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Per Rune Henriksen, tømreren fra Bergen,
hadde det praktiske arbeidet med å reparere
Arbeidsmiljøloven som saksordfører etter at
den Høyredominerte regjeringen til Bondevik
forverret loven i 2005. Nå ber både Per Rune
Henriksen og resten av de rødgrønne om fornyet tillit ved Stortingsvalget den 9. september.
Valget er ditt. Godt valg!
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vårt viktigste politiske verksted?
LO-kongressen 2013 – den 33.
ordinære er nettopp avsluttet
og med det er 5 dager breddfylt av engasjement og vilje
til å utvikle videre det norske
arbeids- og samfunnsliv over.
Godt over 1000 forslag er
behandlet, 9 uttalelser er formulert, Handlingsprogrammet spikret og 326 delegater +
gjester fra inn- og utland har
vært med å prege debattene
og vedtakene.
Tilbake sitter jeg som en av disse 326
delegater og oppsummerer at hele denne
prosessen fra utarbeidelse av forslag i den
enkelte klubb via behandling i fagforening og forbund, fram til behandling på
kongressen – er et meget godt eksempel på
LO’s og vår egen demokratiske styrke.
Sammen har vi kunnet være med å bidra
til å bygge en politisk plattform for hvorledes vi i fagbevegelsen ønsker å prege utviklingen i arbeids- og samfunnsliv de neste
4 årene.
Fra media oppsummeres at LO-kongressen har tatt en betydelig steg til venstre
i den politiske hverdag. I så fall er det med
betydelig støtte fra de mange tillitsvalgte
og på bakgrunn av de svært mange innsendte forslag som er behandlet.
Mange hadde sett for seg en kongress
med tøffe kampvoteringer på EØS, for
eller mot konsekvensutredning i Lofoten
og Vesterålen og ikke minst valg på ny LOledelse. Nå ble det ikke slik – arbeidet i
redaksjonskomiteene og i valgkomiteen
samlet de ulike synspunkt til felles formuleringer og innstillinger som plenum i
etterkant gav stor tilslutning. Noe kampvotering ble det riktignok – men ikke på
noen måte som kunne rokke konklusjonen
om en godt samstemt LO-kongress.
LO’s Handlingsprogram er et viktig verktøy for LO’s arbeid den neste perioden.
Når det skal bygges et nytt handlingsprogram, har erfaringen fra utviklingen de
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siste årene selvsagt stått sentralt sammen
med formulering av nye krav og tiltak. 4
år er lang tid – ikke minst illustreres dette
gjennom den betydelige arbeids- og samfunnsutvikling som har foregått når vi ser
oss tilbake. 2009 var et år med stortingsvalg, noe som sterkt preget LO-kongressen det året. LO satset sterkt på fornyet
tillit til de rød-grønne, og med mobilisering av våre felles krefter ble det valgseier.
På Soria Moria 2 ble det fremlagt en felles
politisk plattform, som de rød-grønne må
stå til ansvar for ved stortingsvalget i høst,
slik det også ble i 2009.
Og i denne perioden har vi i arbeidslivet hatt rekordhøy aktivitet, og med en
reallønnsvekst som er historisk høy. Yrkesdeltakelsen er også blant verdens høyeste.
Dessverre er også perioden rammet av en
rekke tilfelle av sosial dumping selv om
regjeringen har levert 2 tiltakspakker samt
innført likebehandlingsprinsippet ved innleie fra bemanningsforetak.
En ny tiltakspakke 3 ble avlevert på LOkongressen – likevel er kampen mot sosial
dumping en kamp som ikke bare kan
vinnes ved ett slag. Men en kamp som må
føres kontinuerlig gjennom forbedringer
i lov og avtaleverk, og så videre gjennom
bygging av holdninger innad i samfunnsog arbeidsliv, og ikke minst hos de enkelte
aktører. Dette gjelder både arbeidstaker,
arbeidsgiver og våre kunder.
Norge som samfunn er verken ferdig
bygget eller utviklet – derfor er det viktig
også fra fagbevegelsen med poliske /faglige plattformer og handlingsplaner. Og
nettopp et slikt politisk regnskap på faglig
aktivitet ble en viktig del av LO-kongressen 2013. Statsminister Jens Stoltenberg
avla et fagligpolitisk regnskap basert på
forrige krav fra LO’s medlemsdebatt til
den rød-grønne regjeringen – nettopp slik
LO’s medlemmer i sin medlemsdebatt nå
i forkant av kongressen igjen har gitt innspill til sine viktigste krav til en ny rødgrønn regjering.
Det er ikke tvil om at LO-kongressen
var svært positiv til regjeringens handtering av Soria Mora 2 plattformen og de
løfter som var gitt i den sammenheng. Ikke
minst ble dette synliggjort ved hilsningstalen til kongressen fra Audun Lysbakken og
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senere i den fagligpolitiske debatten hvor
Jens Stoltenberg og Roar Flåthen var innledere. Sosial dumping og tiltakspakker
fra regjeringen, arbeidsledighet og krisen
i Europa, oljeutvinning og fiskeriene, statlig eierskap, skolepolitikk, arbeidsliv og
bedriftsdemokrati, fellesskap lokalt og
internasjonalt ……temaene var mange
og omfattende.
Men kongressen 2013 var krystallklar – i
et samfunn og arbeidsliv som er i store
endringer og med store utfordringer - er
det den rød-grønne regjeringen som kongressen mener har de beste forutsetninger
til å finne gode felleskapsløsninger i tråd
med fagbevegelsens verdier. Kongressen
vil derfor på ny sette våre felles ressurser
inn for å få fornyet tillit med rød-grønn
valgseier i høst.
Med seg i denne støtten får regjeringen
en betydelig kravliste. Kongressen vil ha
arbeid til alle som jobb nr 1, økt kamp
mot sosial dumping, økt satsing på kollektiv trafikk og infrastruktur, særs stor
forsiktighet i forbindelse med olje- og
gassutvinning, men ønsker også en mer
aktiv statlig eierskapspolitikk, mindre forskjeller i samfunnet, og en fortsatt videreutvikling av velferdsstaten.
For oss som elektrikere og som er
svært opptatt av det skal stilles samme
krav til faglig kompetanse ved godkjenning av utenlandske fagbrev som i norsk
fagbrev, kan vi notere oss at kongressen
sluttet seg til dette. Det også vedtatt at
arbeidet med etter- og videreutdanningsreformen skal videreføres ved at stønad til
livsopphold kommer på plass. Dette er et
krav som vårt forbund har jobbet målbevisst etter i mer enn 20 år.
EØS avtalen var forventet å bli en sentral del av debattene på kongressen. Slik
ble det også – men gjennom godt arbeid i
redaksjonskomiteen klarte en å formulere
til vedtak som kunne samle kongressen på
en god måte. Gjennom krav til regjering
om aktiv bruk av handlingsrommet, bruk
av ytterligere tiltakspakker mot sosial
dumping, aktiv HMS politikk, støtte til
ILO’s konvensjoner, og ikke minst krav om
bruk av reservasjon mot EU sitt håndhe-

vingsdirektiv, om dette legger begrensinger på regjeringens handlefrihet i kampen
mot sosial dumping.
I forarbeidene til LO-kongressen
hadde klubbene og styret i fagforeningen
lagt ned et betydelig forarbeid. Det er spesielt og viser at vi er offensive og kan bidra
i betydelig grad når vi ser at flere av våre
forslag er tatt med i LO sitt handlingsprogram 2013-2017. Kampen mot sosial
dumping, klarere skille mellom innleie og
entreprise, styrke arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse, EVU,
billigere SFO, utvidelse av skoledagen/
fysisk aktivitet i retning ”heldagsskole”,
bedre støtte ved tannlegebehandling osv.
Vi får gjerne ikke akkurat identisk
tekst med eget forslag- men intensjonen i
våre forslag er ivaretatt. Det viser igjen at
vi har innflytelse og påvirkning.
Nå gjelder det at vi får medlemmene til å
møte opp og stemme ved stortingsvalget
i høst – da sikrer vi oss at dette blir mer
enn gode forslag! Vi har bidratt med å få
inn en rød-grønn regjering siden 2005 som
hadde kamp for mer fellesskap og bedre
samfunns- og arbeidsliv. Og mindre til
skattelettelser.
I de påfølgende stortingsperiodene
har vi sett viktigheten av dette – og gjennom krisen i Europa får vi stadig bekreftet
at som enkeltperson blir en liten og sårbar,
mens i felleskap finner en løsninger. Det
er gjennom å trygge fellesskapet og yte
felles innsats vi kan finne de gode og framtidsrettede løsninger.
Det er ikke gjennom å styrke alenegang
og gi skattelettelser til de rikeste at framgang sikres – det skaper økte forskjeller
og svekker det offentliges mulighet for tiltakspakker og velferdsbygging.
Da er vi glade for å ha en regjering som
snakker med oss – og ikke mot oss!
Så ønsker jeg dere alle en riktig god,
varm og strålende sommer – og husk, ta
vare på demokratiet og gjør bruk av stemmeretten!
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KLUBBLEDERSPALTEN

POLITISK KOMMENTAR

Av Øyvind Schumann Larssen

Avtaler rotasjonsordninger for

medlemene

H

”Når man er med i disse
gruppene og utvalgene, så
ser man kanskje også bedre
hvordan hele organisasjonen fungerer i sin helhet“

ei, mitt navn er
Øyvind Schumann
Larssen. Jeg er tillitsvalgt i LOS Elektro
AS som har hovedkontor på Bømlo. Jeg
har vært i klubbstyret i ca. 4 år, og ble
valgt inn som hovedtillitsvalgt for halvannet år siden.
LOS Elektro AS runder 30 år i år. Firmaet startet opp i 1983 som Lønning &
Særsten AS. I 1996 skiftet vi navn til LOS
Elektro AS. Bedriften har vokst gjennom årene, og er i dag en av de største
elektrobedriftene i Sunnhordland. Vi er
i dag ca. 165 ansatte i LOS Elektro AS.
Det jeg hovedsakelig driver med,
utenom tillitsmannsarbeidet, er internkontroller/brannforebyggende
elkontroller og termografering. Dette er et
arbeid som sender meg rundt over hele
Sunnhordlands og Nord- Rogalandsregionen.
Det jeg bruker mesteparten av tiden til
som klubbleder er å få til best mulige
rotasjoner for de ansatte på diverse prosjekt arbeid. Dette kan være en utfordring da vi får en del jobber som ligger
i grissgrendte strøk og er vanskelige og
tidkrevende og komme til/fra. Det kan
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da være vanskelig å få til rotasjoner der
første og siste arbeidsdag blir først og
fremst reise.
Jeg sitter og i foreningens Skips- og
oljeutvalg, som jeg finner veldig interessant. Vi var i fjor på 2 olje konferanser,
forbundets olje og anleggskonferanse i
Sandnes og LO’s olje og gass konferanse
i Tromsø. Sistnevnte med blant annet
LO-leder Roar Flåthen og Statoilsjef
Helge Lund som foredragsholdere.
Dette er et veldig aktuelt utvalg å sitte
i, da jeg har en del medlemmer som
reiser offshore. Jeg hadde ikke mye erfaring med offshorerotasjoner eller deres
ønsker og rettigheter, da jeg gikk inn
som klubbleder, men det er der de fleste
henvendelsene kommer fra. Her var det
bare å sette seg inn i Offshoravtalen
først som sist. Tror jeg har fått en grundig innsikt i hvordan de offshoreansatte
jobber og har det ellers ute på riggene.
Mye på grunn av Skips- og oljeutvalget.
Nå har vi, så vidt, kommet i gang
med gruppene som skal jobbe med forslag til endringer i Landsoverenskom-

sten. Dette er også givende å være
med på. Det er mange medlemmer
som har kontaktet meg etter at jeg
informerte om hvilken gruppe jeg
satt i, og det er kommet inn flere
gode forslag, til nye punkter, til LOK’en.
Når man er med i disse gruppene
og utvalgene, så ser man kanskje også
bedre hvordan hele organisasjonen fungerer i sin helhet.
Konklusjonen min er vel at etter jeg ble
tillitsvalgt, har jeg lært mer på relativt
kort tid enn jeg har gjort på mange år.
Elektroarbeidernes fagforening –
Hordaland Sogn og Fjordane er en flott
og inkluderende fagforening å være
medlem i, og jeg ser frem mot arbeidet
videre.

Å forhindre
tre forhold
Når du leser Montørforum
er det ca 3 måneder igjen til
Stortingsvalget. I skrivende
stund kan det se ut som om
den Rødgrønne regjeringen
blir avløst av en blå/blå regjering som blir dominert av
Høyre og Fremskrittspartiet.
Jeg håper at meningsmålingene vil endre seg slik at dette
ikke blir en realitet.
I fagbevegelsen er vi opptatt
av hvem som styrer landet. Vi
tror at en regjering dominert
av Høyre og FRP vil endre
norsk arbeidsliv på mange
måter.
Fra et fagforeningssynspunkt
er det spesielt tre forhold vi
frykter.
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I dag har forbundene rett
til å godkjenne unntak for
arbeidstidsbestemmelser i
arbeidsmiljøloven. De blå
partiene ønsker å ta fra
forbundene retten for å føre den retten til
den enkelte virksomhet, kanskje til den
enkelte arbeidstaker. Da blir arbeidstidbestemmelsene uthult.
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At de blå partiene skal innføre karensdager på sykefravær slik at vi må betale
for første, andre og kanskje
tredje dagen av sykdom selv.
Dette går utover dem som har lavest lønn,
det blir også en annen forskjell for mange
av dem i høyere stilling kan ta ”hjemmekontor” og dermed ingen karensdager
under sykdom.

Av Åge Blummenfelt

3

At de blå skal i stor grad privatisere helsevesen, skole og
annen offentlig virksomhet.
Vi har sett mange eksempler
på at privatisering rundt
om i kommunene gir dårligere lønns- og
arbeidsvilkår. På Austevoll ble all helsetjeneste privatisert og flere ansatte mistet
dermed retten til å gå av med AFP ved fylte
62 år. Det tar nemlig 7 år i en bedrift for å
opparbeide retten til AFP.
Vi vil derfor be deg tenke nøye igjennom
hva du stemmer, for det kan ha stor innvirkning på de betingelsene du har på
jobben fremover.
Godt valg!

Øyvind Schumann Larssen
Hovedtillitsvalgt
LOS Elektro AS
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Tekst og foto: Rolf Åsmund Skår.

ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET 5. APRIL 2013

Fortsatt
økonomisk
styrke
Forbundsleder Hans Felix holdt politisk innledning.

Representantskapet i Elektroarbeidernes Fagforening - Hordaland, Sogn og Fjordane holdt
årsmøte ved Scandic Bergen Kongressenter, fredag 5. april 2013. Til sammen møtte 103
deltagere opp. Av disse var det 87 representanter med stemmerett. Kontingentsaken ble en
nervepirrende opplevelse for alle og enhver.

