt klubbapparat. Som
relativ fersk lærling ble jeg vervet av en av
basene mine, Ludvig Jacobsen, en kjent
MONTØRFORUM 1 - 2012
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etter hvert ble etablert som egen avdeling
ble jeg valgt til tillitsmann. Var sammen
med dyktige folk i styret, følte vi jobbet
rimelig strukturert med gode møterutiner.
Noe som er vesentlig og svært viktig i all
møtevirksomhet. Følte at den tiden jeg
hadde hatt som bas kom til nytte i den
forstand at du hadde tilegnet deg en vis
erfaring å snakke i ’’forsamlinger’’. Det
var nok av saker å ta tak i.
Dog var ikke mangel på arbeid på 1980
tallet fram til 1988 noen problemstilling.
Oppdragene sto nærmest i kø. Noe som
gjorde arbeidspresset for stort. Som jeg
pleier å si…. Jeg ble ’’kvalm’’ og trakk
meg fra mine verv på slutten av tiden min
i Ålesund.
Etter å ha søkt om overflytning til
Nordfjordeid, flyttet familien dit våren
1989. Først litt lokal jobbing på Eid og så
ble det reisemontør noen år, før jeg endte
opp som servicetekniker med servicebil og
pc på min høyre og venstre, noe jeg trives
svært godt med.
Da det ble kjent at jeg hadde vært
tillitsmann i den avdelinga jeg kom fra
ble jeg i 1991 valgt inn som nestleder, året
etter som klubbleder, har hatt dette vervet
fram til dags dato.
Som klubbleder i alle disse år er det
mange, har mange dyktige kolleger

hatt styreverv. Mener at kontinuitet i
klubbstyret er viktig, samtidig er det
naturlig med rekruttering til styret. Min
mening er at det er viktig med engasjement
og at flere i styret har erfaring og kunnskap.
Klubbstyret viktig
Vil aldri være lett å drive klubbarbeid,
men det er lettere å oppnå resultater når
en har et samlet styre. Skal ikke rope
ut å si at vi de siste år har oppnådd all
verden i forhandlinger med ledelse, men
det vi har oppnådd er resultat av grundig
forberedelse og ikke gi seg i forhandlinger.
Har og benyttet tillitsmannsapparatet i
YIT og fagforeninga i Bergen for å få svar
og støtte, dette har vi hatt stor nytte av.
Som klubbleder i YIT har jeg i årevis
hatt glede og nytte av å delta på
klubblederkonferanser, der jeg har
møtt klubbledere fra hele landet. På
konferansene har vi hatt mange heftige
og gode diskusjoner også til vår sentrale
ledelse som også deltar på deler av møtet.
Det meste henger sammen. Er man
opptatt av arbeidsplassen sin henger det
sammen med lokalsamfunnet rundt oss,
som igjen henger sammen med de som
styrer landet. De fleste av oss er uenig
i mye av den politikken som regjering
Stoltenberg utøver, eksemplene er mange

og kjente. Foran valg blir vi oppfordret til
å stemme rød-grønt, og at alternativet for
oss er et dårligere valg. Skal vi støtte de rødgrønne mener vi bestemt at Stoltenberg &
Co må lytte mye mer til grasrota, ellers
er det grunn til å tro at det er bay bay til
regjeringstaburettene.
Noe av det tyngste klubbstyret
kommer opp i er når medlemmer står i
fare for å bli permittert og eventuelt blir
permittert. Verst føles det selvfølgelig for
dem som må permitteres. Klubbstyret
prøver etter beste evne alle muligheter når
denne situasjon oppstår. Vi tar kontakt
med lokal fagforening og klubbledere
rundt omkring, for om mulig skaffe
arbeid. Den største utfordringen vi møter
er at bemanningsbyråer har vært med
på å presse prisene nedover. Svært ofte
opplever vi at vi er ’’for dyre’’. Er det noen
som vil gjøre noe med dette??. Med lite
eller begrenset arbeid går det også utover
rekrutteringen til faget. Lærlingene vil
ikke få fast ansettelse etter avlagt fagprøve.
Av andre tunge utfordringer for mange
er GPS og flåtestyring, som er på full
fart inn. De fleste av oss er motstandere
av dette systemet og mener at en såkalt
passiv GPS kunne tilfredsstille ledelse og
skattemyndigheter. Dette blir nok en hard
fight, så får tiden vise hva resultatet blir.
Til slutt vil jeg si at trivsel på
arbeidsplassen har alltid vært viktig for
meg. Å trives med gode kollegaer, kunder,
være utadvendt. Mener det er viktig å
engasjere seg, ikke være redd for å si hva
man mener. Prøve å fordøye dager som
man helst ikke skulle stått opp. Som
tillitsmann, skaffe seg skolering og fordele
oppgavene i styret.
Håper på jobb for alle og ønsker dere alle
en god sommer.
Med kollegial hilsen klubbleder og
servicetekniker i YIT AS Nordfjordeid,
Knut Erik Bjørnholt
Nordfjordeid 26.03.2012

Knut Erik Bjørnholt
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Merkefest 2011 - i Bergen
Den 25. november 2011 ble de årlige samlingene av jubilanter i Elektroarbeidernes
Fagforening avholdt i fagforeningens egne
lokaler i Kalfarvei 71 i Bergen og i Sjøhuset på Stord.
Begge steder ble det servert pinnekjøtt
med tilbehør.

25-års jubilanter får utdelt en nål fra
forbundet, 40-års jubilanter får nål og
diplom fra LO, og 50-års jubilanter får
statuen “Tenkeren” fra Fagforeningen.
60-års jubilanter får en oppmerksomhet i
form av blomster.

På Stord ble utdelingen foretatt av
Fagforeningens nestleder Rolf Skår og
Trond Løvstakken fra EL&IT-forbundet
sentralt. Der var samlet 22 deltakere,
deriblant jubilanter, pensjonister, klub-

bledere og styremedlemmer.
I Bergen ble utdelingen foretatt av fagforeningens leder Ove Toska og forbundets
nestleder Vidar Hennum. Her er bilder
fra samlingene.

