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Innen alle våre bransjer i EL&IT Forbundet har
sosial dumping og arbeidslivskriminalitet fått
et betydelig omfang. Tross iherdig arbeid fra
fagforening, forbund og mange av våre tillitsvalgte er omfanget etter vår mening økende.
I sommer var vår fagforening med å avdekke at
rumenske telemontører jobber for kr 7,50 pr
time for arbeid med utbygging av 4G nettet til
Netcom. Fokuset var på jobben i Bergen, men
dette var arbeid som pågikk over hele landet.
Og det gikk ”under radaren” for de aller fleste
før det sprakk her i Bergen. Slavelønnen var en
sak – men også arbeidskontrakten var av en
slik karakter at vi i Elektroarbeidernes Fagforening gikk til politianmeldelse mot virksomheten for brudd på Straffeloven § 224 samt FN
sin protokoll mot utnyttelese av mennesker i en
sårbar situasjon – i daglig tale kalt ”Palermoprotokollen”.
Anmeldelsen er nå under etterforskning,
samtidig som vårt arbeid i denne saken og
andre saker fortsetter. 		
Politi, påtalemyndighet og skattemyndighetene roper nå et kraftig varsko om en utvikling
med økende sosial dumping, svart økonomi,
lovbrudd, organisert trygdemisbruk og menneskehandel som setter det seriøse arbeidsliv i
fare.					
En felles betegnelse for dette er arbeidslivskriminalitet, da ovennevnte forhold ofte er
direkte i sammenheng. Så alvorlig er disse forholdene nå blitt at det settes ned tverrfaglige
grupper fra offentlige etater for å kunne slå tilbake dette angrep på vårt seriøse arbeidsliv – ja
faktisk på selve vår samfunnsmodell.
Slike tverrfaglige grupper er et godt redskap,
men det absolutt beste redskap er at vi selv og
våre bransjer gjennom vårt daglige virke sier
NEI til å bruke tjenester basert på slike vilkår.
Og at vi aktivt er med å bekjemper dette med å
tipse fagforening, arbeidstilsyn, skatteetat eller
politi om slike forhold.
Gjennom samarbeid med den rød-grønne
regjeringen ble det utviklet en rekke tiltak i
kampen mot arbeidslivskriminalitet.
Et helt sentralt element i bekjempelsen er Lov
om allmenngjøring.
Lov om Allmenngjøring kom som en del av
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Av Ove Toska

minalitet, blåblå politikk
Landsmøte 2015
EØS avtalen tilbake i 1993. Bakgrunnen var
begrunnet i det som vi når ser, fare for økt
arbeidslivskriminalitet ved stor arbeidsinnvandring. Det var LO og fagbevegelsen som var
drivkreftene bak å ha en slik lovanvendelse.
For å få allmenngjort en tariffavtale må
denne fremmes via LO til en egen nemnd som
behandler kravet. Med kravet må det foreligge
dokumentasjon og bevis for arbeidslivskriminalitet. Kravene til slik dokumentasjon er i dag
svært strenge og det har vært et sterkt ønske
fra oss om å senke terskelen i kravene til dokumentasjon.
Vi har i EL&IT Forbundet på deler av LOK
i perioder hatt allmenngjøring. På de store
industrianleggene Mongstad, Sture, Tjeldbergodden, Kårstø osv ble allmenngjøring tatt i
bruk. Vår egen fagforening stod sentralt i dette
arbeidet og var med å sikre bevis for sosial
dumping den gang i 2003.
Underveis har vi mistet denne allmenngjøring – da et slikt vedtak om allmenngjøring
utløper etter hver tariffperiode. Da må igjen
en ny søknad forberedes og fremmes.
En ny søknad om Allmenngjøring av LOK
(Landsoverenskomsten i Elektrofagene) har
vært et tiltak som forbundet har jobbet med
over lengre tid, uten å lykkes. En slik allmenngjøring betyr at deler av overenskomsten gjøres
om til norsk lov. Da vil områder som lønns- og
arbeidsvilkår være lovbestemt, og videre vil
det åpne for en rekke andre virkemidler knyttet
opp til et slikt vedtak. Det handler om innsyn
for tillitsvalgte, solidaransvar, økt tilsynsvirksomhet fra Arbeidstilsynet og ikke minst at
brudd på bestemmelsene er lovbrudd.
Igjen er vår fagforening helt sentral med å
skaffe dokumentasjon. Selv om vi har skaffet svært god dokumentasjon – er mangel av
dokumentasjon fra andre deler av LOK området et moment som motstanderne av et positivt
vedtak åpenbart benytter seg av.
Nemnden sin behandlingen av vår søknad er
utsatt til tirsdag 27.november – det er for oss
over måte viktig at et positivt vedtak fattes, slik
at kampen mot arbeidslivskriminalitet på LOK
får en forsterket verktøykasse.
Vel ett år etter Stortingsvalget 2013 og regjeringsskifte til vår blåeste regjering siden tidlig
i forrige århundre, står vi midt oppe i kampen
mot rasering av selve bærebjelkene i ArbeidsMONTØRFORUM 2 - 2014