I

god tradisjon åpnet Ove Toska møtet.
Han fortalte om at 2013 er et spesielt
år. Fagforeningen er 110 år gammel.
Den ble feiret med kake. I anledning
denne spesielle dagen, var Hans Olav
Felix invitert til å utføre et nokså spesielt
ærefullt oppdrag.
Ove fortalte at det i årets mellomoppgjør
mellom LO og NHO kan bli streik for noen
av våre klubber fra mandag 8. april. Lønnsveksten i fjor var i snitt 4%. Lønnsstatistikken til fagforeningen forteller oss at vi kom
ikke så høyt opp. Noe av grunnen til dette
kan være sosial dumping i vår bransje. Alle
taper når det foregår sosial dumping, sier
Ove. Jondaltunellen, på Hardangerbroen,
og flere andre steder kan fagforeningen
se at billig utenlandsk arbeidskraft gjør at
våre ordinære bedrifter taper oppdrag. Ove
understreker at vi har behov for å ta noen
runder med Statens Vegvesen i forhold til
funn på deres vei- prosjekter. Vi går gjerne
rett på noen statsråder om vi ikke når frem
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hos vegvesenet. Vi er en fagforening med
fremgang. Vi har passert 2900 medlemmer
og 5. april var vi faktisk 2930 medlemmer.
Til å lede årsmøtet ble Øyvind Grindheim
og Atle Rasmussen ble valgt. Arne Nesheim
ble som vanlig valgt som sekretær. Roger
Træen og Roger Nese ble valgt til å signere
protokollen.
Beretninger
Arne Nesheim la frem årsberetningen som
deretter ble godkjent. Åge Blummenfelt
fulgte opp med tariffberetningen der han
fortalte om rekordhøy aktivitet. Det er også
avdekket stor grad av innleie innen flere
områder, og mange utenlandske aktører,
delvis med grov sosial dumping. Dette har
konsekvenser for vår egen lønnsutvikling.
Vår reelle lønnsutvikling i lokale forhandlinger var ikke stor i fjor. Åge oppfordret alle
som jobber akkord om å levere inn statistikk
til fagforeningen. Atle Rasmussen la frem
rapport fra Sykefraværstatistikken. Sykefra-

været for 2012 er målt til 5,89 %.
Den fagpolitiske situasjonen og stortingsvalget i
2013.
Hans Olav Felix innledet og startet med en
bedrift som er sært prinsippfast når det gjelder å ikke tegne tariffavtale. ATEA bryr seg
slettes ikke om de ansatte krever tariffavtale
eller må gå til streik for det. Saken er svært
vanskelig, sier Hans Olav. Etter flere runder
mellom klubb og bedrift og med en påfølgende runde i rettssalen ble det til slutt mekling hos riksmekleren. Vi har allikevel ikke
nådd frem vedrørende krav om tariffavtale
for våre medlemmer hos ATEA. Forbundet
vil vurdere hvordan de skal gå videre i saken
de neste dagene, sier Hans Olav.
Det ble informert kort om status i lønnsoppgjøret mellom LO-NHO før han informerte
om at LO-kongressen nærmer seg. Deltagelse
der er en selvfølge for EL&IT Forbundet.
LO-kongressen er fagbevegelsens viktigste
MONTØRFORUM 1 - 2013

politiske verksted. Hans Olav fortalte at forbundet i år sender 12 delegater på kongressen. I tillegg deltar forbundslederen gjennom
sin rolle som sekretariatsmedlem. Vi har også
tre andre EL & IT medlemmer fra LO sine
lokalorganisasjoner som skal delta.
Vår forbundsleder brukte siste del av sitt
innlegg på å belyse den fagpolitiske situasjonen som tilknyttes Stortingsvalget i 2013.
Regjeringen har levert på flere områder siden
de overtok i 2005. Arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsinstituttet, og hjemfallsretten er noen av dem. I tillegg fortalte han
om høyesterettsdommen om kost og losji,
sykelønnsordningen, formueskatten og likebehandlingsprinsippet. Sak om vikarbyrådirektivet tapte vi, og det er en viss frykt for at
EU-domstolen vil slå fast at vår innføring av
vikarbyrådirektivet er i strid med EØS-avtalen. Vi vinner ikke et valg på det som ligg
i historien, sier Hans Olav bekreftende. Alt
det som er nevnt nå er en del av valgkampen
i 2013 og kan snus om 180 grader dersom vi
får en blå regjering etter neste stortingsvalg.
Remi A. Unnvik gikk gjennom regnskap
2012 og budsjett for 2013. Begge ble godkjent. Det ble en del spørsmål vedrørende
budsjettet denne gang. Remi svarte på alle
spørsmålene før budsjettet ble godkjent.
Hedersgaver
Årsmøtet hadde to veteraner som skulle få
seg en real overraskelse. Ove Toska innledet
og gav ordet til Hans Olav Felix. Hans Olav
kunne fortelle om at det var en stor ære for
han å gjøre denne jobben. Hedersgavene

gikk til to veteraner med lang erfaring som
tillitsvalgte. Kjell Valvatne er faktisk eneste
som har røkt i bilen til forbundslederen. Og
da uten tillatelse. Gunnar Røssland er en av
Norges mest erfarne akkordbaser, sier forbundslederen. Etter en kort presentasjon av
Gunnar og Kjell fikk de tildelt hedersgavene
sine. Begge var overrasket og utrolig glade.
Rolf Å. Skår fikk deretter ordet og informerte årsmøtet om at Ove Toska har vært
leder i fagforeningen i 25 år. Han delte ut
en gave i den anledning. Olaf Gjesdal går i
år ut av styret i Kalfarvei 71 og fikk i den
sammenheng en blomsterhilsen fra fagforeningen for sin innsats i husstyret siden huset
ble kjøpt i 1974.

Kontingentdebatten
Lokalkontingenten har avgjørende betydning for aktivitetsnivået og overføringer til
fagforeningens lokale kampfond. Ove Toska,
Remi Unnvik og Åge Blummenfelt innledet
i saken. Alle tre har vært medlem i et bredt
kontingentutvalg som ble nedsatt i 2012.
Mandatet til utvalget var å vurdere spørsmålet om fagforeningen skal opprettholde
dagens kontingent nivå på 1,8% eller eventuelt redusere kontingenten ytterligere.
Et flertall i kontingentutvalget innstilte
ovenfor årsmøtet at kontingenten holdes på
dagens nivå. Mindretallet har ytret at de ville
stemme ned ethvert forslag om å opprettholde dagens kontingent nivå. Mindretallet
leverte dessverre ikke noen mindretallsinnstilling til saken etter et år med arbeid.
Klubben ved YIT avd. Bergen har levert inn
et forslag for årsmøtet om å opprettholde
kontingenten på dagens nivå. Da styret i fagforeningen behandlet forslagene til årsmøtet
ble forslaget fra YIT klubben ansett som ivaretatt gjennom kontingentutvalgets forslag
til årsmøtet.
Remi Unnvik gikk gjennom den økonomisk historiske utviklingen i fagforeningen
og kunne blant annet vise at medlemstallet
kan svinge mye i tråd med aktivitetsnivået i
bransjen. Åge Blummenfelt presenterte resultatet fra en spørreundersøkelse. Undersøkelsen viste årsmøtet hvordan vår fagforening er
organisert i forhold til andre fagforeninger
i området. Også fagforeningene i Oslo og

Akershus, Rogaland og Trondheim innenfor Landsoverenskomsten deltok i undersøkelsen. Resultatet viste at vår fagforening
kommer godt ut i forhold til de andre. Konklusjonen i forhold til undersøkelsen var at
medlemmene får igjen den aktivitet og hjelp
de forventer å få igjen av kontingenten.
Ove Toska formidlet at vi også i fremtiden
trenger å kjempe for saker og må derfor ha en
sterk økonomi. Han synliggjorde at det har
vært vanskelig å få konkretisert hvor mindretallet vil kutte i aktivitet dersom de får gjennomslag for reduksjon i kontingenten.
Et ønske om en redusert
kontingent
Karsten Bøe deltok aktivt i kontingent utvalget. Han var blant mindretallet til innstillingen. Karsten tok ordet og ytret at det var
fint om mindretallet kunne nå frem en dag.
Gjerne i dag. Han ville nødvendigvis ikke
kutte men kanskje stramme inn noe. Han
viste til at fagforeningen fremdeles har stor
aktivitet etter at årsmøtet kuttet kontingenten med 0,1 % i 2001. Fagforeningen har
heller ikke fått en redusert aktivitet etter
overføring av midler til kampfondet. Men vi
må prioritere å drive inn utestående midler.
På vegne av Aibel klubben la Karsten Bøe
frem et motforslag til kontingent- utvalgets
forslag. Forslaget ba årsmøtet å vedta en
reduksjon i lokal kontingent fra 0,6% til
0,5% fra 1. januar 2014, at rutiner for innkreving av T-gebyr og kontingent strammes
opp, og at den faste kampfondsoverføringen
stoppes og at påfyll til kampkassen skjer

T.H. Olav Olaf Gjesdal viser frem blomsterbuketten som han fikk
Knut Karlsen viser frem sin blomsterhilsen.
MONTØRFORUM 1 - 2013
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tilby medlemmene ved streik enn for eksempel Fellesforbundet. «Det er i gode tider
vi skal legge grunnlaget for dårlige tider»,
avslutter Ove.

To fornøyde gutter viser frem hedersgavene.

gjennom budsjettprosess og overføring av
overskudd i fagforeningen.
Han avsluttet med at medlemmene mener
det samme som i 2012. «Kontingenten er
stor nok og vel så det».
Tore Sunde krevde skriftlig avstemming
da han tok ordet. Tore viste blant annet til
en medlemsflukt og at lokalkontingenten
var en verkebyll som drar som en farsott
over Sogn og Fjordane. Karsten Eriksen tok
ordet og oppfordret støtte til Aibel klubbens motforslag. Karsten poengterte også at
dagens kontingent inntekt blir brukt på en
god måte i fagforeningen. «Foreningen sløser
ikke med penger», understreket han. Nils
Gunnar Knutsen fra Aibel klubben informerte om et stadig
trykk fra medlemmene
om at kontingenten er
for dyr. Han mener
at kontingenten er et
hovedargument for
at folk melder seg
ut eller ikke melder
seg inn. En reduksjon i kontingenten vil
gi et

Fire av våre veteraner følger med. Olaf Gjesdal, Knut Karlsen, Kåre Helland og
Kjell Valvatne.

signal om vilje til å sette ned kontingenten.
Nils Gunnar mener at streikefondet kan styrkes på andre måter.
Ønsker dagens kontingentnivå
Øyvind Landsvik mener vi har en profesjonell drevet fagforening der vår aktivitet
skjer på dagtid. Streikefondet er på et nivå
tilsvarende det man ønsket da det ble vedtatt
innført. Fra mandag 8. april har vi kanskje
brukt for streikefondet. Det tar lang tid å
bygge opp igjen fondet dersom det brukes i
kamp. Øyvind viste til da fondet ble brukt
under 7,5 timers aksjoner i Tønsberg og
ved Rosenberg verft i Stavanger. Den gang
betalte fagforeningen hjemreise hver helg
for våre medlemmer. Noe som tappet
streikefondet for flere hundretusen
kroner den gang. Det er trist at nettopp det samme miljøet som den gang
fikk behov for fondet nå «skriker» om
en nedsettelse som betyr en besparelse på omtrent 450 kroner i året for
et medlem, sier Øyvind. For fagforeningen blir det dramatisk og litt over
1,2 millioner kroner reduseres
relatert til kampfondet og
aktiviteten.
Det er lurt å ha god økonomi med penger på
bok, sa Gunnar Røssland da han tok ordet.
Fagforeningen
har
også skjøttet pengene godt. Gjennom hans tid som

tillitsmann har Gunnar til tider vært med på
å arbeide med tillitsmannsarbeid på lørdagene. I dag er folk veldig opptatt og fritiden er
mer verdt enn noen gang tidligere. Det kan
derfor være vanskelig å gjeninnføre møtevirksomhet i helgene. «Hvor mange av dere her i
dag stiller opp frivillig i helgene for å arbeide
med tillitsmannsarbeid?», spør Gunnar.
Rolf Skår fortalte om at han er et stolt EL
& IT medlem og at han er ekstra stolt av å tilhøre akkurat denne fagforeningen. Vi har en
god organisasjon som yter det de kan for at vi
skal kunne gjøre jobben vår ute som klubbledere på best mulig måte. Rolf understreket at
han ikke hadde vært med i kontingent utvalget og skrøt over saksdokumentasjonen som
er lagt frem for årsmøtet. Han syntes derimot
det var sterkt beklagelig at det ikke foreligger
en mindretallsinnstilling i dokumentasjonen.
Det er lov å være uenig, men årsmøtet hadde
fortjent en mindretallsinnstilling i en såpass
viktig sak. Kontingent nivået bør holdes på
dagens nivå, det gir oss fortsatt et handlingsrom når vi trenger det. Motforslaget som nå
ligger på bordet ønsker å begrense handlingsrommet til fagforeningen, sier Rolf
Åge Blummenfelt tok ordet og fortalte at
han var kasserer da kampfondet ble opprettet i 1999. Tanken bak streikefondet var at
det skulle rekke til 1 000 kroner hver uke i 8
uker. Dette fordi vi i 1996 hadde vært i en 8
ukers konflikt. Den gang tilsvarte det 16 millioner kroner med 2000 medlemmer. Med
dagens medlemstall må vi spare til vi minst
har 24 millioner, sier han. Tusen kroner i
dag er noe annet en for 14 år siden. «Om vi
brått skulle komme i nedkonjunktur eller i

En alvorlig klubbleder i Aibel følger med i kontingentdebatten.
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Avstemming
Dirigentene tok en håndsopprekning på om
det skulle være skriftlig avstemming i saken.
Over 20 av delegatene ønsket det.
Avstemmingen ble gjennomført med 85
stemmeberettigede og en påfølgende venteperiode. Spenningen hang tykt i lufta når
opptellingen pågikk. Tilslutt kunne dirigentene meddele at styrets innstilling ble vedtatt
med 45 stemmer mot 34 stemmer for Aibel
sitt forslag.
Fagforeningen er fortsatt sikret en aktivitet

MONTØRFORUM 1 - 2013

Sigurd Sævareid (Kværner Stord) holdt en tordentale under den fagpolitiske debatten.

konflikt der vi bruker opp streikefondet. Skal
vi da ha samme diskusjon vi har i dag for å
bygge det opp igjen?», spør Åge.
Remi Unnvik tok ordet og fortalte at vi
har ingen medlemsflukt. Vi har derimot
økt med over 700 medlemmer siden 1999.
«Arbeidsgiverne vurderer vår styrke opp mot
streikefondet. Jo større, jo sterkere står vi.»,
sier han.
Ove Toska tok også ordet. Han kunne
fortelle at også han var skuffet over det ikke
foreligger en mindretalls innstilling. Det er
beklagelig at mindretallet ikke kunne komme
med argumentene i utvalget. Det var jo nettopp derfor de deltok der. At kontingenten er
en verkebyll som Tore sier er trist og skuffende. «Dette er første gang jeg hører.», sier
han. Tore er styremedlem men har aldri før
ytret at det er så alvorlig. Fagforeningslederen
oppfordret til å være edruelig med ordbruken.
«Vår fagforening er nesten dobbel så stor som
fagforeningen i Oslo og Akershus. I utgangspunktet skulle det være motsatt. Det må da
være noe som gjør at medlemmene slutter
opp om vår fagforening.», sier han. 0,1 %
ned betyr over en million mindre i inntekter
og noen vil nok redusere kontingenten enda
mer ned, for eksempel på feriepenger. Dette
er nok derfor kanskje bare begynnelsen.
Kampfondet er et signal ut til medlemmene om at der er penger dersom vi må
kjempe for noe. Vi har helt andre summer å
MONTØRFORUM 1 - 2013

og et handlingsrom til fordel for medlemmene.
Valg og avslutning
Jon Kristian Viken la frem valgkomiteens
forslag som ble enstemmig vedtatt. Dermed
ble Ove Toska gjenvalgt for to nye år etter å
ha vært leder i 25 år. Når valgene var fullført
avsluttet Ove Toska. Han takket for tilliten
på vegne av det nye styret. Knut Karlsen gir
seg etter mange år som vaktmester, i den forbindelse fikk han en blomsterhilsen for sin
lange innsats.
Ove Toska ønsket alle vel hjem.

UTTALELSE
Elektroarbeidernes Fagforening,
Hordaland, Sogn og Fjordane.
Vedtatt på årsmøtet i representants
kapet 5. april 2013
UTTALELSE

HØSTENS VALG ER ET VALG

FOR I DAG - OG FOR FREMTIDEN

Gjennom 2 stortingsvalg har den
rød-grønne regjeringen fått nytt man
dat av velgerne til
å innta regjeringskontorene. I disse
åtte årene har vi hatt en historisk
høy
reallønnsutvikling i Norge som knap
t noe annet land eller tidsepoke kan
fremvise.
For vår egen tariffavtale på LOK
var i 2004 Grunnlønnen LOK §3a
kr 135,70, i 2012 er
denne steget til kr 180,28 - som er
en økning på kr 44,58 eller 32,8%.
For året 2013 kan
vi regne med en ytterligere øknin
g på ca kr 7,- på §3A, med bakgrunn
i
reguleringsklausulen for 2.avtaleår
.

Samtidig har vi hatt en rekordhøy
arbeidsdeltakelse i yrkesfør alder
, hvor regjeringen har
vært svært opptatt av inkludering
og arbeid mot utstøting fra arbeidsliv
et.
Den høye aktiv iteten har gjort beho
vet for arbeidsinnvandring høy for
å møte
etterspørselen. Sosial dumping og
utnyttelse av arbeidssøkende er
et stort problem som
følger slike topper. Den rød-grønn
e regjeringen har levert tiltakspak
ker fortløpende etter
krav fra LO. Nå står tiltakspakke
3 mot sosial dumping på dagsorde
n, og igjen lover
regjeringen å levere i tråd med krav
fra våre tillitsvalgte. Denne samm
en med
likebehandlingsprinsippet overfor
innleide fra vikar- og bemanningsbyrå
er vil bli et viktig
reds kap for tillitsvalgte å stå opp
mot våre råeste arbeidsgivere og
deres løpergutter.
Det forventes også i de kommende
år en svært høy aktivitet. Behovet
for et
arbeidsmarked som gir arbeidsfo
lk og deres tillitsvalgte mulighete
r for å sikre trygge
arbeidsplasser og rettferdig forde
ling vil ikke bli mindre i de kommende
år.
Det var første gang på mange 10-å
r at Norge skulle styres av en rød-g
rønn
flertallsregjering etter Stortingsvalget
i 2005, og som ble forlenget i 2009
. Ved begge
disse Stortingsvalgene spilte fagb
evegelsen en avgjørende rolle ved
at de klarte å
mobilisere sine medlemmer til å stem
me – noe som igjen gav grunnlage
t for rød-grønn
regjering..
Sentralt i debatten har vært var kamp
en
x
for velferdsstaten og mot skattelette
lser
x
for felleskap og mot privatisering
x
for en god offentlig skole og mot
privatskoler
x
for en god arbeidsmiljølov med faste
ansettelser og kollektive arbeidstid
savtaler
x
for styrking i kampen mot sosial dump
ing
x
for full sykelønn fra første dag og
ingen karenstid eller reduserte ytels
er
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Fortsetter på side 39.

1. mai
Bergen

Arna

Prosesjonen i Ytre Arna under hovedparolen - Vern om arbeidernes rettigheter - nei til borgerlig flertall.