Fra venstre: Fagforeningens leder Ove
Toska, Erling Bruvik (40), Helge Lægreid
(40), Trond Kvinge (40), Jan Helge Wisnes
(40), Egil Jensen (60), Åge Dyrdal (25),
Reidar Godal (25), Arthur Grimen (40), Anita
Danielsen (forsinket 25), Arild Nygård (40),
Edgar Drevdal (25), Einar Sæbø (50), Terje
Nilsen (50), Svein Inge Myrold (25) og helt
til høyre EL&IT-forbundets nestleder Vidar
Hennum.
Merkeutdeling 2011 på Stord.
Fra Venstre: Fagforeningens nestleder Rolf
Skår, Roy Åge Enoksen (25), Olav Sagvåg
(40), Samson Stensletten (50), Jan Helge
Kverne (40) og helt til høyre forbundssekretær Trond Løvstakken.

- og på Stord
MONTØRFORUM 1 - 2012
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ÅRSMØTE DISTRIKT 20. APRIL 2012

Fagbevegelsen må
		
		BIDRA

Av Rolf Skår

Årsmøtet i distriktet ble holdt på Bergen kongressenter,
20. april. Ove Toska åpnet med å fortelle litt om det viktige som har skjedd siden sist årsmøte. Jan Olav Andersen
kom for å informere om den fagligpolitiske status med
påfølgende debatt. Gjennomgang av regnskap og budsjett og til slutt forslag og valg av representanter for
neste periode.
Jan Olav Andersen spør om vi er forberedt på at det kan bli streik.
FOTO ROLF SKÅR

Ove Toska, leder distrikt Hordaland, Sogn og Fjordane, åpnet
møtet. Han oppsummerte status i de viktigste sakene vi har for
tiden. Vi har blant annet fått en del støtte fra uventet hold når
det gjelder FKE-forskriften og faste ansettelser. Forberedelsene
til LO kongressen i 2013 er startet. Det er viktig at vi bidrar med
forslag til kongressen som vil bestemme LOs politikk de fire
kommende årene. Det handler om å sitte i førersetet sier Ove.
I løpet av valgperioden har regjeringens «Europautredning»
kommet etter 20 års EØS medlemskap. Nei til EU la også frem
sin alternativ rapport i mars som blant annet omfatter de områder Europautredningen ble bedt om og ikke utrede. I dag er det
mange sterke meninger om EØS-avtalen ettersom den har utvi-

klet seg annerledes enn utgangspunktet. Ove var også innom
tariffoppgjøret i 2012 der han oppfordret om å se på hva som
ligger i resultatene i noen av bransjene. Sysselsettingen i bransjene er i dag høy. Dessverre faller det allikevel noen utenfor. Vi
kan se at omfanget av arbeidsinnvandring øker. Spesielt fra land
som i dag ikke har framtidsutsikter etter finanskrisens herjinger.
Her må fagbevegelsen bidra i positiv forstand.
Forbundet har blitt en rasismefri sone. Vi er opptatt av likebehandling og aksepterer ikke rasisme, dette må vi flagge høyt.
Til å lede møtet ble Heidi Bøyum og Morten Bildøy valgt. Arne
Nesheim ble som vanlig valgt til å skive protokollen. Reidar Sekkringestad og Renate Langedal ble valgt til å signere protokoll.
Møtet ble satt.
Arne Nesheim la frem årsmelding. Han kunne vise til en minimal
nedgang i medlemmer, han gikk også gjennom sakene vi hadde
på halvårsmøte og årsmøte i 2011. Årsmeldingen ble godkjent.
Alternativrapporten
Jan Olav Andersen, leder av forhandlingsavdelingen i EL &
IT Forbundet, var også i år invitert som innleder til årsmøtet i
distriktet. Hans innledning berørte blant annet EØS prosjektet
«Alternativ rapporten – Alternativer til dagens EØS-avtale». Han
oppfordrer alle til å lese den. Jonas G. Støre og Jan Olav deltok i
en EØS debatt i mars måned. Støre utalte i debatten at alternativ
rapporten er et solid stykke faglig arbeid. Jan Olav siterte professor i arbeidsrett, Stein Evju på følgende. «-Med den tilnærmingen
EU-domstolen har bygget på, og den rettstilstanden domstolen
derved har etablert, er i realiteten selve fundamentet for de kollektivarbeidsrettslige ordningene og tariffavtalesystemet truet.
Konsekvensene kan være mer vidtrekkende for det tariffrettslige
og det som knytter seg til «sosial dumping». Rokkes fundamentet
Arild Horsevik hadde ordet i temadebatten. FOTO ROLF SKÅR
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for de kollektivarbeidsrettslige ordningene
og tariffavtalesystemet, vil det samtidig
innebære forskyvninger i samfunnsmessige maktforhold; dermed har det også
implikasjoner for samfunnets grunnstrukturer.» Jan Olav mener at dette alene er
grunn nok til å lese rapporten.

forteller også at vikarbyråene synes det er
problematisk at de nå må innføre mange
tariffavtaler. Det er ikke vårt problem at
de må håndtere mange tariffavtaler.
Svein Davidsen, Arild Horsevik og Ove
Toska benyttet anledningen til å si noen
ord før Jan Olav svarte på det han kunne.