miljøloven og forsvarsverket til den svakeste
part i et arbeidsforhold, nemlig arbeidstakeren.
Alle vet at konsekvensene ved å svekke en part
– uvilkårlig føre til styrking av den andre part!
Ingen må være det minste i tvil om at det er
en ideologisk kamp regjeringen fører, på vegne
av arbeidsgivere og deres arbeidsgiverorganisasjoner NHO, Virke og Spekter. En ideologisk
kamp fra deres side som ikke var mulig å vinne
med en rødgrønn regjering til rors.
Det arbeides fra regjeringen og deres støttespillere for mer bruk av midlertidige ansettelser, individuelle forhandlinger av arbeidstiden
ogutvidet bruk av arbeidsgivers rett til å pålegge
overtid. Videre skal det ved uenighet innad i
bedriften være Arbeidstilsynet som handterer
saken, noe som sette viktige deler av forhandlingsinstituttet i bedriften til side.
Slik angripes vårt kollektive avtaleverk og den
enkelte arbeidstaker sin ansettelsestrygghet.
Fra 1.januar endret regjeringen reglene ved permittering samt utbetaling fra Lønnsgarantifondet ved konkurs. I sommer kom forslagene til
endringer i Arbeidsmiljøloven og nå i høst kom
forslaget til statsbudsjett 2015 med nye forslag
om skattelettelser.
Om forslaget til Statsbudsjett står blir 15 milliarder summen av skattelette med den blåblå
regjeringen etter 1 års virke – og da selvsagt
mest til de som har mest fra før. Finansiert
gjennom økte milliarder fra ”Oljefondet”
Dette er i sum en politikk og en ideologi som
er et direkte angrep på arbeidstakeres trygghet
og velferd og samtidig legger føringer for økte
forskjeller i vårt samfunn.
9.-12.mars 2015 avholder forbundet Landsmøte i Oslo. Siden tidlig i vår har forberedelsene her lokalt i fagforeningen vært betydelige.
Særlig da knyttet til organisasjonsdebatten
som ble vedtatt gjennomført på sist Landsmøte
i 2011, men også på andre saker som vedtekter,
handlingsprogram og ikke å glemme valg til ny
ledelse.
Siden EL&IT Forbundet ble stiftet i 1998
har svært mye skjedd i samfunn, arbeidsliv og