Elektroarbeidernes Fagforening følger opp den
123 årige tradisjonen med å feire arbeidernes
dag, første mai. I Kalfarvei 71 i Bergen var det
familiedag før førstemaitoget. For andre år
på rad var det EL&IT Distrikt Hordaland Sogn
og Fjordane som stod for arrangementet i
Kalfarveien. 60 mennesker hadde funnet veien dit
onsdag formiddag. Det var god mat og drikke,
kulturinnslag fra Trygve Nystad og innsamling til
Norsk Folkehjelp.

Etter trivelig sammenkomst i Kalfaret
var det tid for førstemaitog. Som
vanlig var det oppmøte for oss på
Tårnplass.
Spesielt denne gangen var at EL&IT Forbundet
er i streik, siden Atea ikke vil inngå tariffavtale.
Som følge av dette fikk EL&IT Forbundet plass
langt fremme i toget ut fra Torgallmenningen etter
at vi hadde hørt på taler fra Roar Flåthen, Audun
Lysbakken og Jette Christensen.

Det var et ufyselig vær og det ble stadig verre.
Til tross for været hadde 3000 mennesker funnet
veien til Torgallmenningen denne dagen.

Også i Arna ble dagen feiret på tradisjonelt vis.
Hovedtaler var Per Rune Henriksen.
I sin tale tok han opp den økonomiske krisen og
den store arbeidsledigheten som er i Europa.
Videre tar han opp at Arbeiderpartiet har vært et
viktig redskap for at vi har det så godt som vi har
det i dag, og at vi bare har 3% arbeidsledighet.
Stortingsvalget blir et valg mellom en

Arbeiderpartiregjering, eller en (H, FrP regjering)
som vil gi til dem som har mest fra før.
Han stiller følgende spørsmål. Er det mulig
for Arbeiderpartiet å vinne valget? Det
svarer han retorisk ja på. - Vi har hatt dårlige
meningsmålinger før, så dette skal vi greie. Ap har
stort sett levert det de har gått til valg på.

Øverst til høyre: Ungdomstaler Linn Kristin Engø leder for AUF i Hordaland og bystyrerepresentant.
Hun tar til ordre for de store historiske reformene
opp gjennom historien som Arbeiderpartiet har
kjempet frem. Linn Kristin har også vært en
forkjemper for en rettferdig asylpolitikk.
Over: Hovedtaler, Per Rune Henriksen, første
kandidat for Arbeiderpartiet i Hordaland til
Stortinget.

Vi stilte som vanlig opp i toget på Tårnplass

Det var kaldt og ufyselig under 1.
mai feiringen på Stord, men god
oppslutning. Magne Rommetveit

Stord

hadde hovudappellen, som var
framom rådhuset. Breibandet Bigband
spilte og fekk også vist at dei kan

spela utan notar, då desse raskt bles
til himmels

I Bergen startet første mai feiringen i Kalfarvei 71 på formiddagen
med god mat og god drikke for små og store.

10 Trygve Nystad bidrog med arbeidersanger.

Inngangsbilletten for kulturen gikk i bøssa til Norsk Folkehjelp. MONTØRFORUM 1 - 2013
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Tekst og foto Arne Nesheim

BYGGEPLASSBESØK

Aukande aktivitet
på Stord
Siste dagen i april besøkte eg, på vegne av
Montørforum, medlemmer hos Kværner på
Stord. Der var over 900 arbeidarar i aktivitet
med ”topsiten” til Eldfisk. Og attmed var
nokre hundre i aktivitet med bustadmodulen
til same plattforma.
Klubbleiar i EL&IT-klubben ved Kværner Stord AS, Sigurd
Sævareid, losa meg fram til klubbkontoret ved hjelp av mobiltelefon. Der blei eg godt motteke. Sigurd har klubbkontor i same
bygg som de andre LO-klubbane og velferdskontoret. Ja, også
Atle Tranøy, konserntillitsvald i Aker ASA, har sitt eige hjørnekontor der. Sigurd meinte at samarbeidet mellom EL&ITklubben og Verkstadklubben (Fellesforbundet) har utvikla seg
positivt etter at Aker Elektro sin aktivitet på Stord vart slått
saman med verftet og fikk namnet Kværner Stord for vel to år
sidan. Plutseleg måtte begge klubbane innrette seg på at det var
to operatørklubbar i same bedrift. Det var nytt for begge. Dei
kom frå forskjellige kulturar og hadde ulik erfaring og praksis i
arbeidet som tillitsvalde. Spesielt har arbeidstidsordningar skapt
utfordringar. Verkstadklubben har tradisjonelt vore oppteke av
normalarbeidsdagen for dei som arbeider på verftet, medan
EL&IT-klubben har vore opptatt av gode arbeidstidsordningar
for folk på reise, noko dei hadde hatt mykje av. For tida er det
12-9 og 4-2 rotasjon som er gjeldande for tilreisande på Kværner
Stord. For elektro er det berre 12-9. Sigurd la ikkje skjul på at
han ønskjer 14-21 for tilreisande.
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Utviklar samarbeidet
I tida etter at dei kom i same bedrift, har det vore ein positiv prosess for å få i stand eins særavtalar innan fleire områder og eins
personalhandbok. Det har vært ein grei og ryddig prosess, både
i forhold til klubbane i mellom og i forhold til leiinga. Me tok
ein prat med Rune Rafdal som er konserntillitsvald i Kværner og
tidligare har vore klubbleiar for Verkstadklubben ved verftet på
Stord. Han meinte forskjell i kultur kunne nyttast positivt. Det
gav ein vekkjar for begge og klubbane kunne då sveisast tettare
saman. Han la stor vekt på at det er mengda av medlemar som
er avgjerande for klubben sin styrke, både overfor bedriftsleiing
og overfor myndigheiter. Han sa også at Kværner er veldig klar
på at dei ikkje skal ha sosial dumping. Han viste til eksempel og
at verftet då hadde betalt manglande løn direkte til dei aktuelle
og kasta ut bedrifta som stod for det. Når det er store toppar er
det gjerne eigne prosjekttillitsvalde som følgjer opp underentreprenørar, og når det trengs å leige inn lekter for bustadformål
reiser gjerne hovudverneombodet og inspiserer lekteren før den
blir sendt av garde. Både Rune og Sigurd fortalde at dei har felles
klubbstyresamlingar for de to klubbene med kursing.
Store svingingar
Kværner Stord AS har ca 1600 tilsette. Av desse er 850 arbeidarar.
EL&IT-klubben har ca. 220 medlemmar og Verkstadklubben
har ca 600 medlemmar. Når Eldfisk er på topp vil det kanskje
være 3500 menneskjer sysselsett på verftet. Det vert mykje innleie. Sigurd fortalde at for eit år sidan var det annleis. Då var det
200 permitterte, av desse 30 på elektro.
Då var det Aibel som redda situasjonen, ved at Kværner kunne
leige ut folk til Haugesund.
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Gode framtidsutsikter
Arbeidssituasjonen ser lys ut for de nærmaste åra på Stord. Kværner Stord AS
har over 20 milliardar kroner i ordrereserve. Eldfisk skal være ferdig om eit år og
Edvard Grieg-prosjektet eit år etter det. I
2014 startar utviding på Ormen Lange i
forbindelse med gassleidning frå Aasta
Hansteen. Det vil gje arbeid både til verftet på Stord og lokalt i Nyhamna i Romsdal.
Mest stål til no
Sigurd hadde avtale med Inge Øpstad om
at han skulle ta oss med på ein runde på
”topsiten” på Eldfisk. Inge er eit av fire
verneombod for elektro på prosjektet. Det
var lite kabel å sjå. Til no var det mest
kabelbruer og ein del instrumenteringsrøyr som var montert. Folka arbeidde
gjerne to og tre saman og det såg ikkje ut
til å være trengsel. - Men når dei går til
lunsj, kan du sjå at det er 900 menneske
som arbeider der, sa Sigurd Sævareid.
Eit synleg bevis på at Kværner vil satse
vidare på Stord var dei nye skjenene for
den nye Goliat-kranen som skal monterast, og som vert mykje større enn den
gamle. Det er ei investering på 250 millionar kroner.
MONTØRFORUM 1 - 2013
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Myter om at alt er på
stell i Offshorebransjen
– må gravlegges en gang for alle

Av Nils Gunnar Knutsen

I januar startet jeg min nye stilling som LO koordinerende i Nordsjøen, etter Kai Cristoffersen
som har hatt stillingen i ti år, men som nå har fått seg jobb i EL & IT Forbundet. Det blir
litt som å hoppe etter Wirkola, men skal gjøre så godt jeg kan ut fra mine forutsetninger, og
håper at det holder. Ønsker Kai lykke til i den nye jobben.
Sammen med fem andre tillitsvalgte fra EL & IT, Fellesforbundet
og INDUSTRI ENERGI reiser jeg rundt i Nordsjøen, for å besøke
alle offshoreinstallasjoner, i alt 29 installasjoner. Vanligvis tre til
fire dagers turer. I utgangspunktet prøver vi å representere de tre
overnevnte forbund på hver tur, men i praksis lar ikke det seg
ikke alltid gjøre. Derfor reiser jeg av og til alene. Hovedformålet
våres er å styrke tillitsmannsarbeidet innen virksomheten på
tvers av de ulike LO-forbund, og forbedre samarbeidet med disse
på sokkelen.
Når vi ankommer en offshore installasjon, prøver vi å få
en oversikt over hvilke firma som holder til på plattformen, og
oversikt over de tillitsvalgte. Vi prøver også å være synlige, det
vil si at vi går rundt i kaffebarene, og andre plasser hvor folk
oppholder seg for å snakke med dem. I den dialogen får vi ofte
mye spørsmål og historier, og ut fra det danner oss et grunnlag
om tilstanden på installasjonen. Vi arrangerer allmøte i kinosalen
om kvelden, men ofte har vi en utfordring til å få folk til å møte
i «fritiden». Derfor prøver vi der det lar seg gjøre, og arrangere
møtene i arbeidstiden. Jeg kan nevne at på et medlemsmøte i
arbeidstiden på Oseberg Feltsenter i april klarte vi å samle 70
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som jobber på Landsoverenskomsten for elektrofagene, ikke
verst.
Vi tenker oss kanskje at i Nordsjøen er alt på stell, men
den myten må nok vi gravlegge en gang for alle. I de store
såkalte seriøse bedriftene er det stort sett bra. Men i tider hvor
det er stor aktivitet i Nordsjøen - slik som nå, og med masse
innleide bedrifter og vikarbyrå, opplever vi ofte brudd på
overenskomster, avtaler og Arbeidsmiljøloven, uten at jeg her vil
gå inn i problemstillingen. I disse bedriftene er det ofte dårlige
tillitsmannsapparater, eller at de ansatte ikke engang vet hvem
den tillitsvalgte er. Når vi får bekymringsmeldinger om ting som
ikke er etter boken, tar vi kontakt med de respektive tillitsvalgte
i de berørte bedriftene for å prøve å ordne opp i forholdene.
Hvis ikke det lar seg gjøre må vi gå videre med saken, eventuelt
fagforening/distrikt, eller at vi må ta det opp med forbundet.
Vi informerer også plattformledelsen. Hvis noen føler at jeg
svartmaler offshorebransjen, er ikke det meningen. Men at det er
en del å ta tak i er ingen som helst tvil om.
Etter besøket på plattformen blir det utarbeidet en rapport
der ting som må følges opp ligges inn i rapporten.
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Kjemper mot

Av Kjell Sverre Aasheim

sosial dumping
Fagforeininga har den siste tida avdekka fleire tilfeller der det er lønns- og arbeidsvilkår
på eit nivå som me definerar som sosial dumping. På Hardangerbrua visar det seg at
det er eit dansk firma som har fått elektrojobben, som igjen har oppretta eit polsk
firma. Når fagforeininga var på arbeidsplassbesøk på prosjektet, vart me forsøkt kasta
ut av respresentantar frå det danske elektrofirmaet. Me har avdekka at det vert betalt
heilt ned mot 55 kroner timen, og at det i arbeidskontraktar står at den enkelte må ha
med seg mat for 3 veker når dei stiller på jobb i Noreg. Dette er forholda som ligg til
grunn når våre seriøse bedrifter taper kontraktar til denne type bedrifter.

D

et er Statens Vegvesen
som har dette prosjektet, og me har ein god
dialog med prosjektleiinga. Me har også kontakt med Vegvesenet når det gjeld andre
prosjekt.
Me skulle likevel ynskja oss eit møte
med dei sentralt for å diskutera lønns- og
arbeidsvilkår på prosjekt dei har, knytta
opp mot Forskrift om offentlege anskaffingar. Ein fordel for oss i den samanheng
er at me i dag har ei raudgrøn regjering,
som det faktisk går an å snakka med, og
få hjelp til å få i stand slikt møte. Ein kan
vel tenkja seg at iveren etter å hjelpa oss
kanskje ikkje hadde vore like stor dersom
me hadde hatt ei blå styring av landet.
Det vert snakka med flotte ord om individets valfridom, og at dette ikkje skal
gå på bekostning av lønns- og arbeidsvilkår. Andre er kanskje litt mindre gode
til å pakka bodskapen inn, og høglydt
gjev uttrykk for at dei hatar fagforeiningar. Det kan vera vanskeleg å finna gode
grunnar for å tru på dei, når dei lovar oss
arbeidsfolk gull og grøne skogar dersom
dei kjem til makta.
På Stord, der eg bur, gjekk Høgre til val på
at dersom dei vann valet skulle det ikkje
innførast eigedomskatt i kommunen.
Når Høgre sentralt gjekk ut og angreip
nynorsken, stod dei lokale på barrikadane
og lova å kjempa med nebb og klør for å
MONTØRFORUM 1 - 2013

behalda nynorsken. Stord er jo trass alt
verdas største nynorskby.
Rett før påske kom det brev i posten frå
kommunen om at det var innførd eigedomskatt, og brevet var av alle ting på
bokmål. Hmmmm….
Politikarane hadde signalisert at skatten
ville komma på 2-3000 kroner årleg, og
at dei fleste ville tåla dette godt. Jaudå!
Sjølv fekk eg skattlagd heimen min med
6500 kroner, og på fagforeininga sitt hus
på Stord kom skatten på 17500 kroner.
Og dette er nok berre starten i og med at
dei kan auka frå dagens sats på 2 promille
opp til 7 promille. Sei det slik, eg trur eg
hadde følt meg litt snytt hadde eg vore
Høgreveljar.
Arbeidet med å taksera eigedommane vart
ikkje gjort av kommunen sine folk, men
satt vekk til eit firma. Når eg no i etterkant ser på kvaliteten på arbeidet som
vart gjort, vil eg påstå at dette kunne kommunen sine folk gjort mykje betre sjølve.
Men det politiske fleirtalet vil jo få det
meste over på private hender, så eg får nok
ikkje støtte der for mine tankar.
Kommunestyret hadde torsdag 18. april
oppe til handsaming å privatisera reinhaldet i kommunen. Saka har skapt stor
debatt i lokalmiljøet den siste tida, og til
og med NHO har blanda seg inn gjennom
å tala varmt for privatisering i Stord Kommune i lesarbrev i lokalavisa.
Fagforeiningane har kjempa mot ei slik

privatisering, og hadde også samla seg
med faner og løpesetlar utanfor rådhuset for å ta vel imot dei politikarane som
skulle inn og avgjera saka. Det viste seg
vera fånyttes. Med vitande og vilje om at
ei privatisering ville gå utover pensjon og
løn til reinhaldarane, gjorde dei likevel
vedtak om å privatisera. Berre AP og SV
stemde mot. Det er heller ingen som kan
slå fast at dette faktisk vil føra til mindre
utgifter for kommunen!!! Dette visar med
all tydelegheit kven som har prioritet i
den blå tankegangen. Arbeidsfolk må lida
for at større verdiar skal over på private
hender.
Dagen etter vedtaket om privatisering av
reinhaldet, kunne ein lesa i lokalavisa at
ein eigedomsbaron i privat regi vil byggja
omsorgssenter med eldresenter på ein av
kommunen sine eigedommar i sentrum.
Saka skal handsamast politisk i mai, og
eigedomsutviklaren er klar til å starta bygginga om eit år. Eg vil ikkje utlova gevinst
for å tippa kva resultatet vert når saka skal
handsamast i kommunestyret.
Til hausten er det val. Då er det ikkje vasking og eigedomskatt på Stord som står på
spel. Då gjeld det for den enkelte å kjenna
si besøkelsestid, og stilla ved valurna. Det
er vår beste garanti for å verna om våre
opparbeida rettar som arbeidsfolk.
Kjell Sverre Aasheim
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Jenta i flokken

VERVEARBEID

Av Øyvind Grindheim

3000 medlemmer i løpet av året?

Siv Norunn Ytrehus er einaste dame i ein elektroflokk på 11.
Ho er vant med å jobbe i eit mannsdominert yrke og trivast
veldig godt med det.
Yrkesskulen gjekk ho i Høyanger og på
Nordfjordeid. Siv Norunn starta som
læring i Kværner Elektro Stavanger
Rosenberg verft i oktober 88. Første
oppdraget ho var med på var å bygge
Veslefrikk A. Det er broren sin feil at ho
begynte på elektro, det såg så moro ut det
han heldt på med. Ho er einaste jente i ein

søskenflokk på fem, der alle unntatt ein er
elektrikarar. Fagbrev tok ho i 1990.
Etter 2 år i Kværner Elektro vart det
Kværner Installasjon, deretter Kverner
Oil and Gas. Siv Norunn jobba ca. 2 år
offshore, før ho flytta tilbake til Svelgen,
pga. av at ho var aleine med små barn.
Deretter jobba ho 6 år på husinstallasjon.