Tariffoppgjøret
Videre fortalte han at vi nå er inne i den
høflige delen av tariffoppgjøret. Vi utveksler krav og det er omtrent 20 overenskomster som skal revideres. Resultatet i
Fellesforbundet ligger til uravstemning.
Det blir vanskelig å få et tillegg som er
større enn 1,25 kr. Inn- og utleie problematikken er omfattende. Det Fellesforbundet har fått til i forhold til inn- og
utleie består av 2 deler. Likebehandling og
endring av omfangsbestemmelsen i tariffavtalen. Delen om likebehandling er bra,
sier han. Den andre delen om hvilke tariffavtale forhold det skal være i bemanningsforetakene gjør at bemanningsavtalen vil
falle bort. Konsekvensen er at de ordinære
tariffavtalene skal gjøres gjeldende. Han

Regnskap og budsjett
Regnskap og budsjett ble lagt frem av Tore
Haugland, kasserer i distriktet. Han viste
til god økonomi i årets regnskap. Regnskapet for 2011 ble godkjent. Det ble også
fremmet to forslag fra styret til behandling. Det ene gikk på midler til overføring
til fagforeningene. Og det andre gikk på
å øke «buffer-kapitalen» til drift. Begge
forslagene ble vedtatt enstemmig. Etter at
budsjettet ble lagt frem informerte nestleder Svein Davidsen kort om prosjektet i
forhold til stortingsvalget i 2013. Et prosjekt distriktet jobber med i samarbeid
med andre forbund. Det ble informert
om at i etterkant av at budsjettkomiteen
hadde avsluttet sitt arbeid kom en søknad
om midler fra ungdomsutvalget. Søkna-

den ble særskilt behandlet av årsmøtet
og vedtatt. Budsjettet ble deretter vedtatt
enstemmig.
Valg
Jon Kristian Viken presenterte valgkomiteens innstilling. Denne gang velger distriktet også representanter til årsmøtene i
LOs lokalorganisasjoner. Nestleder Svein
Davidsen og kasserer Tore Haugland ble
valgt for to nye år. Som styremedlemmer
ble Rolf Åsmund Skår og Remi Andre
Unnvik gjenvalgt. Arne Hjelle Strand ble
gjenvalgt som deltager i styret fra ungdomsutvalget. Gunnar Røssland, Heidi
Lie og Terje Davidsen ble valgt henholdsvis som 2., 4. og 6. vara til styret.
Etter at valget var gjennomført ønsket
leder Ove Toska vel hjem.

Tore Haugland presenterer regnskapet.
FOTO ROLF SKÅR

Jon Kristian
Viken legger frem
valgkomiteens
innstilling.
FOTO ROLF SKÅR
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REISEBREV

OBDUP

6.Mikkel Huglen og Tommy
Rossland i Drillers Cabin

HVA VI JOBBER MED PÅ
OSEBERG B OBDUP
Nå er rivningen unnagjort og ca. 80 menn og kvinner er i sving for prosjektet og noen må til og med shutle (Helikopter) fra andre Oseberg
plattformer, for det er ikke nok køyer på Oseberg A til alle som jobber der. Det går i montering av nytt utstyr og noe av det er såpass stort at
det går uker og mnd. å gjøre det ferdig. Legger ved noen bilder som viser en del av det vi jobber med om bord. 24.april 2012 Fridtjof Heimark

Bilde 1.

Her er Tore Hjelle godt i gang med terminerings arbeid i et av
Kabinettene for Drillers Cabin.

Bilde 2.

Lokalt Elektrisk Rom i M20 får en kraftig oppgradering, med
mange nye tilkoblingsskap, invertere, transformatorer ol. Jon
Snilstveit ved et av de mange skapene han har vært med å koble
opp.

Bilde 3.

litt under alle disse skapene også.

Bilde 5

Drawwork er ca. 10 x 4 m og flyttet ca. 15m høyere opp på utsiden av boretårnet i et område kalt Golan.
Det frigjør plass på Drill floor og flytter vekk en god del støy
også. Et bilde er tatt fra øst og et fra vest og viser Endre Tefre i
sving med et av mange gjøremål på DW.
Den har for øvrig fin Aker-farge og skal brukes til å heise Top
Driven opp og ned.
Top Drive brukes til å utføre boringen. Men har ikke bilde den.

Under dørken er det så trangt og mørkt at det ikke gikk an å ta
bilde, så Jonny Folkestad tok en tur opp i lyset. Noen måtte gjøre

1.Tore Hjelle i Kabinett for Drillers Cabin
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2.Jon Snilstveit i sving LER M20
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5.Endre Tefre jobber med
følere på Drawwork.

3.Jonny Folkestad er kommet opp fra dørken i LER M20 for å
strekke ut

Bilde 6.

Ny Drillers Cabin er montert på
Drill Floor og inni ser vi Mikkel
Huglen og Tommy Rossland.
Fotografen står omtrent der
gamle Drawwork var plassert.
Han måtte også stå bak en sperring for det var et klatrelag på
jobb i boretårnet og de ble assistert av riggerne som sees til venstre i bilde.

8.En del av 20M lange BOP kraner i M30

Bilde 7.

Mikkel Huglen i Drillers Chair.
Det er her boreren sitter med Joy
Stick ol. og utfører boring når så
langt kommer. Denne cabin kom
ferdig fra land, derfor all plasten
over utstyret.

Bilde 8.

Viser litt av Brønn Operasjons
Kraner som skal løfte og flytte på
brønnutstyr ved boring og brønn
service. M30

Bilde 9.

Er av fotografen Fridtjof Heimark. Det var bare for å vise
hvordan det lille EX kameraet
virket. Foto: Øyvind Vorland
Alle andre bilder Fridtjof Heimark.

7.Mikkel Huglen i Drillers Chair.
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9.Fridtjof Heimark på Kontoret for å
låne EX Kamera.
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TRONDHEIMSKONFERANSEN 2012
Tro n d h e i m s ko n f e r a n s e n
ble holdt på NOVA konferansesenter 27. – 29. januar. En
stappfull konferansesal der
også folk satt i trappene tyder
at konferansen er populær.
Konferansen hadde mange
tema. Denne artikkelen konsentrerer seg hovedsakelig om
et A-typisk arbeid (midlertidig ansettelse).