selvsagt i våre bedrifter. Forhold som i betydelig grad berører måten vi organiserer vår aktivitet og virksomhet.
Ingen kan bestride den suksess og viktighet
som kombinasjonen fagforening og lokal aktivitet og nærhet har i vår organisasjon – noe
som også tydelig fremkommer i rapporten fra
Nina Skranefjell som grunnlag for debattopplegget. Ingen må derfor være overrasket over at
dette også tydelig fremkommer som argument
for å styrke lokal aktivitet og fagforeningenes
rolle i vår organisasjon.
Det betyr også i større grad at pengene må
følge aktivitet og medlemmer!
Elektroarbeidernes Fagforening ser dette veldig
klart, og er tydelig på å arbeide for et slikt mål.
Hva angår valg av ledelse for de kommende
år, er vi fra vår side opptatt av å videreføre den
erfaring og kompetanse som dagens ledelse
har. Erfaring og kompetanse som er bygget opp
gjennom en rekke år og med solide resultater å
fremvise.
Vår tilnærming til valget er derfor at tilliten til å lede vårt forbund, gis du ved å ha vist
resultater over tid og ikke minst ved evne til
samarbeid. Samtidig er behovet økende for en
ledelse som behersker det moderne samfunns
medier/ kommunikasjon gjennom å være en
aktiv deltaker i debatten om utviklingen i samfunn og arbeidsliv.
I så måte har vi klar våre prioriteringer valg på
ny ledelse !
Jule- og nyttårsfeiring står nå snart for døren
og vi kan se tilbake på et nytt aktivt år. Da vil
jeg takke alle våre medlemmer og tillitsvalgte
for lojalt medlemskap og vel utført arbeid for
vår fellesskap gjennom året.
Bruk fridagene i julen til godt felleskap med
familie, kollegaer og venner –
God Jul og Godt Nyttår

3

Klubblederspalten

Av Tina Kleppe Ottesen

Grensesetting

H

ei!
Mitt navn er Tina Kleppe Ottesen og jeg er ansatt i Sønnico AS
avdeling Bergen. Jeg har vært
klubbleder i ca. 1,5 år og føler at det er først
nå jeg begynner å forstå hva jeg holder på
med og hva arbeidsoppgavene mine er. Det
har vært en bratt læringskurve for meg, både
når det gjelder faget og dette vervet jeg har
påtatt meg.
I 2010 var jeg
ferdig på skolen
og var klar for å
begynne i lære.
Jeg var spent og
gledet meg til en
ny hverdag hvor
jeg ikke trengte å
sitte på rumpen hele dagen, men
skulle endelig få bruke kroppen og gjøre noe
fysisk arbeid. Det var tross alt derfor jeg
valgte yrkesfag og ikke tok utdannelse innen
allmennfag.
På næringsbygg, avdelingen jeg jobber for,
er det kun jeg som er kvinnelig montør, slik
har det vært siden jeg begynte. Jeg har vært
på to bygg i min fartstid hvor jeg har møtt
andre kvinner på arbeidsplassen, de har vært
rørleggere, tømrere og malere. Det er ikke
slik at jeg alltid snakker med disse jentene,
men det er utrolig kjekt å se at det finnes flere
enn meg som har valgt utradisjonelt.
Stort sett møter jeg positive mennesker
på arbeidsplassen. Jeg får tilbakemeldinger
som: «kjekt å se at jenter velger mannsdominert yrke», «vi trenger flere kvinner ute
på prosjektene» og «dere kvinner hjelper til
å bedre arbeidsmiljøet». Dessverre er ikke
alltid dette hva som møter oss jenter.
Jeg har nylig vært på den årlige kvinnekonfe-

ransen arrangert av El & It forbundet, hvor vi
var 33 kvinnelige medlemmer og tillitsvalgte
fra hele Norge. Her diskuterte vi forskjellige
forhold på arbeidsplassen, alt i fra garderobeog spiseforhold, til permisjon og arbeidsoppgaver. Ut i fra diskusjonene vi hadde vil jeg
si at de fleste har det bra på jobben, men det
var også noen mindre kjekke historier som
kom til overflaten når vi begynte å åpne oss
litt mer for hverandre. Eksempler på dette
er skepsis, ubehagelige blikk og
ko m m e n t a r e r
og beføling fra
kunder eller kolleger.
Grensen
for hva en tolerer
er individuell og det
må respekteres, dette gjelder
så vel for gutter som for jenter.
Mitt budskap er at det er viktig at vi tar
vare på og respekterer hverandre for den vi
er. Skulle du være så uheldig å oppleve eller
være vitne til en slik hendelse, er det viktig å
ta det opp med den det gjelder. Noen ganger
kan det være vanskelig, da kan du snakke
med en god kollega, tillitsvalgt eller verneombudet. Vi ønsker at alle skal ha et godt
arbeidsmiljø.
Ønsker du å blir kjent med andre jenter
innenfor faget, for blandt annet å utveksle
erfaringer, har Elektroarbeidernes Fagforening i Hordaland, Sogn og Fjordane et utvalg
som heter «Montørjentene». Se «Montørjentene» på facebook.com for mer info.