Av Atle Rasmussen

I 2005 begynte ho i INC Vedlikehold
Svelgen, fordi ho ville ha nokon å snakke
med i lunsjen. Hus- installasjon vart
meir rutine jobbar. Vedlikehaldsarbeid
på Elkem Bremanger er meir varierande
arbeid, der ein går mykje på feilsøking.
I dag er det BIS Production Partner som
står på ryggen til Siv Norunn etter at dei
overtok vedlikehaldskontrakt i 2010.
I desse dagar planlegger Elkem og
insource delar av vedlikehaldet igjen.
Siv Norunn synest det er kjekt å vere
elektrikar, men ho mislikar tanken på
at elektroavdelinga skal bli splitta. Siv
Norunn har dei siste åra hatt ansvaret for
det elektriske vedlikehaldet på «team omn
5» på Elkem Bremanger, som er eit av 3
team som Elkem planlegger og insource
igjen. Då mistar vi det fantastiske faglige
miljøet vi har på elektroavdelinga, og den
faglige praten over ein kaffikopp, seier Siv
Norunn.
Mykje av arbeidsdagen til Siv Norunn
brukar ho på førebyggande vedlikehald.
Ho går rundar på alt kritisk utstyr. I tillegg
til og reparer alt som har ramla i hop eller
er blitt opp brent siste døgn. Siv Norunn
er sekretær og nestleiar i EL&IT-klubben
Svelgen, og vart første gong medlem av EL
& IT i november 1988. Då ho begynte i
INC var det Fellesforbundet som hadde
tariffavtale. Då INC ville ha tariffavtale
med EL & IT var det som å komme
heim, seier ho. Dette med tariffavtale og
medlemsskap i EL & IT ser ho på som
veldig viktig. - Som elektrikar er det
EL&IT Forbundet vi tilhøyrer. Derfor er
dette eit viktig punkt ved ein insourcing
tilbake til Elkem. Det og å behalde tariffavtalen og dei arbeids- og lønnsvilkår som
ligg i Landsoverenskomsten, avsluttar Siv
Norunn.

S

tyret behandlet rapport fra
verveåret 2012 i sitt styremøte 30. januar. En var nær
ved å oppnå målsetningen
på 2 850 medlemmer. Ved
årsskifte hadde fagforeningen 2 817 medlemmer, en økning på 138
medlemmer gjennom året. Målsetningen om å verve 380 nye medlemmer ble
ikke fult ut oppnådd, det ble vervet 322
nye medlemmer. Frafallet av medlemmer har over år vært betydelig og har lagt
rundt 265 pr år. For 2012 var målsetningen å redusere dette til under 200. Dette
ble oppnådd, 191 gikk ut som medlem i
2012. Det var spesielt gledelig å registrere
at antall medlemmer som ble strøket på
grunn av kontingent resistans sank betydelig. Rutinene i Fagforeningen er nå at de
som kommer på ikke på trekk listen eller
melder seg ut skal kontaktes pr telefon.
Distrikt Hordaland, Sogn og Fjordane var
det distriktet som hadde best medlemsutvikling i 2012, både i forhold til antall og
prosent. I den forbindelse mottok distriktet blomst fra Forbundet. Det er og verdt
å merke seg at vi er på god vei til å bli det
største distriktet i forbundet totalt sett.

Det er gjort en fantastisk jobb fra mange
tillitsvalgte som gjør at vi er i ferd med å
oppnå dette.
I styremøte 30.1 ble det også besluttet
å fortsette verveaktiviteten, med fokus på
de punktene i verveplanen som ikke fult ut
var oppnådd:

•
•
•

•
•
•

Større fokus på byggeplassbesøk enn
det som ble gjennomført i 2012.
Gjennomføre stand hos grossister.
I bedrifter der det er få medlemmer
og ikke tillitsmannsapparat som fungerer, skal fagforeningen ta initiativ til
å gjennomføre medlems- vervemøter
for alle ansatte i bedriften.
Avholde informasjonsmøter med uorganiserte bedrifter, og tegne minst 5
nye tariffavtaler.
Fortsatt fokus på medlemsbevaring, og
å beholde frafallet under 200.
Fortsatt fokus på klubbenes oppgaver med å organisere nyansatte i
bedriftene, ref Hovedavtalens § 9-15.
Etablerer og følge opp rutiner og
prosedyrer for medlemsoppfølging
ved permitteringer, arbeidsledighet,
jobbskifte, avtjening av militærtjeneste
etc.

utviklingen fortsetter inn i 2013, og en
har allerede nådd årets målsetning om å
bli 2 900 medlemmer. Vinteren og våren er
gjerne en periode som preges av nedgang
i medlemstallet eller at den er stabil, siden
den store rekrutteringen til bransjen skjer
gjennom lærlingeinntaket på høsten.
Den langsiktige målsetningen til Fagforeningen er å bli 3 000 medlemmer i løpet
av 2014. Denne målsetningen er absolutt
mulig å nå i inneværende år. Vi går nå inn
i en tid hvor det ansettes vel 200 lærlinger
i bedriftene. De fleste av lærlingene bør
vi greie å organisere. For lærlinger er det
gunstig å organisere seg. Lærlinger betaler
kontingent som alle andre, men slipper å
betale for forsikringene. Det er også sånn
at de opparbeider seg rettigheter til utdanningsstipend om de har planer om å ta
videreutdanning etter endt læretid.
Vil og benytte anledningen til å minne
om at det er viktig at tillitsvalgte og medlemmer tar kontakt når det oppstår endringer i ansettelsesforholdet. Enten en
bytter arbeidsgiver, går i militæret eller
har en eller annen form for permisjon fra
bedriften.

Det er gledelig å registrere at den positive

Atle Rasmussen får medlemstallet til å øke. FOTO ARNE NESHEIM

Siv Norunn Ytrehus. FOTO ØYVIND GRINDHEIM
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REISEBREV

Av Fridtjof Heimark

Carl Monsen ser etter deler. FOTO KNUT KIHLE

Her er 5 shakere på rekke. FOTO CRIS MUMFORD

CRI Unit og Shale Shakere
OBDUP Oseberg B og
Billedbrev fra Gullfaks
CRI unit. FOTO KNUT KIHLE

CRI Unit (Cutting Slurrification Unit) er
en sak på 36 tonn, 5 meter høy, 6 meter
bred og 10,5 meter lang. Den ruver godt
i andre etasje i M20. Faktisk er den så
stor at det måtte taes flere bilder for å få
med mesteparten. Mye utstyr er montert
på den, blant annet 13 elektromotorer, 70
ventiler osv. Så her er det mye arbeid før
den er oppe og går. På norsk kalles det
kakseknuseanlegg. CRI rommet var for

Olav Kvamme og Kjetil Stokke bytter EX-tavle i LUR
M23M. FOTO THOR SÆTRE

lite til å få et oversiktbilde av omfanget på
denne røde knuseren. Den er prøvekjørt
på land og så ble den demontert i deler,
og sendt ut til OSB for det var for små
dører til at den kom inn som en hel unit.
Oppgaven til uniten er å knuse alle steiner
og partikler, som kommer fra shakerne i
etasjen over, og blir til en masse som kan
brukes å fylle i gamle brønner, eller sendes
til land for behandling.

I tredje etasje i M20 står shaleshakerene og er snart ferdig koblet. Shakerne tar
imot borekakset som kommer fra borehullet, og det blir en god del masse når man er
fra 3 til 10 km. ned og uti havbunnen med
borekronen. De skiller ut boreslam slik
at det kan gjenbrukes og alle partikler og
steiner går ned til CRI (borekaksknuser)
via en renne. Det taes og prøver av borekakset for å finne ut mer om havbunnen.
Bilde 6.
PÅ GULLFAKS A OG GULLFAKS C
JOBBES DET OGSÅ.
Utskifting av EX tavler har pågått over
flere år. Den gamle tavlen blir ofte hengt
opp ved siden av, eller man bruker midlertidige koblingsbokser med strømtilførsel,
for å ha minst mulig nedetid ved omkobling. Da blir en og en kabel ført over i den
nye tavlen. Det går greit med de kablene
som er lang nok, mens de som er for kort
enten blir rutet om eller skjøtet.
Her holder Olav Kvamme og Kjetil Stokke
på med utskifting av EX tavle 84-EL33 i
LUR (Lokalt utstyrsrom) M23M GFA.

Anders Rusås og Ottar Toft i sving med å legge
kabler og koble ventiler på CRI. FOTO KNUT
KIHLE
18

Quiz. Hva er dette? FOTO THOR SÆTRE
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Fransisco Irribarra holder på med det
samme i bunnen av utstyrsskaftet GFC. 4
meter under han er betonggulvet i skaftet.
Og der er det 5 m betong som skiller deg
fra havbunnen i Nordsjøen. På en sånn
plass er det populært og skrive signaturen på veggen, at man har vært der. Men
Fransisco fant en ledig plass med bedre
lys for sin signatur, slik bilde 10 viser. To
heiser må man kjøre for å komme ned hit,
og hvis man må gå opp igjen er det 1266
trappetrinn til Kjellerdekk.
Gullfaks C har og et brannpumpeprosjekt
hvor 4 brannpumper skal byttes en for en,
og nå er man snart ferdig med nr. 3 . Før
den blir overlevert blir det klargjøring og
commisioning. Bilde 12 viser Jan Helge
Skauge i sving med klargjøring av en starterskuffe for hjelpeutstyr til brannpumper,
i et av GFC mange tavlerom.
Det hadde vært flott å få bilder av
brannpumpene med utstyr, når folk var i
sving der. Får se hva som kan ordnes til
neste nr. av bladet.

Signaturer i skaftet av GFC. FOTO FRIDTJOF
HEIMARK

Bilde 12. FOTO KENNETH HANSEN

Bilde 10. FOTO FRIDTJOF HEIMARK

Fransisco Irribarra i sving med omkobling av ny
EX-tavle. FOTO FRIDTJOF HEIMARK
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AKTUELT

25 år med
Trondheimskonferanse
Årets konferanse er den 25. i rekken. Siden 1988 har det vært arrangert
Trondheimskonferanse hvert eneste år. I år inneholdt den mye om EØS-avtalen. I
tillegg stod kampen for arbeidervernet, stortingsvalget 2013 og sosial boligpolitikk
på dagsorden.
Panorama bilde fra Trondheimskonferansen. Heidi Lie overasket. FOTO ROLF SKÅR

Før konferansen ble det arrangert 4
forskjellige seminarer. Disse var tilknyttet
de dagsaktuelle temaer som for tida
opptar fagbevegelsen.
Konferansens
start var omtrent kl. 1700 fredagen med
et tema på dagsorden første dag. EL
& IT Forbundets Jan Olav Andersen
tok konferansen med storm som første
innleder. Et særdeles god innledning om
EØS-avtalen. Dag 2 var en noe lengre
dag. Heidi Larsen, medlem i Faglig
utvalg i Nei til EU, innledet om hvorfor
LO kongressen 2013 må kreve ovenfor
myndighetene at EØS avtalen erstattes
med en handelsavtale med tollfrihet på alle
industrivarer slik vi hadde fram til 1994.
Et meget interessant tema som tok opp de
15 krav LO stilte til EØS-forhandlingene
for å godta EØS-avtalen. I dag har vi en
EØS-utvikling som ingen tillitsvalgt ville
ha godtatt da LO godkjente EØS-avtalen
i 1992, sa Heidi. Hun tok også opp sitat
fra Juss professor Torstein Eckhoff. Han
konkluderte slik da forhandlingsresultatet
med EU forelå i mars 1992. «LO har bare
fått innfridd ett av sine femten krav til
EØS-avtalen, men jeg er i tvil om hvor
lurt det ene kravet var». Heidi viste også
til tidligere handelsminister Hallvard
Bakke (Ap) som sier det slik: «Sannheten
er at vi ville få solgt produktene våre like
20

greit også uten EØS-avtalen. Ved bortfall
av EØS ville den tidligere handelsavtalen
med EU automatisk tre i kraft i samsvar
med §120 i EØS-avtalen. Norge ville
kunne selge sine varer uten toll eller andre
handelshindringer akkurat som før.»
Til de som tror EU kommer til å straffe
oss med ekstra toll har Heidi følgende
budskap. -Vi har en WTO-avtale som
regulerer internasjonal handel, og der nye
tollbarrierer er ulovlig. Da EU for noen år
siden prøvde seg med straffetoll på norsk
laks, tok regjeringen saken til WTO, som
dømte EU. Tollen ble da trukket tilbake.
Det av også noen andre innledere
som var innom temaet EU/EØS. Ebba
Wergeland, spesialist i arbeidsmedisin,
holdt en innledning som angikk kampen
for arbeidervernet og sykelønna. Denne
innledningen fikk frem historien om den
tverrpolitiske reformviljen i etterkrigstida.
I disse årene ble Folketrygdloven innført
i 1967. Deretter med en innføring av
sykelønnsordningen i 1978 som en del
av Folketrygdloven. Arbeidsmiljøloven
ble innført i 1977. Hun var deretter
innom den nye sosialpolitiske profilen
i Europa som oppstod på 1980 tallet.
Også kjent som arbeidslinjen. En endring
som blant annet førte til mindre snakk
om utjevning og mer om styring av

AKTUELT

Av Rolf Åsmund Skår

Av Arne Nesheim

Alle elektroarbeiderne som er medlemmer i
fagforeningen er kjempeflinke fagfolk som kan
det som trengs i faget. Det finns ikke en eneste
oppgave man stusser på.

Kan alt, vet alt –

trenger ikke opplæring

arbeidskraften. Dårligere trygd for å
stimulere til jobbsøking. Deretter ble det
tatt opp angrep på arbeidsmiljøloven og
folketrygdloven fra 1991 og frem til i dag.
Hele innlegget endte i et budskap om at
den sykemeldtes informasjonsplikt og at
gradert sykmelding må fjernes.
Rigmor Hogstad, Forbundsleder i Fellesorganisasjonen holdt en fin innledning om
sosial boligpolitikk i historisk perspektiv
samt hvilke utfordringer enn i dag finner i
bolig markedet.
Statsråd Raymond Johansen fortalte
om hvorfor er stortingsvalget høsten 2013
et retningsvalg for Norsk fagbevegelse? En
god innledning med forsøk å overbevise
konferansen om at EØS-avtalen er
nødvendig. Han kom med et ganske steilt
EØS budskap fra tigerstaden som førte til
at han irriterte konferanse deltagerne mer
enn han skaffet tilhengere for sitt EØS
budskap.
Det var en noe friskere konferanse
i år. En god konferanse med mye god og
opplysende kunnskap.
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åde medlemmene og bedriftene ser ut til å ha en slik oppfatning. Elektroarbeidernes Fagforening inviterte i vår til etterutdanningskurs for elektrofagarbeidere. Kurset var tenkt
gjennomført over totalt fjorten dager i bolker på tre dager.
Det var lagt til dagtid og den enkelte ville få tilnærmet
vanlig lønn. Kurset som har blitt gjennomført flere ganger
tidligere har fått svært gode tilbakemeldinger. Dette er absolutt et kurs
som alle elektrikere trenger.
Det kom en del påmeldinger i utgangspunktet, men ikke nok. I tillegg
skjedde det forunderlige at bedriften YIT nektet to ansatte fri for å gå på
kurset. Bedriften skulle spare penger, blant annet ved å la være å skolere
sine ansatte. Smart! Det ble tvistesak av dette, men skaden var allerede
skjedd. YIT-ledelsens holdning bidro til å velte kurset for denne våren.
Samtidig hadde bedriften utleide til andre bedrifter. Forstå det den som
kan.
Men på fritiden kan vi vel gå på kurs. Da kan jo ikke bedriftene blande
seg bort i det i alle fall. I vår registrerte jeg at AOF skulle sette opp ett 30
timers kurs i engelsk for LO medlemmer
Kurset skulle gå på kveldstid og ville være gratis for de som kunne få støtte
fra LO sitt utdanningsfond. Det trengs kun tre år som medlem i EL&IT
Forbundet for en elektriker for å kunne få dette kurset gratis. Jeg tenkte at
dette kaster jeg meg på. Som tenkt så gjort.
Jeg meldte meg på, men fikk etter hvert beskjed om at kurset ble utsatt,
to ganger. Grunnen var at var det kun to personer som hadde meldt seg
på. Ingen flere meldte seg, så kurset ble avlyst. Det er nå satt opp igjen i
oktober. Kanskje flere melder sin interesse for et gratis engelskkurs da.
Jeg håper også at medlemmene og bedriftene kjenner sin besøkelsestid
neste gang fagforeningen setter opp etterutdanningskurs for elektrikere.
Det skjer til høsten og man vurderer å kanskje dele opp kurset enda mer
slik at det blir to dager om gangen. Min påstand er at de aller, aller fleste
elektrikere har behov for kurset.
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GAMMELT NYTT