Oversikt over konferansesalen.
FOTO ROLF SKÅR
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Første innleder var Rolv Rynning Hansen
fra PSI (Public Services International).
Han innledet om et av de mest
dagsaktuelle temaene i Norge, Precarious
Work (midlertidig ansettelser).
Innledningen ble fremført i et globalt
perspektiv.
En verdensomfattende organisasjon
PSI har omtrent 20 millioner medlemmer
i offentlige tjenester fordelt på 650
forbund over 150 land. De viktigste
arbeidsområdene er finansiering av
offentlig sektor, anti-privatisering,
midlertidig ansettelse og faglige
rettigheter.
A-typisk arbeid
Konferansen fikk et innblikk i de store
utfordringene med A-typisk arbeid.
Kjennetegnene er: Arbeidsforholdets

Av Rolf Skår

varighet og lengde. Hvem er
arbeidsgiver(ne)? Manglende sosial
beskyttelse. Manglende sosiale ytelser
som er vanlige i arbeidsforhold. Lave
lønninger. Betydelige legale eller
praktiske hindringer for å organisere seg.
Og ingen rett til kollektive forhandlinger.
A-typisk arbeid har blitt mulig
gjennom fire momenter. Globaliseringen
og dens nye muligheter, utnyttelse
av ulikheter i de forskjellige land,
en profittmaksimering og å fjerne
fagforeningens innflytelse. Den onde
sirkelen (se bilde) gjør det vanskelig å snu
uten politiske grep.
En kjønnsdimensjon
Rolv forteller at kvinner er mest berørt
av A-typisk arbeid. I Spania er en 1/3
del ansatt på korttidskontrakter. I
Korea er 2/3 av kvinnelige arbeidere
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på midlertidige kontrakter, da med en
lønn på i snitt 40 % av menns. Han
fortalte videre om at midlertidighet er
en gammel strid, arbeiderbevegelsen
har alltid hatt et mål om å gjøre arbeid
mindre midlertidig. Noe organiserte
arbeidere i industrialiserte land historisk
sett har lykkes med. Faste ansettelser ble
standarden, basert på arbeiderrettigheter,
sosial sikkerhet, økende lønninger og
kollektiv representasjon.
Klassekompromisset
Historien fra etterkrigstida da
klassekompromisset ble inngått har en
betydning. Det innebar at kapitalkreftene
delte noe av «verdiene» som ble dannet.
Arbeiderbevegelsen skulle til gjengjeld
ikke lengre utfordre kapitalsystemet
og staten korrigerte markedets utbytte
gjennom progressiv beskatning og
velferdsprovisjoner.
Et økende fenomen
Rolv var innom fleksibilisering som
handler om prisen på arbeidskraften,
derunder prisen på å si opp arbeidskraft
og hente den der det er billigst. Også
offentlig sektor har nå blitt rammet av
usikre arbeidsforhold blant annet fordi
arbeidsformidling i dag blir drevet på
profittbasis.
Det interessante er at
midlertidigarbeid økte med 115 % i
perioden 1987 – 2007 i EU. I samme
periode økte den totale arbeidsstyrken
med bare 26 %. Trenden viser tydelig at
det foregår en forflytting av arbeidskraft
over til A-typiske ansettelsesforhold.
Der fagforeninger reiste seg og ble
sterke i 1980 er det i dag mer ulikhet
enn noen gang. Et resultat av økende
serviceytere, bemanningsbyrå og andre
som opererer der. Disse utspringene
fra arbeidsmarkedet ansetter opp til en
halvpart eller mer enn en halvpart av
arbeiderne. Ofte til halverte lønninger i
forhold til entreprenørenes faste ansatte.

midlertidig arbeid er nøkkelelement
vil kreve et omfattende sett med
politiske endringer som rekker langt
over arbeidsmarkedspolitikken. Penge-,
skatte-, økonomi-, arbeids-, kjønns- og
miljøpolitikken må bli rettet mot et mål
om å redusere ulikhet, styrke demokratiet
i samfunnet og på arbeidsplassen,
sørge for en inntektstrygghet og
ansettelsesmuligheter.
Fremover må en re-etablere
faste ansettelser som hovedmålet
med økonomisk politikk. Vi må
tilbake til bankvesenet og bort fra
finansmarkedets flyktighet. Gjenopprette
skattepolitikken. Offentlige tjenester og
offentlig investering for inkluderende,
produktive og miljømessig bærekraftige
samfunn. Sikre lønnsvekst på linje med
produktivitetens vekst, med andre ord
sikre kollektive forhandlinger.
Farlig å migrere
Migrasjon er en rettighet. Migranter
flytter på seg med blant annet et motiv
om bedre økonomi. Dessverre er det stor
mangel på kunnskap og stor fare for å
ende opp i A-typiske arbeidsforhold.
Her spiller vikarbyråer en sentral rolle i
negativ forstand.
Forpost eller siste dominobrikke.
Nordisk modell er i dag et forbilde, men
kan dessverre i liten grad eksporteres. Vi

har god organisasjonsgrad, omfattende
tariffavtaler, universelle ordninger
som velferd, godt skattesystem og ikke
minst arbeidsmiljøloven. Vi slåss mot
EU-direktiv og selskaper som står i front
for a-typisk arbeid der Adeccosaken er
blitt verdenskjent. Han oppfordrer til å
opprettholde boikott mot selskap som
tilbyr dårlige og eller farlige arbeidsvilkår.
Rolv mener at vi må støtte fagforeningene
i fattige land, men ikke på en slik måte at
de gjør seg avhengig av støtten.
Det avsluttende budskapet er:
Organiser deg!
Vedtak på konferansen
Det var også en hel del andre tema på
konferansen blant annet «Bolig til alle»,
«Faste ansettelser- Heltid og deltid»,
«Kampen for likelønn» og «Pensjon». I
tillegg var det gruppearbeid i forhold til
uttalelser og en resolusjon.
Trondheimskonferansen vedtok
uttalelse om vikarbyrådirektivet
og en resolusjon man valgte å
kalle «Trondheimsresolusjonen».
Trondheimsresolusjonen hadde fem
hovedtemaer med en del underpunkt.
Hovedtemaene omfattet faste
ansettelser, sosial dumping, EØS,
tariffrettigheter, likelønn, rett til heltid,
kamp om styringsretten i hovedavtalen,
organisasjon og internasjonal solidaritet.