”Mitt budskap er at det
er viktig at vi tar vare på
og respekterer hverandre
for den vi er“
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Hilsen

Tina Kleppe Ottesen
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MINNEORD

Rolf Solberg Thorsen
Født 09.06.34
Død 26.08.14

Det var med stor sorg Elektroarbeidernes Fagforening mottok budskapet om vår tidligere mangeårige tillitsvalgt Rolf Solberg Thorsen
sin bortgang, kort tid etter sin 80 års dag.
Rolf ble medlem i LO og den gang NEKF 17.11.1956. Og ved
sin død var 58 års medlemskap og virke i fagbevegelsen til ende. I
alle disse 58 årene var Rolf en engasjert talsmann og forsvarer av vårt
fellesskaps idealer.
Rolf gikk sin læretid som elektriker og senere elektromontør hos
bedriften Petterson & Gjellesvik. Engasjert som han alltid var ble han
tidlig valgt til talsmann og tillitsvalgt i bedriften. Hans engasjement
og evne til å lede brakte ham videre til nye oppgaver, og på Årsmøte i
1974 ble han valgt til leder i den gang Elektromontørenes Forening.
Senere samme år ble han ansatt i fagforeningen som organisasjonssekretær.
På 1960 tallet ekspanderte Elektroarbeidernes Fagforening fra å
være en fagforening i Bergen og deler av Hordaland til å også oppta
deler av nabofylket Sogn og Fjordane. En slik geografisk utvikling
brakte også behovet for å styrke kontakt med de nye medlemmene
fra nabofylket og behovet for en egen reise-sekretær meldte seg.
Rolf Solberg Thorsen ble da ansatt i fagforeningen med arbeidsoppgaver knyttet til særlig oppfølging av medlemmer utenfor det
lokale Bergensområdet.
I 1980 ble Rolf ansatt som LO’s distriktssekretær i Hordaland fram
til han igjen gikk tilbake til sitt eget forbund i 1984. Nå sentralt
etter å ha blitt valgt til Hovedkasserer i den gang Norsk Elektriker og
Kraftstasjonsforbund. I denne posisjon ble Rolf gjenvalgt på Landsmøtene i 1986 og 1990, før han trådte tilbake ved Landsmøte i 1994
for å slippe til nye krefter.
Som tillitsvalgt i fagbevegelsen fikk Rolf god bruk for sine sterke
egenskaper. Tydelig, alltid engasjert som han var og med klar evne til
å organisere og gjennomføre vedtak og oppgaver – ble han en naturlig del av lederskapet
I en tid da data-alderen gjorde sitt inntog i samfunn og arbeidsliv,
var Rolf en pådriver for at også fagbevegelsen tok ny teknologi i
bruk. På den måten ble egen fagforening og forbund tidlig aktive på
den nye teknologien.
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Rolf var alltid talsmann for et sterkt felleskap - også ved å etterleve
vårt gamle slagord ” Yt etter evne og høst etter behov” var han og opptatt av en fagbevegelse som tenkte ikke bare individ – men også et
helt samfunn.
Gjennom sitt virke som elektriker og tillitsvalgt – fulgte han tett
den store utvikling fra gjenoppbyggingen av landet etter krigen –
industrireisningen på vestlandet i 60-70 årene – og videre inn i oljealderen fra tidlig i 1970 årene.
I disse 10-årene ble hovedelementene i dagens Norge og Velferdsstaten slik vi kjenner den bygget – fagbevegelsen var en viktig pådriver i dette arbeid. Og da i tett samarbeid med våre politiske venner.
Rolf deltok aktivt i og forsvarte dette samarbeidet – fordi han så
resultatene av dette. Han var politisk aktiv i Arbeiderpartiet lokalt, og
satt som medlem i en rekke utvalg og komiteer.
Han var sterkt opptatt av sin egen fagforening også etter han gikk
av som pensjonist. I pensjonistgruppen til fagforeningen fant han og
hans kone Vigdis sin naturlige plass på turer og annen aktivitet. Han
tok selvsagt også her med seg sine lederegenskaper og ledet gruppen
helt til sin overraskende død etter sykdom rammet ham.
I vår historie har Rolf Solberg Thorsen skrevet seg tydelig inn – der
vil Rolf også være når nye generasjoner fører arven videre.
I fagbevegelsen er våre faner et sterkt symbol – det er bak den og vårt
lederskap vi samles når vi trenger å samle styrke og vise vårt felleskap.
Ved Rolf Solberg Thorsen sin bisettelse bærer vår fane sørgebånd
etter tapet av vår fagforeningskamerat Rolf Solberg Thorsen.
Våre tanker går til familie og venner som vi deler sorgen med.
Vi lyser fred over Rolf Solberg Thorsen sitt minne.
Elektroarbeidernes Fagforening
Hordaland, Sogn og Fjordane
Ove Toska
Leder
Bergen, den 6. september 2014
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HALVÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET

Mye å miste,
og mye å forsvare
Møtesalen sett bakfra med Roar Eilertsen på talerstolen. FOTO ØYVIND GRINDHEIM

Elektroarbeidernes Fagforening gjennomførte halvårsmøte i representantskapet fredag den
31. oktober 2014. 74 deltakere hadde funnet veien til Folkets hus i Bergen denne siste dagen i
oktober. Roar Eilertsen fra De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte innledet til temadebatt
om regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven.

O

ve Toska åpnet som vanlig
møtet. Det er en hektisk tid, sa
han. - Kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
er blant de største utfordringene vi står foran.
Gjestarbeidere opplever direkte uverdige
forhold. Arbeidsforhold og anstendig liv for
øvrig er under press. Utfordringene må løses
i fellesskap. Dagens regjering vil begrense
fagforeningenes makt. Vi må være motvekt
mot en slik utvikling. Avtaleverket vårt blir
satt under press. Regjeringen har satt ned ett
utvalg for å begrense våre rettigheter som er
bedre enn loven. Dette ble ikke sagt så mye
om i valgkampen. Da snakket de om frihet.
Mange lot seg nok lokke av det. De som har
vært i forhandlinger med arbeidsgiver vet at
det holder ikke med bare frihet. Vi har mye å
miste og mye å forsvare. Rettigheter kommer
ikke av seg selv og da er det godt å ha en sterk
fagforening i ryggen.
For tiden er det en brakkeaksjon på gang,
6

sa Toska videre. - Elektroarbeidernes Fagforening sammen med Union og Rørleggernes
fagforening besøker konkrete byggeplasser,
blant annet Horisont i Åsane der det er dårlige forhold. Dårlige brakkeforhold er ikke
med å styrke fagstoltheten. Landsmøtet er
ikke langt unna. Det skal være i Oslo i mars.
Da skal vi blant annet se på organisasjonen.
Fagforeningen har sendt inn en rekke forslag.
Fagforeningen ser med uro på retningen
som vises i statsbudsjettet og det legges frem
forslag til en uttalelse om det i dag. Det er
lavere aktiviteten offshore og det vil og kunne
berøre våre medlemmer. For øvrig er det mye
aktivitet i elektrobransjen fremover i vårt
område og da er det viktig med faste ansettelser, sa Ove Toska til slutt.

og foretningsorden var vedtatt, fikk Remi
Unnvik ordet. Han gikk grundig gjennom
regnskapet for de forskjellige kassene og
fortalte at rundreiser skal få nytt navn og at
Akkordkassen skal bli hetende Tariffgebyr-