VISSTE
DU AT?
Overtidsbruk er større i bedrifter
som bruker midlertidige ansatte, enn
andre bedrifter i samme bransje som
bare har fast ansatte?
De som er midlertidig ansatt, nesten
uten unntak, ikke får tilbud om kurs
eller etterutdanning i bedriften?
Bruken av midlertidige ansettelser
ikke skyldes markedsmessige forhold,
men ledelsens syn på fleksibilitet og
den generelle personalpolitikken?
Det er ikke forskjell i økonomisk
resultat innen samme
markedsområde, enten de bruker
midlertidige eller fast ansatte?
Omlag halvparten av
bedriftsledelsene mener bruk av
midlertidige ansettelser ødelegger
bedriftskulturen?
Omlag halvparten av de tillitsvalgte
i bedrifter som bruker midlertidige
ansettelser, mener at arbeidsmiljøet
blir dårligere ved en slik
personalpolitikk?
Undersøkelser viser at 70 prosent av
de tillitsvalgte ikke ser noen fordeler
ved bruk av midlertidige ansettelser?
Det er i de største bedriftene
(konsernene) bruken av midlertidige
ansettelser er størst?
Midlertidige ansatte har vanskeligere
for å få lån til bolig, eller at
betingelsene for lånet blir dårligere
enn om de som kan vise til fast
ansettelse?
Innleie av arbeidskraft fra andre
bedrifter er et alternativ til
midlertidig ansettelse i egen bedrift?
Fra FAFO-rapporten:
Korttidsansettelser i elektrobransjen,
en nødvendig fleksibilitet?
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Med blikk på Sverige – der går det dårligere

ÅRSMØTE DISTRIKT

Årsmøtet i distriktet ble
denne gangen avholdt på
Strand Hotell like ved torget
i Bergen. Det var avsatt to
dager slik at vi kunne få en
fagligpolitisk debatt med
besøk både av forbundstopper og politikere. Det var i ca
30 deltakere begge dager.
Ove Toska, leder av distrikt Hordaland,
Sogn og Fjordane, åpnet møtet den 25.
april og ledet selv den første dagen som
var avsatt til debatt med innledinger fra
politikere og forbund. Fra Sverige hadde
vi fått selveste forbundslederen i Svensk
Elektrikerforbund, Jonas Wallin til å innlede.
Han fortalte inngående hvordan høyrekreftene på kort tid har rasert mange
svenske velferdsordninger som var bygget
opp de siste hundre år. Sykelønnsordningen er rasert. Arbeidsledighetsordningen
er rasert som igjen har redusert organisasjonsgraden, da det er forbundene som
administrerer A-kassen. Velferdssamfunnet som er bygget opp over hundre år er
nå i stor grad ødelagt og erstattes av Thatcherisme. Høyresiden har arbeidet langsiktig med dette og har blant annet brukt

språkbruk som våpen i kampen. De har
rosemalt en hard høyrepolitikk, og svensker flest har kjøpt den. Det må ikke få
skje i Norge! I Sverige er det nå 427 000
arbeidsledige, noe som tilsvarer 8%.
Jan Olav Andersen innledet deretter og berørte tariffsituasjonen i Atea,
sosial dumping, stortingsvalget og LOkongressen. I debatten som fulgte mente
Svein Davidsen at vi måtte ta oss selv i
nakken og gjøre en innsats foran valget
for å få flere til å stemme, samtidig som
regjeringen må levere, for eksempel i FKEsaken. Ove Toska sa blant annet at det er
viktig at vi har en regjering som vil sette
i verk motkonjunkturpolitikk, og at vi
må hindre sosial dumping, og redde den
norske modellen.
Rolf Skår fortalte om hvordan Høyre
på Stord privatiserer kommunens renholdstjenester. Han hadde bidratt med
leserinnlegg i lokalavisen i den forbindelse. Arild Horsevik hadde vært i Sverige og merket at veistandarden der er
blitt dårligere. Han ville gjerne lese boka
Blåkopi for å skaffe argumentasjon foran
klubbmøter.
Politisk debatt
Etter lunsj innledet politikere fra de rødgrønne partiene. De advarte mot høyresiden og oppfordret alle tillitsvalgte til å
bidra aktivt i valgkampen, for eksempel
med leserbrev, slik at vi fortsatt kan ha et

samfunn som er bra for arbeidsfolk. Det
var Ingrid Heggø fra Arbeidspartiet, Alf
Holmelid fra SV og Ove Sverre Bjørdal fra
SP som avla oss besøk.
I debatten som fulgte tok Sigurd
Sævareid opp problemstillingen med at
Statoil gir mange nye oppdrag til utlandet.
Ragnar Andenæs slo et slag for pelsdyrnæringen som han mente var livsgrunnlaget flere steder. Svein Davidsen berømmet
samarbeidet med næringsministeren og
påpekte viktigheten av å ha noen å snakke
med også fremover. Han oppfordret til å
styre slik at det gagner hele landet. Han
tok og opp muligheten for folk å gå av
med AFP når man er 62, og etter det må
politikerne hjelpe til med en etter- og videreutdanningsreform. Og det er viktig å få
avklart FKE saken. Og Arbeidstilsynet må
styrkes.
Jon Kristian Viken tok opp at skattereglene rundt servicebil var uklare og gjorde
situasjonen vanskelig for mange. Han ba
politikerne rydde opp i regelverket. Etter
at politikerne hadde oppsummert og var
blitt takket for innsatsen av Ove Toska ble
møtet avsluttet for første dag like før klokken fire.
Årsmeldinger, regnskap og budsjett.
Dag to var avsatt til de ordinære årsmøtesakene. Ove Toska ønsket velkommen og
konstituerte møtet.
Han berørte konflikten i Atea og ba

Inge Øpstad lurte på om arbeidstilsynet hadde
skjerpet seg. FOTO ØYVIND LANDSVIK

om at årsmøtet gjorde en uttalelse i den
saken. Han fikk også åpning for en orientering om arbeidet med endring av forbundets forsikringer som pågår. Årsmøtet
vedtok videre å sende en blomsterhilsen
til Heidi Johanne Bøyum som nå går ut
av styret grunnet plager etter en trafikkulykke hun ble utsatt for på vei til styremøte
i 2011.
Arne Nesheim la frem årsmelding.
Han kunne vise til en liten økning i medlemmer. Han berørte også sakene vi hadde
på halvårsmøte og årsmøte i 2012. Arild
Horsevik lurte på om det var mange som
hadde dårlige erfaringer med forsikringsselskapet slik Heidi Johanne hadde hatt.
Øyvind Grindheim spurte om det var
mange medlemmer som ikke var omfattet
av tariffavtale. Ove Toska svarte på dette.
Arthur Sjursen la deretter frem årsmeldingen for Studie- og HMS-utvalget. Inge
Øpstad spurte hvordan samarbeidet var
nå med Arbeidstilsynet. Arthur Sjursen

svarte at etter flere år der Arbeidstilsynet
ikke hadde hatt tid til oss på vernekonferansen, så er nå Evy Dale kommet på
banen og er et positivt bidrag til konferansen.
Kasserer Tore Haugland la frem regnskapet og ga skryt til Atle Rasmussen for
god innsats med vervekampanjen og til
alle andre som har vervet og bidratt med
flere medlemmer. Distriktet hadde et bra
overskudd i 2012, og det kunne dermed
også denne gang deles ut aktivitetstilskudd på kr 150 pr medlem til fagforeningene. Arild Horsevik hadde ordet og
stilte spørsmål ved utgifter til Landsmøte.
Inge Øpstad mente det var bra å bruke
penger til forsikringskonferansen. Tore
Haugland besvarte spørsmål om utgifter
til landsmøtet og viste til regnskapsmessige føringer. Ove Toska la frem forslag
om aktivitetstilskudd til fagforeningene
på 150 pr medlem. Det er ment å gå til
økt aktivitet i fagforeningene og dermed
avlaste distriktets aktivitet. Regnskapet
ble godkjent og overføring ble vedtatt.
Budsjett for 2013 ble vedtatt uten debatt
etter en grundig presentasjon fra Tore
Haugland.
Skal forsikringsordningene endres?
Remi Unnvik som sitter i det sentrale forsikringsutvalget orienterte om arbeidet
med endring i forsikringsordningene som
EL&IT Forbundet har for sine medlemmer. Det har nettopp vært en høring om
man skal endre uføreforsikringen, endre
reiseforsikringen, samt eventuelt innføre
advokatforsikring. Utvalget har sett på

Av Arne Nesheim

Jonas Wallin fortalte om situasjonen i Sverige.
FOTO ARNE NESHEIM

høringssvarene. Et flertall vil endre uføreforsikringen slik at det blir utbetalig fra
den 13. måneden. Landsstyret skal vedta
eventuelle endringer på sitt møte i juni.
Jon Kristian Viken stilte spørsmål
om skatteplikt ved porsjonsutbetaling av
uføreforsikring. Svein Davidsen påpekte
viktigheten av at forsikringsselskapet hjelper oss med en kontaktperson helt til den
enkelte forsikringssak er avgjort. Karsten
Bøe var glad for at forsikringsutvalget nå
hadde benyttet seg av forsikringsrådgiver i
arbeidet.
Uttalelser om tariffsituasjonen på Atea og
stortingsvalget.
Ove Toska la frem forslag til uttalelser.
Etter at Jon Kristian Viken, Inge Øpstad
og Svein Davidsen hadde hatt ordet ble
uttalelsene vedtatt og administrasjonen
fikk fullmakt til å rette opp grammatiske
feil.
Valg
Valgkomiteens leder Jon Kristian Viken
orienterte om komiteens arbeid og la frem
forslaget. Det ble åpnet for debatt. Ove
Toska foreslo at siden Tore Sunde flytter
ut av vårt distrikt, bør andre gå inn i de
vervene han var tiltenkt. Øyvind Grindheim ble dermed ny femte vara til styret og
andre vara til Landsstyret. Sigurd Sævareid ble ny syvende vara til styret og fjerde
vara til Landsstyret.
Morten Bildøy og Rolf Skår ledet selve årsmøtet.
FOTO ØYVIND LANDSVIK

Det var omlag 30 deltakere på årsmøtet. FOTO ARNE NESHEIM
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ÅRSMØTE DISTRIKT

Ove Toska oppfordret også folk til å
melde seg som representanter til de lokale
LO avdelingene som vi nå ikke har representasjon til, og ba om fullmakt til å fylle
opp slike plasser etter innspill fra klubber. Tore Sunde foreslo at LO avdelingene
i Sogn og Fjordane bør organiseres i tre
enheter: Sogn, Sunnfjord og Nordfjord.
Arild Horsevik ble nytt styremedlem i distriktsstyret etter Heidi Johanne Bøyum og
Nikolai Røstbø ble ny leder i ungdomsutvalget og dermed styremedlem. Og Ove
Toska ble selvfølgelig gjenvalgt som leder

Tekst og foto Arne Nesheim

Tariffoppgjøret er gjennomført

i distriktet. Ingrid lund ble nytt medlem
i valgkomiteen. Ove Toska fikk ordet,
takket møteledelsen og deltakerne og
ønsket vel hjem.

i gang, og under planlegging!

Det sentrale tariffoppgjøret
for 2013 er gjennomført. Nå
gjenstår det å forhandle lokalt
i den enkelte bedrift om tillegg
på fastlønna. Samtidig har
fagforeningen startet arbeidet med å forberede neste års
tariffoppgjør.

Arild Horsevik hadde registrert dårligere veistandard i Sverige. FOTO ARNE NESHEIM

KRYSSORD

Løs ordfloken

L

O og NHO ble, med hjelp fra
Riksmekleren etter megling på
overtid natt til 8. april, enige
om et lønnstillegg på 75 øre.
Resultatet satt langt inne. Det
er ikke usannsynlig at det skyldtes en ny
NHO direktør som hadde behov for å
markere seg. Dersom det ikke hadde blitt
enighet hadde flere klubber i vår fagforening blitt tatt ut i streik. Fagforeningen
hadde forberedt dette blant annet med et
møte med de aktuelle klubblederne noen
dager i forveien.

Litt senere i april ble EL&IT Forbundet og Norsk Teknologi enige om regulering av lønnsatsene i henhold til § 15 i
Landsoverenskomsten, basert på lønnsutviklingen for voksne arbeidere i alt fra
foregående år. Dette ga en ytterligere
økning på 5,92, slik at grunnlønna ble
186,95 fra første mai. Det ble også økning
i noen tillegg. Du kan se i lønnstatistikken lengre bak i bladet hva den reelle fastlønna var før oppgjøret.
Klubblederkonferansen hos Elektroarbeidernes Fagforening den 23. april
og 13. mai diskuterte oppgjøret og hva
man burde kreve i de lokale tilpasningsforhandlingene for servicelønna på den
enkelte bedrift. Slike forhandlinger vil
nok pågå utover høsten.
Tariffprosessen foran oppgjøret i 2014
startet med Distriktstariffkonferanse i Stavanger i månedsskifte februar / mars 2013.

I slutten av april ble det nedsatt arbeidsgrupper på tvers av klubbene som skal
utarbeide forslag til hva vi vil ha endret i
Landsoverenskomsten med underliggende
avtaler. Det er Tariffutvalget som har
hånd om denne prosessen, som er meget
grundig og involverer mange tillitsvalgte.
Ideer fra arbeidsgrupper skal munne ut
i forslag som sendes inn til forbundet og
får sin innstilling før de skal behandles på
Landstariffkonferansen, og til slutt eventuelt ender som tariffkrav som reises for
motparten Norsk Teknologi.
Landstariffkonferansen skal denne gangen
gjennomføres i Bergen i slutten oktober.
I tillegg til de 20 valgte delegatene til
Landstariffkonferansen vil det også bli
mulighet for flere klubbledere å delta der
som observatører. Sett gjerne av dagene
21. – 24. oktober allerede nå.

Arbeidsgrupper på tvers av klubbene forberedte
tariffkrav.

>

>

>
>
>
Løsningsordet (gul stripe) kan sendes firmapost@elogitbergen.com merket Kryssord-Medieutvalget. En vinner vil
bli trukket ut i møte i Medieutvalget til høsten og vil få hederlig omtale i neste nummer.

>

Det ble trukket ut en vinner av forrige kryssord som var i nummer 2-2012. Det var Sverre Fon. Vi gratulerer.

>

>
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Fastlønnstatistikken

KLUBB

LAVESTE
FASTLØNN

HØYESTE
FASTLØNN

GJ.SNITT
FASTLØNN

Hdag
GODTGJ

UTSIKT
for 2013

Adecco					
Adventec					
Aibel
205,28
211,28
209,28
223,83
God
Aker MMO Bergen
208,28
236,78
222,54
274,50
God
Apply Oil &Gas					
Apply TB Bergen
205,37
224,37
215,43		
God
Apply TB Sunnhordland
201,78
204,78
202,97
214,50
Middels
Bergen Elektro Automasjon					
Bergen Elteknikk					
Bergen Group Vest Elektro					
Bergen Installasjon					
Bergen Og Omegn Elektro					
BIS PP Høyanger					
BIS PP Odda
201,30
234,00
216,00
Fastlønn
Middels
BIS PP Svelgen
198,88
211,38
205,08
Fastlønn
Meget god
Bravida Bergen
209,78
221,78
215,27
234,25
God
Bravida Førde
200,28
216,28
209,80
221,53
God
E. Eismann Eftf.
203,78
234,78
216,38
Fastlønn
Middels
EAL Elektro					
Elecon, Stord
198,78
203,78
201,28
200,00
God
Elektroinstallasjon
209,52
258,23
227,98
237,65
God
Elektrotec Elesko					
Fokus Elektro					
Frøland og Noss
206,00
232,00
217,00
Fastlønn
Meget god
Førde Elektro og rør					
G4S
198,88
222,99
207,54
Fastlønn
Middels
Hafs Elektro					
Hans Pedersen					
Havyard Elektro
189,48
201,48
196,08
Fastlønn
God
Helland Elektro
222,62
248,81
229,92
Fastlønn
God
Henden Elektro					
Holen Installasjon
209,60
209,60
209,60
209,60
Meget god
Honeywell					
Høva Elektro					
Håkon Olsen
233,60
245,40
239,50
Fastlønn
God
Magnus Thunestvedt
206,28
235,29
220,11
Fastlønn
Middels
M. Prestegård
197,88
233,50
213,44
225,83
Josvanger Elektro					
Kjell Hansen Elektro
210,22
214,72			
God
Knut Knutsen
239,60
251,39
242,00
Fastlønn
God
Kvinnherad Elektro
185,28
205,28		
Fastlønn
God
Kværner Stord
208,22
227,22
217,72
269,85
Meget god
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KLUBB

LAVESTE
FASTLØNN

HØYESTE
FASTLØNN

GJ.SNITT
FASTLØNN

HELLIGDG
GODTGJ

UTSIKT
for 2013

LOS Elektro
214,53
214,53
214,53
214,53
Middels
Maritim Elektro
196,13
254,44
227,46		
Meget god
Meland Elektro					
Mesta Elektro Røldal					
Mesta Elektro Rådal
192,28
237,28
214,78
Fastlønn
Middels
Mølster Installasjon
198,23
210,28
207,16
Fastlønn
Birger Mikkelsen					
NBN Elektro, Florø
202,00
238,00
216,00
Fastlønn
Meget god
Nettpartner
188,28
210,84
204,65
204,65
Middels
Nokas Teknikk Bergen					
Solberg Thomsen Eftf. 					
Ofshoretelecom					
Otera
209,72
261,72
215,72
211,54
God
Petterson & Gjellesvik					
Profitek
195,22
249,30
223,19
Fastlønn
God
Risnes Elektro					
Rolls Royce Marine
201,22
218,04
209,55
235,93
God
SEC Elektro
221,28
226,28
223,78
221,28
Middels
Stomas
193,28
210,28
205,66
Fastlønn
God
Sæterdal Elektro
211,78
232,78
220,78
220,78
God
Sætren Installasjon, Måløy
182,78
237,72
209,86
Fastlønn
Middels
Sønnico Bergen					
Sønnico Florø
203,78
221,78
208,98
Fastlønn
God
Torsvik Elektriske					
Ulvesund Elektro
191,30
228,78
209,66
Fastlønn
God
Urheims Elektrokompani					
Vangen Elektriske
202,78
202,79
202,78
Fastlønn
God
Vestgar Elektro					
Voith Industrial
213,95
225,79
220,50
Fastlønn
Middels
YIT Bergen
214,78
257,28
222,80
240,30
God
YIT Førde
202,28
225,28
210,96
218,00
Meget god
YIT Høyanger					
YIT Nfj.eid
202,38
228,88
207,26
219,60
God
YIT Årdal					
YIT Mongstad
215,28
230,78
221,34
Fastlønn
God
Øvreberg Elektro					
Øygarden Elektriske
217,72
225,72
221,72
Fastlønn
God
					