Det finnes ikke bare en løsning
Å reversere den onde sirkelen der
Fra Rolv Rynning Hansen sin presentasjon,
den onde sirkel.
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EØS-SEMINAR PÅ
TRONDHEIMSKONFERANSEN
Trondheimskonferansen blir arrangert hvert år. I år ble den holdt den 27. – 29. januar. Det
var satt opp et EØS seminar som Montørforum deltok på. Seminaret hadde tre hoved tema.
Andrea Merkel, Europautredningen og EØS-proposisjonen. Hvordan påvirker EU arbeidslivet?
Fra ordnede forhold til lønnsdumping i Sverige.

S

terk vind rundt Trondheimsfjorden
og
Strindfjorden
gjorde blant annet landingen høyst interessant. Vinden
skapte en del forsinkelser i
morgentrafikken. Etter en særs underholdende reise til Værnes og en opplevelsesrik
busstur til Trondheim var Montørforum
klar for arbeid.
Dessverre var Hemming Olaussen som
er leder for Nei til EU på et av de forsinkede flyene. Hilde Nylèn fremførte derfor
innledningen om EØS for ham. Angela
Merkel uttalte følgende til «The Guardian»
25. januar 2012 (oversatt av Rolf Skår):

«Over en lang prosess vil vi overføre
mer makt til den europeiske kommisjonen, som da vil behandle alt som faller
under Europa unionens område som én
europeisk stat. Det vil kreve et sterkt parlament. Et slags andre kammer, om du
ønsker, vil bli rådet som består av lederne
fra de nasjonale regjeringene. Og til slutt,
høyesterett vil bli Europa domstolen.»
Europautredningen, kap. 26.4:
«EØS-avtalen har etter hvert vist seg å bli
mye mer omfattende og forpliktende enn
opprinnelig antatt, og det kan diskuteres
hvor mye lenger Stortingets samtykke fra
1992 kan gi politisk legitimitet.»

Stortings proposisjon 100 fra 1991-1992
også kjent som EØS-proposisjonen:
«EØS-avtalen skiller seg i liten grad fra
den eksisterende frihandelsavtalen med
EF når det gjelder markedsadgangen»
Dette skildrer hva planer Tyskland har i
Europa Unionen, hvor mye EØS-avtalen
har endret seg og i hvor liten grad frihandelsavtalen fra før EØS-avtalen skilte seg
fra EØS-avalen når det gjelder markedsadgangen.
Det kom frem at det er fullt mulig å
trekke seg fra EØS-avtalen, sitat fra EØSavtalens art. 127:
«Hver avtalepart kan trekke seg fra
denne avtale ved å gi minst tolv måneders
skriftlig varsel til de andre avtaleparter.
Straks etter varselet om at en avtalepart akter å trekke seg fra avtalen, skal
de andre avtalepartene sammenkalle en
diplomatisk konferanse for å vurdere de
endringer det måtte være nødvendig å
gjøre i avtalen.»
Hvordan EU påvirker arbeidslivet
Karl Inge Rotmo fra LOs juridiske kontor
innledet. Han var blant innom forholdet
mellom juss og politikk. Derfra gikk han
i gjennom rettstatsmodellen, vår politikks
maktreduksjon og rettsliggjøring av politikken. Karl Inge satte opp Norsk rettssystem mot EUs rettssystem. Norge er
enhetlig og EU er overnasjonalt/delsystemer og fra et nasjonalt ståsted vil det alltid
være usikkerhet, uklarhet eller gråsoner,
sier Karl Inge.

Josefin Brink forteller hvordan det gikk i
Sverige. FOTO ROLF SKÅR
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EU og erfaringer fra Sverige.
Josefin Brink, Riksdagsdeltager og talsperson i arbeidsmarkedsspørsmål for Vänsterpartiet i Sverige holdt et flammende innledning om hvordan Sverige har utviklet seg de siste årene.
Hun fortale om hvordan Sverige ble medlem av EU. Den borgerlige regjeringen og JA-siden visste at de aldri ville få et flertall
i en folkeavstemming uten støtte fra fagforeningene. Etter at den
daværende arbeidsministeren fikk en forsikring fra EU-kommisjonen fikk JA-siden sitt flertall i 1994 etter en folkeavstemming.
Dette på tross av at mange var skeptiske da forsikringen manglet
juridisk status.
De første årene etter at EU medlemskapet trådde i kraft
håndterte rettssystemet mange arbeidsrettssaker med hjelp fra
EUs rettssystem. Sakene var om minimumlover vedrørende diskriminering, arbeidsmiljø, sikkerhet innsynsrett etc, ingen endte
innskrenkende på den svenske modellen.
Fra fagbevegelsens synspunkt var ikke EU medlemskapet i begynnelsen noe tema.
Flere EU-dommer
I 2007 endret det meste seg. Først kom Viking dommen. En sak
om en streik blant finske sjøfolk. I desember 2007 kom Laval
dommen som endret alt i Sverige. EU-domstolen mente at blokaden var ute av proporsjon fordi tariffavtalen man krevde at
Laval skulle signere inneholdt krav som gikk langt utover minimumsvilkår som skal følges ved arbeid i et annet EU-land i følge
utstasjoneringsdirektivet.
Laval er et foretak i byggebransjen som utfører arbeid i Sverige. De nektet å innføre tariffavtale for sine ansatte ved flere
anledninger. Da ble det gjennomført blokade for å presse foretaket til å skrive under på tariffavtalen. Retten til å gjøre dette
ligger i en av grunnsteinene i den svenske modellen da de ikke har
minstelønnslovgivning eller allmengjorte tariffavtaler.
Da Laval dommen kom fikk svenskene med sikkerhet bekreftet at garantien de ble gitt i 1994 ikke hadde verdi. Garantien
fra EU kommisjonen lød som følger. «Svenske tariffavtaler skal
fortsette å omfatte alle lønnstagere i Sverige, svenske som utenlandske». Når dommen kom hevdet ikke den svenske borgerlige
regjering eller sosialdemokratene at dommen stred med den
svenske tilslutningsavtalen. De har aldri svart på om de visste
at forsikringen ikke hadde verdi og at de lurte sine medlemmer,
eller om de selv ble lurt.
I tett rekkefølge kom to ytterligere nye dommer; Ruffert og
Luxemburg, som gikk i samme retning som Laval dommen.