GJENNOMSNITT SUM:
204,93
227,42
215,21
226,22
Timesatsene er eksklusiv det individuelle fagarbeidertillegget i § 3C.
Statistikken er utarbeidet før tariffoppgjøret 2013.
MONTØRFORUM 1 - 2013
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Av Tore Sunde

DISTRIKTSTARIFFKONFERANSEN

i Stavanger

Distriktstariffkonferansen
ble avholdt fra 27. februar
til 1. mars 2013. Den gjekk
av stabelen på Rica Forum
Hotell som ligger rett utfor
Stavanger by, i et strålende
vårvær av øverste klasse.
Konferansen ble åpnet av
John Helge Kallevik som
er organisasjonssekretær
for Rogaland
Elektromontørforening.
Distriktstariffkonferansen
vår omhandler distriktene
Rogaland- Hordaland/
Sogn og Fjordane- Møre og
Romsdal. Elektroarbeidernes
Fagforening Hordaland/Sogn
og Fjordane var representert
med 20 delegater.
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Hallgeir Langeland innledet til tema valget.
FOTO ARNE NESHEIM

som kom frem under debatten, hvis de mener at de vil hanke med
seg medlemsmassen innenfor fagbevegelsens rekker. Det kom i
tillegg frem under oppsummeringen av Jan Olav Andersen at
statsminister Jens Stoltenberg hadde kommentert i et avisinnlegg
at han hadde et negativt syn på det fagbevegelsen sto for, hva som
nå statsministeren måtte mene der er vel et stort spørsmål, i hvert
fall ble det mange spørrende ansikter i konferansesalen.
Etter en god lunsj i hotellets toppetasje med fantastisk utsikt og
nydelig mat, var tiden inne for nytt tema på konferansen.

D

ag 1 startet med innledning fra tre politikere fra rød/grønn regjering. Disse var Hallgeir Langeland (SV), Unn Therese Omdal
(AP), og Bjarne Undheim (SP). Disse tre politikerne holdt et innlegg hver på 15 min. Deretter ble det temadebatt med stor deltagelse fra vår fagforening. Debatten gjekk på samfunnspolitiske
saker som samferdsel og velferd i barnehage og skoler, arbeidspolitikk, pensjon, hjemfall, overføringer og prisregime. Boligpolitikk overfor nyetablerende småbarnsfamilier i tillegg til etterutdanning var også brennaktuelle temaer.
Gunnar Røssland ga klar beskjed til våre politikere om at skal fagforeningene og fagbevegelsen hjelpe den rød/grønne regjeringen, så må de pinadø være klar i sin tale og vise
hva de mener. Gunnar signaliserte med dette at å gå ut med signaler om skatteøkning
fra den rød/ grønne regjering nå ca ½ år før valget nærmest er å betegne som banning i kirken. Han gjorde det og klart at når partier som Høgre og Fremskrittspartiet
samtidig går ut og signaliserer skattelette, så er det kanskje ikke så vanskelig å forstå
hva våre yngre landsborgere vil velge å stemme på. Og hva signaliserer dette inn i vår
medlemsmasse i EL&IT. Våre rød/grønne topp politikere må forstå de klare signalene
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Ta byggeplassen / arbeidsplassen tilbake
Det startet med innledning av Arnstein Kartevoll som er seniorinspektør i Arbeidstilsynet. Han innledet om hvordan arbeidsplassen skal se ut, og hvordan regelverket er rundt dette tema, det
ble orientert om utfordringer i forhold til innleie av utenlandsk
arbeidskraft, prisdumping eller med andre ord sosial dumping.
Neste innleder var Arne Varhaug fra Sønnico i Stavanger. Varhaug er hovedverneombud i Sønnico. Han holdt et godt og grundig innlegg. Det ble grundig dokumentert hvordan forholdene er
rundt om på norske arbeidsplasser i dag. Det viser seg igjen og
igjen at der avdekkes store feil og mangler på arbeidsplassene i
forhold til sikkerhet, renhold, toalett og dusjfasiliteter. Der ble
presentert toalettforhold som man må til Bangladesh for å trekke
paralleller til. Og dette må vi reise oss opp og vise muskler til,
slik vil og skal vi ikke ha det under noen omstendigheter i et land
som tar mål av seg til å være blant verdens beste land å bo i. Var
det annerledeslendet det kaltes? Vår fagforening hadde og mange
vinklinger på at arbeidsforholdene ikke er gode nok i vår region,
og konferansen var klar på at vi alle har et fellesansvar for å følge

med på hva som rører seg rundt oss på våre arbeidsplasser. Etter
at innlederne hadde hatt oppsummering ble det gjennomført
gruppearbeid i summegrupper for fremleggelse på konferansen.
Dag 2 startet med innledning av Stein Stugu fra RÅDGIVNINGSKONTORET DEFACTO. Han holdt innlegg om fagbevegelsens
utfordringer og rollen som tillitsvalgt. Stugu har lang og bred
erfaring som tillitsvalgt i Ringnes Bryggeri og som konserntillitsvalgt i Orkla. Det ble debatt om innledertema. Vår fagforening
stilte mange gode spørsmål og kommentarer på hvorfor er det
så vanskelig å organisere folk i bedrifter. Nils Gunnar Knutsen
poengterte at gjennomtrekk i bedriftene, deltidsansatte unge og
uerfarne kan være vanskelig å flette inn i organisasjonsrekker, å
få til å forstå viktigheten av at skal vi stå rustet må vi også stå
sammen.
Verdiskaping i bedriftene var og tema under debatten. Verdiskaping og fordeling. Vi har i følge Stugu to grunnleggende produksjonsfaktorer. Det er ARBEID OG KAPITAL. Det er arbeid som
skaper verdier, sier Stugu.
Jan Henrik Larsen holdt innlegg om innleie og likebehandlingsprinsippet. Det ble diskutert i grupper for å belyse hvordan
dette praktiseres og håndteres rundt om i bedriftene. Det kom
og reaksjoner på at fortsatt, flere måneder etter at likebehandlingsprinsippet trådde i kraft, diskuteres det hvordan det skal
håndteres. Det ble etterlyst mer klare retningslinjer fra forbundet
på hvordan dette skal håndteres. Der er et gap mellom forbundet sentralt og det de lokale tillitsvalgte sliter med i egen bedrift.
Dette må forbundet ta på alvor og sette mer klare retningslinjer
for hvordan de tillitsvalgte ute i klubbene skal forholde seg til

Elektroarbeidernes Fagforening deltok med 20 representanter. FOTO Svenn Åge Johnsen
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ARBEIDSPLASSBESØK

MONTØRFORUM
I SVELGEN

Av Tore Sunde

Montørforum har denne gangen besøkt industribygda Svelgen. Elkem
Bremanger har bygget ny pumpestasjon for å forsyne ovnene på Smelteverket
med kjølevann. I tillegg er der forsyningsmuligheter til det kommunale vasssystemet i Svelgen.

Deltakerne ble plassert ved runde bord. FOTO ARNE NESHEIM

likebehandlingsprinsippet. Det kom i tillegg oppsiktsvekkende
informasjon om at Norsk Teknologi i form av brev hadde signalisert i noen bedrifter at likebehandlingsprinsippet ikke gjaldt helt
og fult fra 1. januar. Fakta er at dette trådde i kraft for fullt fra 01.
01. 2013 med videre solidaransvar fra 01. 07. 2013. Og dette er
norsk lov. 4 grupper fordelt mellom våre 4 fylker godt fordelt på
4 bord diskuterte dette tema grundig. Problemer som bortsetting
av arbeid var og et hett tema under konferansen, dette går på at
f.eks. montering av kabelbroer, trekking av kabler og jordingsanlegg blir satt bort til andre firma. Hvordan vil vår bransje se
ut om noen år dersom dette får bre om seg? Vi er elektrikere og
vi skal utføre alle elektroinstallasjoner i sin helhet, og dette må
vi som tillitsvalgte og ansatte i produksjonsbedrifter følge nøye
med på. Det er vi som fagarbeidere som er i stand til å avdekke
ulumskheter i bransjen.
Et godt forslag
Dag 3 startet med innlegg av Åge Blummenfelt. Tema var ambulerende LO koordinerende ved riggverft. Åge belyste forhold
som våre medlemmer jobber under når riggene er inne til klassing på norske verft langs vestlandskysten. Åge Blummenfelt og
John Helge Kallevik har samarbeidet om å avdekke uverdige forhold på verftene, og det var nedslående bilder og dokumentasjon som Åge viste til i sitt innlegg. Øyvind Hopland fra Industri
Energi holdt innlegg om samme tema. Hopland kunne opplyse
om at i dag har vi såkalte AV/PÅ Verft. De åpner verftsdørene
når riggene er inne til klassing for deretter å stenge verftet inntil
neste oppdrag finner sted. I slike sammenhenger blir det tatt inn
vikarer i bøtter og spann som går på sosial dumping forhold,
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mens verftsledelsen skor seg godt i slike situasjoner. CCB -basen
på Ågotnes var nevnt som ett av mange slike verft. Så hva gjør
EL&IT Forbundet og Industri Energi i slike tilfeller. Jeg tolker
det i hvert fall dit hen at LO-koordinerende på verftene langs
kysten har vi sterkt behov for å innføre. Kanskje kan offshorerotasjonsmodellen også innføres med tanke på ryddigere rutiner
på skipsverftene.
Ufravikelig
Deretter innledet Ove Toska om tariffavtalens ufravikelighet.
Ove orienterte om veiprosjektet Jondals tunnelen i Hardanger,
der det ble avslørt sosial dumping. Det registreres at der foregår
useriøs opptreden av Norsk Teknologi i forhold til å forholde
seg til tariffavtalens bestemmelser. EL&IT har en formidabel
jobb med å følge opp at regelverket blir fulgt. Vi må ikke tro at
denne utviklingen ikke vil fortsette dersom vi ikke er bevisst på
å stoppe fantasifulle løsninger i samfunnet vårt, sa Ove Toska
avslutningsvis.
DAG 2 hadde og et sosialt innslag: Om kvelden besøkte
konferansen Oljemuseet i Stavanger. Der fikk alle en grundig og
flott omvisning og historikken fra den første oljen ble tatt opp
av Nordsjøen og frem til dagens høgteknologiske løsninger for
utvinning av olje og gass på Norsk sokkel. Deretter gjekk turen
til en av byens restauranter for å innta komla med dott og god
drykk, med andre ord ekte vestlandskost og hyggelig samvær
utover kvelden.
Konferansen ble avsluttet fredag klokken 1300 og etter en
matbit reiste alle hjem etter atter en vellykket distriktstariffkonferanse.
MONTØRFORUM 1 - 2013

Som bildene viser er det store dimensjoner på pumpene
som forsyner smelteverket. Hver av de tre motorene er
på 560 KW og pumpene leverer 600 liter pr. sekund.
Motorene er forsynt fra 690 V. Ut fra frekvensomformerne ligger det 2 x 3 x 240 kvadrat kabel. Forsyningen fra trafo til tavle for disse er forsynt med enlederkabel 1600 kvadrat pr/fase. I tillegg til dette er der
montert hovedtavle på 230V som har forsyning fra
trafo med fasetverrsnitt på 2000 kvadrat pr. fase. Det
er YIT Nordfjordeid som har installasjonsarbeidet på
dette anlegget som startet opp i november 2012 og ble
avsluttet i mars 2013. Montørene fra YIT Nordfjordeid jobbet 4-3 rotasjon på dette oppdraget. Dette må
sies å være en meget god rotasjonsordning når man ser
at reisetiden til anlegget er på ca 1, 5 time. Noe som
igjen var lett å merke i forhold til god trivsel på anlegget.
Gode rotasjonsordninger har vært og er en meget
viktig faktor for at elektrikerne skal trives når de ikke
har nattkvarter i eget hjem. Bedriften så også at ved
å innføre denne form for rotasjon ble jobben utført
både mer rasjonelt og effektivt. De tre montørene fra
Nordfjordeid som utførte jobben i Svelgen er Magnar

Nyttingnes, Tore Sunde og Arve Flataker. I tillegg har
vi hatt tett dialog med automatikerne på BIS P P som
etter hvert skal drive vedlikehold på anlegget når den
tid kommer. Thomas Kolset og Øyvind Grindheim
er de som har bidratt med litt forskjellig for at jobben
skulle gå knirkefritt i Svelgen. Det er alltid kjekt å ha
gode kollegaer å henvende seg til dersom man skulle
mangle utstyr som t d bolter, skruer og ikke minst
spesielt utstyr for å i fellesskap dra jobben i land på en
trygg og god måte. BIS P P merket seg ut i denne sammenhengen med sin lokale kunnskap og kjennskap på
Elkem Bremanger. Etter det vi vet er nå pumpestasjonen
i Svelgen operativ og alle kabler og ledninger er koblet
riktig sammen. Anlegg av denne størrelsen er av svært
positiv karakter da man blir godt kjent både med egne
og utenforstående kollegaer i tillegg hadde prosjektet
en fornuftig byggetid, som og er med på å øke trivselsfaktoren. Korte byggetider på de fleste anlegg i dag gjør
kanskje til at noen velger å finne seg andre jobber, selv
om de fleste arbeidsplasser i dag ligger under konstant
tidspress, og man dermed har lite å vinne på å skifte
arbeidsidsplass. I hvert fall i forhold til tidspress.

FOTO ØYVIND GRINDHEIM.
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Onsdag den 16. januar 2013 var om lag 25 personer samlet i Bergen
Av Arne Nesheim
kongressenter. Det var styret i Nelfo Bergen og Omland og styret i
Elektroarbeidernes Fagforening som var kommet for å høre Isak Lekve legge frem
undersøkelsen han hadde gjort om hvorfor så mange elektrikere slutter i faget.

Anerkjennelse og tilbakemeldinger
gir bedre trivsel og flere
elektrikere
På det tradisjonelle julemøtet i 2011
mellom Nelfo og fagforeningen kom det
frem at det ville mangle om lag 200 elektrikere i Bergensområdet i 2012, og at
mange elektrikere slutter i faget. Man ble
da enige om å foreta en undersøkelse om
hvorfor så mange slutter, og engasjerte
Universitetet i Bergen til å gjøre jobben.
Det var Isak Lekve som er forskningsassistent ved Sosiologisk Institutt som fikk
oppgaven. I løpet av høsten 2012 gikk
han inn i problemstillingen. Han hadde
dybdeintervjuer med 8 tidligere og 7
nåværende elektrikere samt en spørreundersøkelse der det kom 113 svar. Han fant
ut at det var mange unge som byttet yrke.
Blant det 192 utmeldte fra fagforeningen i
2010 og 2011 var snittalderen 28 år mens
for alle medlemmene var snittalderen 36
år. Mange forventer at unge i dag skal ta
høyere utdanning, det er en årsak. - Ikke
direkte status å være håndverker, var ett
svar. Mange ser ned på håndverksfag, der
er jo så mye utenlandsk arbeidskraft at
spesielt på byggfag går søknadsmengden
dramatisk ned. Elektrofag er imidlertid fortsatt et populært fag med mange
søkere. Det kan dog være fysisk belastende, men her kan vi bli flinkere til å
bruke hjelpemidler for eksempel når ting
skal løftes.
Fremover er det viktig med god lønn
for å holde på folk, men kanskje enda viktigere er god ledelse som gir anerkjennelse

for godt utført arbeid. Den enkelte elektriker bør og få delta i beslutningsprosessene
i større grad, ikke bare få beskjed om hva
en skal gjøre. Det holder ikke og ti stille
når alt går bra, og gi kjeft når ting ikke
gjøres perfekt. Grad av ansvar bør tilpasses den enkelte. Noen trenger å få ta mye
ansvar for å prestere optimalt, mens andre
ikke trenger det i samme grad. Mange er
misfornøyd med mulighetene til å videreutvikle seg innen det området en ønsker.
Enkelte av spørsmålene ga svært sprikende svar. Det kan indikere at det er stor
forskjell fra bedrift til bedrift om hvordan
folk trives og forholdet til ledelsen er.
Mye dokumentasjonsarbeid kan virke
irriterende på mange, men det er ikke en
god nok grunn til å slutte, og etter hvert
som tiden går vil nok det bli en mer naturlig del av jobben for alle.
De som er elektrikere i dag er godt fornøy
med arbeidsmiljøet i bransjen. Elektrofa-

get er interessant, men mye av arbeidet er
det ikke. Her kan nok akkordarbeid være
en metode for å få kjedelig arbeid interessant, spesielt siden Erik Markussen fra
Norsk Teknologi mente tidligere undersøkelser hadde vist at mange sluttet på
grunn av stress og kav ved akkordarbeid.
I kommentarrunden etter fremlegging av
rapporten presiserte også Erik Markussen
at god ledelse er avgjørende. Han mente
også at vi tok samfunnsansvar ved å gjennomføre en slik undersøkelse. Bransjen
tar også samfunnsansvar ved å ta inn
mange lærlinger, påpekte han.
Rapporten som ble laget kan lastes
ned fra fagforeningens webside når den
er klar. Det anbefales at den leses både
av tillitsvalgte og ledere, slik at man kan
få i gang konstruktive diskusjoner i den
enkelte bedrift om hva man konkret kan
gjøre for at bransjen skal bli enda mer
populær.