Laval dommen slår nemlig fast at utstasjoneringsdirektivet skal
betraktes som et tak for hva som kan kreves i lov eller avtale. Det
man trodde var en beskyttelse mot lønnsdumping ble dermed en
garanti for lønnsdumping.
I praksis innebar dette at de svenske fagforbundene ikke kan
kreve likebehandling av utstasjonert personell, uten å tilpasse
egne vilkår. I praksis betyr det og legitimere sosial dumping og
i samme slengen å undergrave egne vilkår. I dag lever svenskene
med lønnsdumping. De har a-, b- og c-lag på arbeidsmarkedet:
• Hjemmearbeidere med tariffavtale
• Utstasjonerte arbeidere med regulerte, men samme vilkår
• Arbeidere som jobber helt uten beskyttelse av svenske lover
og avtaler: Utstasjonerte, arbeidsinnvandrere, asylsøkere og
papirløse som jobber svært ofte under svært forulempende
vilkår og er helt rettsløse.
Sammen med en arbeidsløshet på omtrent 7 % og en synkende
organiseringsgrad setter dette et enormt trykk på lønn og
arbeidsvilkår for alle som jobber i Sverige. Fagforbundet «Byggnads og elektrikerna» måtte betale for skade og saksomkostninger etter Laval-dommen.

Knut Inge Rotmo forteller om politikkens maktreduksjon.
FOTO ROLF SKÅR

Ny praksis
Ovenfor mange EU motstanderne kom Laval dommen som et
sjokk. Og den svenske høyesterett valgte å legge seg helt flat
for dommen. I praksis hadde nå EU-domstolen begynt å prøve
nasjonal arbeidsrett mot EU-retten. Og i fire dommer besluttet
at faglige rettigheter, kollektivavtaler/tariffavtaler og streikerett
skal underordnes EUs fire friheter. Samtidig understreket de at
sosialdumping er en integrert del av EUs indre marked.
MONTØRFORUM 1 - 2012
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LANDSSTYREMØTE 2011

EL&IT-forbundet avholdt landsstyremøte på Sørmarka sør for Oslo i tiden 14.- 15. desember
2011. Elektroarbeidernes fagforening deltok som vanlig.

Landsstyremøte

desember 2011

Hans Felix kom i
åpningen fort inn på
terroraksjonen den 22.
juli 2011. 8 mennesker
ble drept av en bombe ved
regjeringskvartalet i Oslo
og ytterligere 69 ble skutt
på AUF sin sommerleir på
Utøya. Blant de omkomne
i regjeringskvartalet var
også Tove Knutsen som var
administrasjonssekretær
i EL&IT- forbundet. Møtet
sendte en blomsterhilsen til
hennes etterlatte.

V

idere berørte Felix bevilgning til antirasistisk senter,
Stortingsvalget 2013, FKE
saken, vertikalisering av
avtaler, Vikarbyrådirektivet,
Arbeidslivs-meldingen, og den økonomiske krisen i Europa. Under behandling
av forretningsorden kom det opp forslag
fra distrikt Østfold om at distriktssekretærene skulle få stemmerett på dette
møtet. Forbundsstyret hadde innstilt på at
de ikke skulle få det, og i voteringen var
det kun 12 som stemte for forslaget som
dermed falt.
Årsmelding 2010
Årsmeldingen ble fremlagt av Hans Felix.
I debatten var Øivind Wallentinsen første
mann på talerstolen. Han påpekte at
det var gjort mange vedtak om hvordan
beretningen skulle være uten at det
40

var fulgt opp i denne. Konkret foreslo
han å ta inn et kapittel om forbundets
økonomi og medlemsutvikling. Han
stilte også spørsmål rundt statistikken
over yrkesskader. Terje Skog ville ha
inn at det hadde vært strid internt i
forbundet om FKE-saken og i saken om
Kompetanseforskriften. Kai Christoffersen
påpekte at beretningen kun skulle gjelde
2010. Hans Felix var i sin oppsummering
enig med Kai Christoffersen og Øivind
Wallentinsen, men ikke med Terje Skog.
Monica Derbakk hadde ordet til slutt
og lovet at dersom det var noe feil i
statistikken for yrkesskader så skulle det
bli rettet opp. Årsmeldingen ble vedtatt
med rettinger foreslått av Wallentinsen og
Christoffersen.

utgifter for forbundskassa. Landsstyret
blir også dyrere. Energipolitiske utfordringer, ref. forslag fra energibransjen
om 200 000 må alle grupper kunne dra
nytta av så dermed foreslåes teksten
endret til: øremerkes tillitsvalgte innen
energipolitiske utfordringer.
Det ble også foreslått fullmakt til å
omdisponere budsjett med inntil 700 000
om inntektene øker.
Ove Toska fikk ordet først i debatten
og ville gjøre budsjettet enda bedre ved
at forslaget fra energibransjen om økt
aktivitet med 200 000 også skulle gjelde
tilsvarende for de to andre delene av
forbundet. Det kunne ikke være riktig at
bare en del av forbundet fikk slike midler,

Vedtekter for Elbus
Jan Olav Andersen innledet. Siden
Elbuspengene nå er en del av forbundets
regnskap må det være vedtekter for dem.
Disse er tenkt tatt inn i håndboken neste
gang den skal trykkes opp. Vedtektene ble
enstemmig vedtatt uten debatt.
Budsjett for 2012
Terje Olsson presenterte forslaget. Siden
kontingentinntektene går ned fra 0,825%
til 0,77% settes de til 88,6 millioner,
omtrent som før, for det er i prognosen
en god økning i inntektene til 91,5 for
2011. Forsikringskortene skal nå belastes
av medlemsberettigede kostander og ikke
som før under forsikringer. Husleien øker
etter oppussingen. Neste landsmøte koster
litt mer. Organisasjonsprosjektet vil gi
Ali Esbati innledet. FOTO ROLF SKÅR
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mens andre matte betale det selv. Han
foreslo konkret å plusse på budsjettet med
400 000 slik at Installasjon og IKT også
kunne få hver sine 200 000.
Ove Toska fikk sympati for forslaget
både fra talerstolen og når voteringen over
budsjettet ble foretatt. Han fikk støtte
fra 42 av de 55 stemmeberettigede. Terje
Olsson la så frem og fikk vedtatt forslag
for Elbus, akkordkassen og OU-fondet for
KS.
Spørsmål til forbundet
Etter en kort pause besvarte Jan Olav
Andersen et spørsmål fra Elektromontørenes forening i Oslo om tidsbruk
for å få på plass tariffavtale. Jan
Olav Andersen foretok en grundig og
opplysende gjennomgang om veien fra
krav om tariffavtale blir fremsatt og frem
til den er på plass, samt ulike varianter av
en slik prosess.
Høyreekstremismen i Norge sett i lys av
22. juli.
Hans Felix åpnet og ga ordet til innledernet
Eskil Pedersen som er leder i AUF og
Ali Esbati som er rådgiver i Manifest
Analyse. I debatten som fulgte inviterte
hovedkasserer Terje Olsson forbundet til
å bli rasismefri sone. Sissel Hallem mente
fagbevegelsen kunne bidra ved og sloss for
et samfunn basert på likeverd og likhet.
Remi Unnvik mente at høyreekstremisme er et økende problem som
gjerne kommer på grunn av nød. Det
har skjedd før også. Viktig at vi lærer
historien for det kan gi oss svar for
fremtiden også. Nazistene kom til makten
som et arbeiderparti. Tror at om vi som
voksne klarer å gjøre en jobb så er det ikke
problem å få med barna. Ove Toska sa at
angrepene var rettet mot alle som vil ha
et likhetssamfunn. Inkludering er viktig. I
jobb, i fritid og idrettslag. Vi er samfunnet.
Rolf Bersås minnet om at i 1890 utvandret
mange nordmenn til USA. - Vi har mye å
takke innvandrere for, mente han. Etter
at enda flere hadde vært på talerstolen
og de to innlederne hadde hatt sin
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oppsummering, fikk Hans Felix ordet
og takket de. Så ble det gjort vedtak om
rasismefri sone i EL&IT-forbundet.
Bevilgning til fond AUF Utøya
Han Felix innledet og det ble foreslått å
bevilge 11,50 pr yrkesaktiv medlem, det
vil si ca. 300 000 kroner. Felix minnet
om at angrepet på Utøya er et angrep på
arbeiderbevegelsen. Ingen ønsket ordet
til debatt og forslaget ble vedtatt med
akklamasjon. Møtet ble avsluttet for dagen
rett før klokken fem om ettermiddagen.
Dag to startet med en kort orientering
fra Jan Olav Andersen om hvordan man
vil legge opp debatten som landsmøtet
har bestemt at vi skal ha om alternativ
til EØS-avtalen. Han leste opp vedtaket
fra landsmøtet. Regjerningen har
Europautredningen som snart kommer.
Den alternative utredningen kommer ca.
en måned etterpå, sa han. Deretter skal
saken behandles i Landsstyremøtet i juni
2012. Ingen ønsket ordet til saken så den
ble tatt til orientering.
Dårlig politisk håndverk
Hans Felix innledet til neste punkt på
dagsorden som var Arbeidslivsmeldingen
St. 29 (2010-2011). Høringsdokumentet er
sendt ut til alle distrikter. Kun to distrikter
har svart: Rogaland, samt Hordaland
- Sogn og Fjordane. Høringssvaret var
utdelt til orientering. Uttalelse var utdelt
for behandling. Hans Felix leste opp
forslaget.
Vikarbyrådirektivet blir en del av
debatten. Regjeringen har kommet
med tiltak som nå er under høring. Til
vikarbyrådirektivet er utdelt forslag til en
uttalelse som krever at LO sekretariatet
tar spørsmålet opp til ny behandling og at
regjeringen bruker reservasjonsretten.
Det er stor usikkerhet om regelverket
vårt kan stå seg mot EU regler.
Vikarbransjen vil bli en vekstbransje. Det
er dårlig politisk håndverk som blir utført
av vår største politiske samarbeidspartner.
Motparten vår er jo sikker på at norsk
regelverk ikke står seg mot EU regler.

Eskil Pedersen innledet. FOTO ROLF SKÅR

Veien til ESA blir kort om vikardirektivet
blir innført.
Steinar Gullvåg, stortingsrepresentant
fra Arbeiderpartiet innledet om et godt
og anstendig arbeidsliv. - Dette er første
gang det fremlegges en helhetlig melding
om norsk arbeidsliv, kunne han fortelle.
Den norske modellen er grunnlaget for
Stortingsmeldingen.
Gullvåg mente
vikarbyrådirektivet er et vesentlig
element mot sosial dumping.
Noen
aksepterer innleie til luselønning dels
med godkjenning fra oss sjøl, for det
sikrer våre egne arbeidsplasser, for det sier
arbeidsgiverne. Men det er ikke sant. Slik
innleie undergraver våre arbeidsplasser.
Vi tenger arbeidsinnvandring og vi skal
ønske gjestearbeidere velkommen og
gi de norske lønns- og arbeidsvilkår,
mente Gullvåg. Til slutt påpekte han at
om de borgerlige partiene kommer til
makten i 2013 vil de angripe arbeidslivet
på tre områder: arbeidstid, midlertidig
ansettelse, og sykelønnsordningen.
I debatten som fulgte var det mange
som ville ha ordet. Svein Åge Samuelsen
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mente midlertidige ansettelser ville
svekke fagbevegelsen og han oppfordret
til deltakelse i den politiske streiken.
Rolf Bersås fortalte at innen IKT er
det 50% midlertidig ansettelser. Per
Gunnar Salomonsen ville ha kollektivt
søksmålsrett inn i Arbeidsmiljøloven.
Jan Olav Andersen ville ha tariffavtalene
lettere allmenngjort. Jan Henrik Larsen
berørte lov om offentlige anskaffelser.
Terje Skog minnet om at vikarbyråer
kun skal brukes unntaksvis og at faste
ansettelser skal være hovedregelen.
Ove Toska tok opp at Enemona fikk
et anbud som var 18 millioner billigere
enn nestemann. Han tok opp at også de
elektriske anbudene på Hardangerbroen
gikk til utlandet. Han påpekte viktigheten
av at ILO 94 følges, og han avsluttet med
at AP ikke må snuble inn i valgkampen.
Sissel Hallem mente arbeidslivsmeldingen
hadde for lite tiltak mot sosial dumping.
Geir Gjestad overleverte like godt et
skriftlig krav til Gullvåg om at AP måtte
snu i saken om vikarbyrådirektivet. Flere
fulgte på i samme stil inntil Gullvåg
oppsummerte debatten og måtte gå i et
komitemøte.
I avstemmingen gikk 41 av 57
stemmeberettigede inn for at den 18. januar
skulle være dato for den politiske streiken.
Uttalelsene om arbeidslivsmeldingen ble
vedtatt