Curaçao,
Nederlandske Antiller
Singapore
Etter at eg gjekk ut av mediautvalet, lova eg redaksjonen at
eg skulle laga eit reisebrev frå jobben som service ingeniør
i Wartsila. Nylig var eg på nokre oppdrag som var i noko
eksotiske strok og eg fann tida moden for å laga ei reiseskildring
slik eg hadde lova.
Solnedgang i Curaçao

A

rbeidsperioden starta med
eit kurs hos leverandøren Schneider i Grenoble i
Frankrike. Dette var eit tre
dagars kurs om eit spesialprodukt som
Wartsila skulle nytta på eit bestemt prosjekt i Singapore. Produktet er ein avansert effektbrytar som vert kalla UR (ultra
rask) Effektbrytaren gir ei utkopling ved
kortslutning på under 8 ms. Og er påkravd
i anlegg der kortslutningsytelsen er større
enn det tavlene er konstruert for. Det er
likevel sjeldan at det vert bruk for dette
produktet. Leverandøren kunne fortelje at
det berre er levert 30 slike effektbrytarar
på verdsbasis.
Etter å ha vore heimom for å pakka
om kofferten reiste eg til Curaçao, Nederlandske Antiller. Øya Curaçao ligg i

det karibiske hav, like utanfor Venezuela i
Mellom Amerika. Jobben bestod i inspeksjon av tavler og testing og vedlikehald av
effektbrytarar og generatorvern på fartøyet Arbol Grande. Båten låg i tørrdokk
hjå Curaçao Drydocks i forbindelse med
10 års klassing for Det Norske Veritas.
Fartøyet er eit dykkarfartøy eigd av det
norske reiarlaget Deep Ocean, har spansk
og meksikansk mannskap og opererer for
det meste i Mexico golfen. Jobben min
om bord gjekk fint, det var lite feil og
manglar. Ikkje så rart kanskje, tavlene var
tross alt produsert av salige Aker Elektro.
Det at jobben gjekk så fint medførte at eg
kunne ta fri på søndagen. Eg fann meg ei
strand for å vera litt turist når eg først var i
så eksotiske strok. Men sjølv med høg solfaktor vart nokre timar i horisontalen på

Kristian Pedersen er mangeårig tidlegare medlem
av mediautvalet, nestleiar i fagforeininga, tillitsvalt
og klubbleiar i Aker Elektro. Han arbeider no som
service ingeniør innan elektro og automasjon i
Wartsila Norway.
Her på lasteplanet på ein firmabil i Singapore.
Dei fleste forstod det som stod på T-skjorta mi.
”Eg er medlem av EL&IT forbundet i Noreg”

stranda nok. For å unngå å verta for solbrent, fann eg meg ein parasoll og slappa
av i skuggen. Då måndagen kom var eg i
kontakt med overordna på kontoret heime
og eg fekk ny reiseordre. Skulle til Singapore for sette i drift tavla med den tidlegare omtalte effektbrytaren.
Singapore
Turen frå Curaçao til Singapore gjekk via
Amsterdam. Det vart ei lang reise, flytid
på 23 timar. Eg fekk sova ein del på fly-

Åge Blummenfelt, sammen med Morten
Mjeldheim fra Nelfo og Isak Lekve fra UIB har
vært sentrale i arbeidet med rapporten. FOTO
ARNE NESHEIM
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Av Kristian Pedersen

Frå Cruisehamna i Curaçao
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turane, så då flyet var framme i Singapore
var eg utkvilt og klar for ei ny arbeidsøkt.
Verftet hadde høg standard på tryggleik
og eit strengt regime. Det vanka bøter i
Singapore Dollars for brot på reglane. Eg
måtte igjennom HMS introduksjonskurs
og skaffa arbeidsløyve frå styresmaktene
før eg slapp inn.
Etter nokre timar klarte eg å skaffa
meg arbeidsløyve frå ”Ministry of Manpower” og fekk koma inn på verftet og om
bord i nybygget SBM Installer. Formenn
og sjefar på verftet gjekk med kvite kjeledressar med bandolær og kommandosnor.
Snora kunne også nyttast som sikringssele. Dei hadde også dommarfløyte som
vart nytta for å påkalla seg merksemd.
Jobben bestod i å testa effektbrytarar
i tavla som skulle takast i bruk i samband
med første gangs spenningssetting. Det
var stor stas etter at tavla vart spenningssett for første gang. Verftet hadde nådd ein
viktig milepæl til riktig tid. Etter tre dagar
om bord var eg ferdig med det eg skulle
gjere i denne omgang. Flyet gjekk heim
seint søndag kveld og eg fekk då muligheit til å sjå meg omkring i byen på dagtid.
Øya Singapore har eit flatemål tilsvarande
Bergen og Stord til saman. Folketalet er på
storleik med folketalet i Noreg, så det var
eit pulserande liv i byen.

Stor stas med første gangs spenningssetting i
Singapore. Plassjef Mathia og formann Ganga.
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Av Arne Nesheim

PORTRETT

Tore ble født i 1965 på sykehuset i Florø og
vokste opp på Askrova vest i havet som yngste i
en søskenflokk på fem. Tore utmerket seg tidlig
som en kvikk kar og en sprinter. Han sprang
60 meteren på åtte blank. Dermed var han en
ettertraktet sauesanker. Fullt på høyde med en
fårehund. Ja, en gang sprang han faktisk i hjel
en vær. Den lå stein dau etter at Tore hadde
sprunget etter den lenge nok.
Tore hadde tidlig meninger om mangt og ville være med å bestemme
allerede på skolen. Interessen for elektrikeryrket fikk Tore da de hadde elektriker hjemme i forbindelse med at de pusset opp huset. I en alder av 7-8
år bestemte han seg. Det var elektriker han ville bli. Dette var fascinerende.
- Elektrikeren ordnet og koblet noen ledninger og plutselig ble det lys.
Rett i arbeid.
I niende klasse på ungdomsskolen var Tore utplassert en dag i uken hos en
elektrobedrift i Florø, og fortsatte der på full tid straks etter ungdomsskolen. Året etter begynte han på yrkesskolen på elektro grunnkurs, før han
fortsatte hos samme bedrift ett år til, deretter VK1 og så tilbake til bedriften
igjen. Han trodde han var lærling, men siden bedriften ikke hadde ordnet
med lærekontrakt, til tross for at han hadde etterlyst det, ble det problemer
når det nærmet seg fagprøve. Læretiden kunne ikke godkjennes uten lærekontrakt. Tore måtte be fagforeningen om hjelp, og han engasjerte seg også
i saken selv. Blant annet satt han i bestestova på Askrova og skrev brev til
Kirke- og undervisningsdepartementet om saken.
Han fikk til slutt godkjent 18 måneder av læretiden, men da hadde det
gått så lang tid at han hadde fått fagbrev gjennom en skikkelig lærekontrakt. Det hører med til historien at etter dette fikk alle nye lærlinger hos
denne bedriften i Florø lærekontrakt med en gang de var begynt.
Ut i verden.
Midt oppi det hele ble han rådet til å se seg om etter lærekontrakt andre
steder. Han fikk lærekontrakt hos ASEA Per Kure på Nordfjordeid i 1986 og
avla fagbrev i januar 1989. Deretter ble det mange reisejobber. Han startet i
Svelgen, var ett halvt år på Brageplattformen i Nordsjøen, han var med på
PM6 i Halden og LNG-anlegget på Melkøya. Han nevner også Årdal og
Sunndalsøra, samt mange jobber på skipsverft på Møre. Han hadde også
en jobb på en tankbåt i Brasil. Der skiftet de maskinromsalarm mens båten
var i fart.
Tore tok fagbrev som automatiker som etterutdanning i 1996 for å ha flere
MONTØRFORUM 1 - 2013

TORE
fra Askrova

ben å stå på.
Inn i klubbstyret.
Tore fikk plass i klubbstyret i den lokale klubben på Eid i år 2000, har vært
sekretær og er nå nestleder i klubben ved bedriften som for tiden heter YIT. Han
er også klubbens «utsending til Bergen».
Hvorfor er du tillitsvalgt? - Vi har det egentlig bra, sier Tore, så de fleste ser kanskje ikke det store behovet for tillitsvalgte, men det er en viktig del av et trygt
arbeidsliv at vi har oppegående tillitsvalgte. Og det er interessant og utviklende
for den som tar på seg vervet. Og når årsmøtet velger deg igjen og igjen er det vel
et bevis på at en har tillit fra medlemmene. - Klubben er også blitt styrket gjennom vervet i fagforeningen, legger Tore til.
Tore fikk jo selv merke ganske tidlig at det var viktig å være organisert,
spesielt den dagen en står i en situasjon hvor en trenger hjelp. Da er det viktig å
ha noen i ryggen.
Fremover.
Hvilke tanker har du om fremtiden?
- Behovet for elektrikere vil nok være stort fremover. Det er viktig at bedriftene fortsetter å ta inn lærlinger, ansetter folk fast og eventuelt leier inn folk fra
ordinære installasjonsbedrifter. Alt for mange bedrifter leier inn billig arbeidskraft fra vikarbyrå. En slik kortsiktig tenkning kan ødelegge hele elektrobransjen, sier Tore, som nå har vært ansatt hos samme bedrift i 26 år og har fått
gullklokke for det. I en annen artikkel i dette bladet kan du lese om den jobben
som Tore var på i vinter i Svelgen. Han var da tilbake til der han var på sin første
«reisejobb».
Etter at denne artikkelen var skrevet kom det for en dag at Tore slutter i jobben
på Nordfjordeid og flytter til Vestnes i Romsdal. Dermed går han også ut av fagforeningen vår. Vi ønsker han lykke til videre.
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Tekst og bilder Arne Nesheim

Demonstrerte mot
sosial dumping i

Europa

samme praksis. Lovene som skal ta vare på
arbeidsfolk omgås og settes dermed under
press. Det kan så påvirke hele arbeidslivet.
Er dette noe som bare skjer i Europa,
men ikke i Norge? Neppe. Det foregår
nok i stor grad også i Norge. Elektroarbeidernes Fagforening er veldig interessert
i dokumentasjon på at slikt foregår, slik at
man på nytt kan få allmenngjort Landsoverenskomsten for elektrofag som et tiltak
mot sosial dumping, og for et fortsatt
anstendig arbeidsliv.

Den 24. januar 2013 gikk over 4000 medlemmer av EFBWW
(European Federation of Building and Woodworkers)
i demonstrasjonstog gjennom gatene i Brussel. Det ble
demonstrert mot sosial dumping. Mellom disse var også seks
tillitsvalgte fra Elektroarbeidernes Fagforening.
Sosial dumping og utnytting av arbeidsfolk er en utbredt praksis i Europa. Utenlandske arbeidere blir utnyttet som billig
arbeidskraft for å øke bedriftenes profitt. Millioner av arbeidsinnvandrere blir
hvert år sysselsatt i bygningsbransjen,
uten noen form for sosial beskyttelse. De
har elendige lønnsforhold og umenneskelige innkvarteringsforhold.
De er slaver i det 21. århundre. De sendes
til ande land med falske lovnader fra kriminelle ledere.
I realiteten ender de opp i et fremmed land og blir ofte umenneskelig
behandlet. De blir presset til å arbeide
lange dager for knapper og glansbilder.
Overtidstillegg kan de se langt etter. De
har sjelden ressurser til å protestere. Og
protesterer de blir de gjerne sendt hjem
uten noen som helst lønn, og blir svartelistet.
36

Dette er ikke noe som bare skjer sporadisk. Det er en del av et system. Mange
europeiske politikere, spesielt i EU, aksepterer denne form for slavehandel fordi de
har våte drømmer om det frie markedet.
De snur det blinde øyet til den umenneskelige behandlingen av arbeidsfolk.
Og hjemlandet der arbeiderne
kommer fra er ofte glade for å bli kvitt
de, for da slipper de å ha de på arbeidsledighetsstatistikken. Derfor er falske
arbeidskontrakter, uredelig utstasjonering, ulovlig vikarbyråvirksomhet og
lignende konstruksjoner det vanlige på
mange arbeidsplasser i Europa. Sosial
dumping og utnytting har alvorlige konsekvenser for hver og en av oss. For det
første blir arbeidsfolk utnyttet. Deretter
starter seriøse bedrifter å irritere seg over
konkurransevridningen, og glir over i
MONTØRFORUM 1 - 2013
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Av Arne Nesheim

Besøkte

LO-kongressen
Distriktsstyret med flere besøkte kongressen. Fra
venstre: Karsten Eriksen, Kjell Sverre Aasheim,
Åge Blummenfelt, Arild Horsevik, Fredrik Grytdal,
Ernst Sunde, Atle Rasmussen, Gunnar Røssland,
Roger Nese, Remi Unnvik, Øyvind Grindheim,
Arne Nesheim, Renate Langedal, Rolf Skår, og
Tore Sunde. FOTO GEIR OVE BERNHOFF

Ove Toska kom og pratet med oss i en pause. FOTO ARNE NESHEIM

Den 33. ordinære LO-kongress ble avholdt i Oslo i tiden 3.- 7. mai 3013. Kongressen er LOs
høyeste organ, avholdes hvert fjerde år, og legger føringer for LO sitt arbeid i de kommende
årene. Distrikt Hordaland- Sogn og Fjordane hadde to representanter på kongressen gjennom EL&IT Forbundet. Det var fagforeningens og distriktets leder Ove Toska, samt Svein
Davidsen som er nestleder i distriktet, fagforeningsleder i E-verkenes Fagforening Vestlandet
og hovedtillitsvalgt i BKK. Store deler av Distriktsstyret, supplert med folk fra fagforeningene,
slik at vi var 15 personer, avla kongressen ett besøk for å få med seg den store begivenheten.

V

i fikk oppleve gode innledninger og spennende
debatter. Noen ville avvikle de lokale LO avdelingene, noen sloss om
medlemmer, og andre ville gi klemmer.
Storsalen i Folkets hus i Oslo var full. Det
var mange hundre mennesker til stede.
I den politiske debatten med statsminister
Jens Stoltenberg på konferansens tredje
dag, søndag, var det trangt på talerlisten og hvert forbund fikk en tidskvote.
EL&IT Forbundet fikk 8 minutter. Forbundets leder Hans Felix fikk fem av de,
og Ove Toska fikk tre minutter. Ove Toska
fokuserte mest på sosial dumping på Veivesenets sine prosjekter, og viste til Hardangerbroen som siste eksempel.

Ove Toska på talerstolen. FOTO KNUT VIGGEN
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Han ba statsministeren hjelpe til å rydde
opp, slik at vi slipper å stille med faner og
protestere mot sosial dumping når broen
skal åpnes i august. - Her må du få ryddet
opp før sommerferien, sa han og så strengt
på statsministeren. Jens Stoltenberg kvitterte med å si at vi skulle få ett møte med
Samferdselsdepartementet. Ove Toska tok
dagen før opp igjen et forslag om at staten
må ha et investeringsbudsjett slik fylke og
kommuner har.
Mandagen var det diskusjon om vedtekter, hovedavtale og valg. Vi var til stede i
salen da Hans Felix som leder i valgkomiteen la frem innstillingen, og LO-kongressen valgte ny LO-ledelse med Gerd
Kristiansen som leder. For første gang i
verdenshistorien fikk også EL&IT Forbundet inn en person i LO-ledelsen. Vår
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Fortsettelse fra side 9.
I hele denne perioden etter den først
e valgseieren i 2005 har vi sett og
høstet positive
resultater av valgets utfall på disse
områder.
Det betyr ikke at alt går av seg selv
og at vi nå kan lene oss tilbake og
lå morgendagen
komme. Gjør vi det vil det bety at
de gamle skillelinjer dukker opp igjen
og de gode
resultater fra denne 8 års perioden
blir historie, ved at en ny borgerlig
regjering endrer
arbeids- og samfunnsliv.
Og ingen skal tvile på at det ikke
vil skje. Skraper en litt i høyglanse
de valglovnader, vil
disse blekne fort om resultatet av
velgernes dom blir regjeringsskifte
.
Åtte år med rød-grønt flertall har
ikke løst alle utfordringer. I politikk
står et vedtak til ett
nytt er fattet. Beste løsning for å
sikre fortsettelse av det arbeidsliv
og samfunnsretning
vi har tilstrebet - er derfor å sikre
kontinuitet over tid for å sikre og
befeste selve
fundamentet.

hovedkasserer Terje Olsson ble valgt som
LO-sekretær.
På konferansens siste dag ble redaksjonskomiteenes innstillinger fremlagt og det
var da beslutningene i de fleste sakene ble
gjort. Det ble da også vedtatt en rekke
uttalelser. Ungdommen vant frem med
representasjon i LO sekretariatet. Det
ble også en god uttalelse om EØS der LO
krever at arbeidslivets regler må settes over
EØS-direktiver. Men det var også mange
gode forslag som ikke nådde frem og så
må vurderes gjenopptatt ved neste korsvei.