Det samme ble uttalelse om å bruke
reservasjonsretten
mot
vikarbyrådirektivet.
Siste sak på møtet var Tariffoppgjøret 2012.
LO leder Roar Flåthen innledet. Han
kom inn på de forskjellige momentene
som spiller inn på oppgjøret, blant annet
verdensøkonomien og utviklingen i
Europa.
- Vi har hatt 30 % reallønnsvekst
de siste 10 årene grunnet god styring
på økonomien, effektivt arbeidsliv
og gode priser på varene våre som vi
eksporterer, sa han. Frontfagsmodellen
er viktigere enn noen gang. Om vi skal
vise moderasjon, må alle andre grupper
også gjøre det. Minimumskrav er å
opprettholde kjøpekraften, men de fleste
får økt kjøpekraft. Når det gjelder innog utleie så må vi utvikle bestemmelsene
i tariffavtalene. Vi må iverksette
opplæringstiltak for å bruke lovverket som
vi faktisk har til å regulere inn- og utleie.
LO skal lage opplæring og håndbok om
dette.
EVU reformen, skal vi gå videre med
den? Lengre yrkesliv må betinge mer EVU.
Fleksibiliteten er stor nok for å få til gode
arbeidstidsordninger.

Jan Olav Andersen hadde deretter sin
innledning.
For to år siden var det avtale for IKTsektoren som stod i fokus. Nå håpte han å ha
LO i ryggen når det gjelder Kværner Stord.
Det har vært tre landstariffkonferanser
der vi legger grunnlaget for forhandlinger
innen den enkelte overenskomst.
Vi
har tariffavtaler med restriksjoner som
utestenger vikarbyrå. Vi vil ikke sette oss
til forhandlingsbordet for å forhandle
vekk regler på grunn av et direktiv.
Solidaritetsoppgjør med hvem? Vi kan ikke
akseptere en utvikling der vi lar være å ta
ut vår del samtidig som eierne beriker seg
enda mer. Kutt i lønn og velferdsordninger
bare forsterker krisen. - Finansiering og
infrastruktur er viktige brikker i en EVU
reform.
Etter en liten pause ble det åpnet for
debatt.
Ove Toska var først på talerstolen og sa
at andre har beriket seg av verdiskapingen
som vi ikke har tatt ut. Vi bør øke
skatten for de høytlønte, og innføre
skatt på valutatransaksjoner. Viktig
med bedre regler for inn- og utleie. I
den senere tid har bemanningsselskaper
gjort innhugg i vår bransje, sågar har
installatører i Bergen etablert eget
vikarbyrå. Vi er i ferd med å miste grepet.
Svaret er ikke vikarbyrådirektivet. Bruk

Landsstyremøtet ble holdt i festsalen på Sørmarka. FOTO ARNE NESHEIM
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Landsstyremøtet gjorde vedtak om politisk streik mot Vikarbyrådirektivet den 18. januar. FOTO ARNE NESHEIM

reservasjonsretten. EØS-avtalen nå er
en helt annen avtale enn den gangen vi
inngikk den. - I Nordsjøen vil vi ha samme
rotasjoner som de operatøransatte. Han
berørte også tariffavtalesituasjonen på
Kværner Stord.
Svein Davidsen var åpen for
samordnet oppgjør om pensjon skulle
komme opp, ellers ønsket han en uke betalt
etterutdanning, og fond for det. Terje Skog
ville ha en annen samfunnsmodell.
Per Gunnar Salomonsen mente mange
lavtlønte ikke får lavlønnstillegg når de er
på en avtale der snittlønna er høy. Videre
berørte han at enkelte mister retten til
AFP like før de skal gå av på grunn av
omstruktureringer i bedriftene. Svein
Åge Samuelsen ville ha inn et tillegg til
uttalelsen om at innleide skulle omfattes
av omfangsbestemmelsene i tariffavtalen.
Roar Flåthen hadde ordet til
oppsummering. Han var klar over
situasjonen på Kværner Stord. De berørte
forbundslederne bør sette seg ned og
finne en løsning. Han la til at vi bruker
alt for mye tid på og sloss om medlemmer
forbundene imellom. Så slo han fast at vi
ikke vil ha nasjonal minstelønn, før han
MONTØRFORUM 1 - 2012

hevet stemmen og fortalte at det ville være
fornuftig å akseptere Vikarbyrådirektivet.
- Vi måtte ikke stille oss på gjerdet, sa han.
Men landsstyret hadde jo allerede vedtatt
en uttalelse om å bruke reservasjonsretten.
Jan Olav Andersen mente at over en viss
alder burde AFP rettigheter beholdes
når det skjer omstruktureringer. Så tok
han opp at forslaget fra Samuelsen om
omfangsbestemmelsen var problematisk
siden store deler av forbundet hadde sagt
nei til tariffavtale med vikarbyrå.
Den tariffpolitiske uttalelsen ble
vedtatt med litt justeringer etter forslag fra
Skog og Samuelsen. Forhandlingsutvalgene
fikk de nødvendige fullmakter til å godta
eller forkaste forhandlingsresultatene.
Hans Felix avsluttet møtet klokken ti på
fire.

Ove Toska foreslo pengene likt fordelt på
alle sektorene. FOTO ROLF SKÅR
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