Dette fundamentet har for oss i fagb
evegelsen alltid vært gode fellesskap
sløsn inger, et
godt samfunns- og arbeidsliv, rettfe
rdig fordeling samt kamp mot all
urett.
Etter 8 år i opposisjon er de borg
erlige partier overmåte rause med
sine lovnader. Med
eksempler fra det borgerlig styrte
Sverige skal Stortingsvalget vinne
s.

Hva er så erfaringene fra Sverige
– styret i fagforeningen har vært
i Stockholm og møte
våre fagforeningsvenner i SEKO
og Svensk Elektrikerforbund. Dere
s advarsler er
tydelige.
Ikke lytt på historier om det svenske
glans

bildet.

Stor arbeidsledighet (nærmere100
000 er i Norge på jobb), innstramm
ing i offentlige
stønader, gjennomgående konkurran
seutsetting av offentlige tjenester
som har medført
stor fremveks t av selskap fra skatt
eparadis som tar oppdragene, øken
de forskjeller
mellom folk og en skattepolitikk som
favo riserer de rikes te.
I en verden med mye usikkerhet
både hva økonomi, arbeid, velferd
og endog krig – ser
vi at som enkeltpersoner blir vi virke
lig små og at det er det fellesskap
et som vi bygger
sammen som blir avgjørende i små
og store kriser.
Årsmøtet i Elektroarbeidernes
Fagforening ber våre tillitsvalg
te og medlemmer
bruke sin borgerplikt og ta del
i Stortingsvalget til høsten.
Husk at det tar tid å bygge – det
går langt fortere å rive ned!
Elektroarbeidernes Fagforening
Hordaland, Sogn og Fjordane
Ove Toska
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Av Arne Nesheim

Variert meny

Hans Felix orienterte så kort om forslagene som skal opp på LO-kongressen og
om de 207 forslagene som var sendt inn fra
forbundet.
Vidar Hennum orienterte om vervekampanjen. 313 vervede medlemmer i
perioden. Telleren ble startet og vinneren
ble Helge Kristensen fra Statnett. Møtets
første dag var slutt like før klokken seks.
Møtets andre dag startet klokken halv
ni med uttalelsen om jenter i bil og elektro.
Randi Solberg foreslo en arbeidsgruppe
under utviklingsavdelingen som lager forslag til hvordan vi skal drive dette arbeidet
videre. Tilleggsforslaget fra Randi ble vedtatt, sammen med uttalelsen.

Festsalen på Sørmarka. FOTO ARNE NESHEIM

Det var 64 personer til stede
da EL&IT Forbundets leder
Hans Felix åpnet Landsstyremøte i festsalen på Sørmarka
klokka tolv over ti onsdag
den 13. desember. Suppleringsvalg og mobil kontrollteknologi stod på dagsorden.
Felix ønsket Kai Christoffersen og Hjørdis Henriksen velkommen på forbundskontoret. Tariffoppgjøret har vart helt
frem til nå. Neste år blir det LO-kongress
og stortingsvalg. De rødgrønne har fulgt
opp mange saker innen arbeidslivsområdet. -De vil også levere en tiltakspakke tre
mot sosial dumping, sa han. Vi fikk reddet
hjemfallsretten.
-En EØS-avtale der arbeidslivsdelen
er tatt ut, vil nok være de beste for oss.
Ellers er utmelding siste utvei. Norsk høyreside er fagbevegelsens største motstander. Vi skal vinne valget i 2013. Når dagsorden skulle vedtas foreslo Hans Felix at
det ble tatt inn et punkt med orientering
om tariffsituasjonen i Atea. Øivind Wallentinsen ønsket en orientering om for40

Gunnar forteller Rolf ett og annet om data. FOTO ARNE NESHEIM

handlingene for de serbiske telemontørene
dagen i forveien. Randi Solberg ville ha
orientering om de viktigste forslagene til
LO-kongressen. Hans Felix støttet at det
ble gitt kort orientering om disse sakene
og dagsorden ble vedtatt.
Budsjett 2013.
Hovedkasserer Terje Olsson la frem forslag til budsjett.
Han sa samtidig at forbundsstyret ville
bruke nødvendige midler i FKE-saken. I
debatten ville Svein Davidsen ha penger til
bransjevise konferanser som i fjor. Randi
Solberg ville forvisse seg om at det var
penger til aktiviteter for «jenter i bil og
elektro».
Ove Toska påpekte at kampfondet
måtte fylles opp og at mange konferanser
kunne kortes ned i varighet. Remi Unnvik
var enig med Toska, og passet på at Manifest ikke skulle få mindre penger enn året
før. Arne Nesheim stilte spørsmål til to
små punkter i budsjettet og antydet at det
var noe «oppblåst» i prognosen. Monica
Derbakk og Terje Olsson besvarte spørsmål før budsjettet enstemmig ble vedtatt,
med tillegg om at forbundet kan bruke
nødvendige midler i kampen for FKE.
Budsjettene for Elbus, Akkordkassen og

OU-fondet KS ble deretter vedtatt uten
debatt.
Go Europe Go
Terje Skog orienterte om forhandlingene med bemanningsfirmaet som hadde
foregått dagen i forveien. Noen serbiske
telemontører som hadde oppdrag med
å installere telenett for Netcom via flere
ledd av underleverandører, hadde ikke fått
lønn siden september og hadde gått til
streik. Terje Skog og Sissel Hallem hadde
forhandlet på deres vegne og hadde nå fått
skriftlig avtale at det skulle betales. Senere
i Landsstyrets møte ble det opplyst at de
nå også hadde fått pengene sine.
Jenter i bil og elektro
Monica Derbakk orienterte kort og ga
ordet til Ellen Møller, Inger Vagle og
Kristine Wendt som fortalte om prosjektet som har pågått siden 2006 og om en
planlagt avslutningskonferanse på nyåret.
Målet er å få 20 % jenter i de to bransjene
innen 2020.
HMS-forhold på byggeplassen og
sanitærforhold har vært og er fortsatt den
største utfordringen i elektrobransjen. Det
er bygget jentenettverk i de fire fylkene
Nordland, Sør Trøndelag, Oslo og TeleMONTØRFORUM 1 - 2013

mark som en del av prosjektet. Monica
Derbakk avsluttet punktet med å si at vi
må holde fokuset oppe og sette i gang lignende aktiviteter flere steder. Uttalelse om
denne saken ble vedtatt senere i møtet.
Finanskrisens utfordringer
Bent Sofus Tranøy som er professor fra
Høyskolen i Hedmark og Markedshøyskolen tok oss med en tur inn i finanskapitalens univers i relasjon til den økonomiske
krisen i Europa. Han la mye av skylden for
problemene i Sør-Europa på tyske banker
og han mente at ØMU var en feilkonstruksjon. Han berørte også forskjellige former
for eierskap før det ble åpnet for debatt.
Reidunn Wahl mente at vi måtte organisere alle arbeidstakere slik at det kan bli
et press nedenfra. Ove Toska ville regulere finanskapitalen sterkere og var skuffet over at forslag fra finanskommisjonen
ikke var blitt fulgt opp. Rolf Bersås mente
boligboblen snart ville sprekke. Terje
Olsson trodde toget var gått for Europa og
at det neste blir ragnarokk. - Man burde
gjort som Island med en gang, så kunne
det ha gått bedre etter hvert. Sissel Hallem
påpekte at fagbevegelsen er en viktig motkraft mot finanskapitalen. Terje Skog ville
ha et nytt samfunnssystem. Øivind WalMONTØRFORUM 1 - 2013

lentinsen viste til SAS-krisen og at det kun
var arbeiderne som måtte ta belastningen
ved å gå ned i lønn. Eierne slapp unna.
Bent Sofus Tranøy oppsummerte debatten
og deretter sa Henning Solhaug noen ord
om rapporten «Samfunnsmessige virkninger av lokale og regionale energiselskaper»
som er utarbeidet av Trøndelag Forskning
og Utvikling og var tatt med på møtet for
utdeling til Landsstyret. Saken ble tatt til
orientering.
Representanter til
LO-kongressen
Hans Felix innledet og la frem forslag til
representanter som skal delta på LO-kongressen. Hans Felix er i sekretariatet.
Debatten gikk mest på om Øivind Wallentinsen eller Odd Helge Reppe skulle
velges.
Arne Myrvang, Roger Nordland og
Niana Farnes Hansen ville ha Reppe,
mens Venke Heimdal, Terje Skog, Per
Gunnar Salomonsen og Ove Toska ville
ha Wallentinsen.
Terje Skog ville også hatt landsstyrets
møte tidligere slik at vi kunne ha behandlet forslagene sammen med valgene. Wallentinsen fikk flest stemmer og ble valgt.
Ove Toska fikk plass for tredje gang.

FKE- saken
Hans Felix innledet. Saken går inn i det 8.
året. Kunne vært ferdig i 2005, men neppe
med et godt resultat.
Felix oppsummerte aktiviteten i saken
i perioden. 22. juli 2011 forsinket også
arbeidet med ny FKE.
Har hatt møte med Grethe Faremo.
Hun er avhengig av byråkratiet rundt.
Statssekretær Kristin Bergersen har saken
nå. Faremo har sagt at hun ville legge
vekk arbeidet med ny FKE og bruke den
eksisterende. Vi trenger da en klarering av
forståelsen. Solbakken, Gregersen og Felix
hadde møte med departementet med Kristin Bergersen og folk fra juridisk avdeling.
Resultatet var ikke tilstrekkelig.
- Vi krever nå saken inn for samarbeidskomiteen. Vi vil at statsministeren bekrefter
at han er enig med Storbergets tidligere
syn.
Norsk Teknologi kan også hjelpe.
Håper å lande saken før valget. Det ble
åpnet for debatt. Terje Skog mente at redegjørelsen fra Hans bekrefter at forbundet
ikke har trøkk på saken. Vi har tapt tjenesteyting og utdannelsesnivå. Vi må ha en
bekreftelse på at tolkingen av ansettelse,
ansettelseslignende forhold er ikke godt
nok.
Hans Felix mente at Terje er pessimistisk.
- Vi har hatt trykk på saka hele tiden.
41
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Remi og Rolf var aktive på møtet. FOTO ARNE
NESHEIM

Andre tilbydere på våre forsikringer skal
også undersøkes.

Ove Toska ble valgt til LO kongressen for tredje
gang. FOTO ARNE NESHEIM

Er enig med at ansettelseslignende forhold
skal vekk, ansettelse skal bety ansettelse.
Saken ble tatt til orientering.
Mobil kontrollteknologi
Henning Solhaug innledet. Datatilsynet
og LO har laget veiledere om temaet. LO
har bidratt med forskningsmidler. Første
del av prosjektet er ferdig med en Faforapport, og kan lastes ned fra fafo.no.
Den viser at tillitsvalgte er lite med når det
skal bestemmes. Utstyret fører til stress og
mange mener det er krenkende.
Prosjektet skal gå frem til april 2013. Tror
prosjektet skal sette oss bedre i stand til
å presse lovgiver slik at lovendringer kan
skje. Noen har klart å stoppe innføring.
Mangel av egen kontroll skaper syke
arbeidsplasser og syke arbeidstakere.
Lavere produktivitet og lavere lojalitet.
Tommy Tranvik som er prosjektleder orienterte så om
prosjektet.
Leverandørbransjens visjon er å overføre
styringskapasitet fra de som jobber i felten
til de som jobber på kontoret. De lover at
man kan styre folk i felten og mener det
kan dokumentere hvordan arbeidet er
utført. Ved individuelle lyskastere settes
søkelys på hver enkelt ansatt sterkere enn
42

før. Lett å implementere teknisk, men
stort sprang i forhold til lov og avtaleverk.
Flåtestyring er en ny styringsmodell og
dermed noe mer enn et kontrolltiltak.
Dekker loven de nye systemene som er på
vei inn i samfunnet?
Leverandørene sier at det blir lettere å
foreta overvåking og økt mulighet for misbruk.
Det påvirker tilliten mellom partene
lokalt og fra virksomheten og øker stressnivået. I en del virksomheter sier ansatte
at de var skeptisk da det ble innført, men
nå i dag merker vi ikke så mye til det i dagliglivet, det blir en hverdagseffekt. Men
hvor lenge går det greit? Helt til noen blir
konfrontert med detaljer i de innsamlede
dataene. Lokal støtte til lokale tillitsvalgte er viktig. Viktig å ha en felles holdning til dette i hele fagbevegelsen.
Typisk innhold i en avtale: formål, formålsbegrensing tilgangsregulering, prosess ved tilgangsrettigheter, prosedyrer
ved slik innsyn. Mindre vanlig: Hvilke
opplysninger som skal registreres, om
eller hvor lenge de kan lagres, hvordan
slettes og kontroll med at de faktisk blir
sletta. Reaksjoner om arbeidsgiver bryter
avtalen.
Er en god del bra avtaler på området innenfor EL&IT. Kanskje mindre på

andre områder.
I debatten fikk vi høre både gode og
dårlige erfaringer. Arne Malmbekk fra
Agder la frem forslag til en uttalelse i
anledning av at YIT planlegger i innføre
elektronisk kjørebok på en aggressiv måte.
Forslaget til uttalelse var så omfattende at
det måtte diskuteres av Solhaug, Felix og
dirigentene og de konkluderte med at den
måtte behandles senere i møtet.
Henning Solhaug overleverte en gave fra
Tommy til Norsk Folkehjelp.

Verving
Vidar Hennum innledet og fortalte om
resultatene for 2012 vedrørende verving.
Resultatet var 37 911 medlemmer pr 1.
desember herav 28 088 betalende medlemmer. Medlemsbevaring har og vært
et viktig element. Ronny Paulsen har
jobbet med medlemsbevaring siden august
måned. Vi fastholder målet om 40 000
medlemmer, medlemsbevaringsprosjektet
fortsetter, fortsatt månedlige rapporter,
månedens verver, årets verver, landsmøteperiodens beste verver. Det kommer nytt
materiell og vi går for 40 000 medlemmer
i 2015.
Uttalelse om elektronisk
overvåking
Arne Malmbekk sitt forslag var nå trukket og et felles forslag fra han og Henning
Solhaug ble fremlagt. Nå var navnet YIT
tatt ut av uttalelsen
- Vi vil støtte YIT-klubbene, men og andre
som kommer i en slik situasjon så da er
den gjort litt mer generell, sa Solhaug i
fremleggelsen.

Forsikringene våre
Johan Dolven, Pål Sverre Hernæs og Richard Riekeles fra Help forsikring orienterte.
Help forsikring ble etablerte i 2009 og
tilbyr advokatforsikring og boligkjøpeforsikring. Kostnaden er 600 kroner året om
forbundet inngår kollektiv advokatforsikring for alle medlemmene, og vil da kunne
gi 15 timer rådgiving i året og 2 millioner
i rettsak med egenandel på 3000.- Noen
korte spørsmål ble besvart
Terje Olsson orienterte om hvordan
prosessen skal kjøres videre. Forsikringsutvalget skal sende ut en høring til organisasjonen på forsikringene våre og med
forslag om hva vi bør endre. Og så skal
det fattes vedtak i juni 2013.
MONTØRFORUM 1 - 2013

Sissel Hallem mente det bør inn noe
om at avtale skal på plass før det innføres.
Og at det er en omlegging av måten å styre
folk på. Hans Felix var enig i det politiske
innholdet, og foreslo at intensjonen vedtas
og at AU tar en redigering med utgangspunkt i det. Uttalelsen ble oversendt AU
for redigering.
Suppleringsvalg samlet ble presentert
av Hans Felix. Det gjaldt suppleringsvalg
til LOs representantskap, til Ungdomsutvalget, ungdomsrepresentant i Forbundsstyret,
ungdomsrepresentant
i
Organisasjonsutvalget,
og til HMS-utvalget. Valgene ble gjennomført uten
større dramatikk.
Atea
Svein Åge Samuelsen som
er klubbleder i Atea og
nestleder i IKT-bransjens
fagforening
orienterte:
Umo IKT ble oppkjøpt
1.7.2011 med virksomhetsoverdragelse. Krav om
tariffavtale ble levert fra
klubb i august og forbund

i september. Bedriften bestrider kravet.
Det ble mekling nå på mandag, og saken
er oversendt arbeidsretten for juridisk
vurdering. Det var stille fra bedriften helt
til tirsdag da de ville sende ut en mail til
alle ansatte med «faktaopplysninger om
status». Hadde ett møte med bedriften
der de overleverte ett brev med krav om
økonomisk erstatning om klubben krevde
tariffavtale. Mail ut til alle ansatte.
- De har og brukt tid og krefter og reist
rundt og hatt allmøter med sverting av
klubben. Det føles tungt. Ber om at landsstyret støtter forslaget til uttalelse.
Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.
Hans Felix takket til slutt for ett vel gjennomført landsstyremøte og ønsket vel
hjem.

Terje Skog orienterte fra forhandlingene dagen i forveien. FOTO ARNE NESHEIM
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