God økonomi
Etter at møteledelse var valgt og dagsorden
Sigurd Sævareid. FOTO ØYVIND GRINDHEIM
MONTØRFORUM 2 - 2014

Av Arne Nesheim

Remi Unnvik presenterte halvårsregnskapet. FOTO
ARNE NESHEIM

kassen. Han kommenterte at landsmøteutgifter er organisasjonsprosjektgruppen som
har utarbeidet forslag til landsmøtet. Klubbtilskudd har økt opp som følge av vedtaket
i fjor.
Han forklarte og om pensjonsfondet som
skal sikre at vi ikke får store svingninger i
kostnader til pensjon for ansatte. Vi har nå
om lag 21 millioner i kampfondet og totale
eiendeler på vel 33 millioner. Ingen ønsket
ordet til regnskapet, så det ble tatt til orientering. Møtet tok så en pause mens man ventet
på at Roar Eilertsen skulle dukke opp. Det
gjorde han under pausen og var klar når forsamlingen var tilbake.
Temadebatt: Regjeringens forslag til
endringer i Arbeidsmiljøloven
Roar Eilertsen fra De Facto Kunnskapssenter
for fagorganiserte innledet. Han startet med
å si at han hadde vært på besøk hos oss flere
ganger før. Så kom han inn på klassekompromisset som omfatter streikerett og styringsrett. - Det tvinger partene å finne løsninger,
sa han. - Kompromisset som ga Hovedavtalen har utvikla seg gjennom avtaleverk og
legger grenser for kor fritt arbeidsgiver kan
styre sin virksomhet. Noen steder har og
lovverket blitt brukt for å regulere dette. Nå
kommer det forslag som gir arbeidsgiverne
mer styring. Forslagene fra regjeringen skviser ut fagbevegelsen og er dermed et angrep
på det organiserte arbeidslivet. Endringene
MONTØRFORUM 2 - 2014

vil gi mer individuelle avtaler der det tidligere
var fagforeninger som avklarte slikt. FRP og
Høyre gjør jo bare det de har sagt de skal
gjøre før de vant valget. De argumenterer
med behov for mer fleksibelt arbeidsliv. Forslaget gir gjennomgående mer press på den
enkelte arbeidstaker, og mer fleksibilitet for
arbeidsgiverne.
De skyver svake foran seg i denne
kampen. 70% på sykehjem sier at de ikke
ønsker lengre vakter. Arbeidsmedisinsk er
lange vakter ikke sundt. Mer fleksibilitet kan
løses innenfor dagens arbeidsmiljølov.
Det er stor uro om det de vil gjøre med
hensyn til midlertidig ansettelse. Lova har et
system for prøvetid på seks måneder. I det nye
forslaget åpner man for 9 eller 12 måneder
midlertidig periode. Alle erfaringer fra hele
verden viser at midlertidig ansettelse ikke gir
faste jobber, men flere får usikre jobber. Og
tidsbegrensingen kan lett omgås slik at det
er skreddersydd for bruk- og kastholdning til
arbeidskraft. I Sverige har det vært slik i 8 år.
Flere kommer i midlertidighet. I Norge har vi
8-9% midlertidig ansatte og i Sverige 16%.
Mer usikkerhet for arbeidstakere er konsekvensen. Regjeringen vil også med dette gjøre
det lettere å hente folk inn fra bemanningsbyrå.
Texasbransje
Bemanningsselskaper er en stor utfordring
for fagbevegelsen. De undergaver likebehandlingsprinsippet, sa Eilertsen. I fjor fikk
man inn i lovverket bestemmelser om kollektiv søksmålsrett. Dette vil regjeringen nå ta
vekk igjen. Likebehandlingsprinsippet vil de
se bort fra om man har tariffavtale i bemanningsselskapet. Arbeidstakere som blir tillistvalgt får ikke nytt oppdrag og får dermed
ikke mer lønn i bemanningsselskapet. Det er
veldig oppdraende. Av polske bygningsarbeidere i Norge i dag, omlag 100 000, er kanskje
5 prosent fagorganisert.
Bemanningsbransjen er Texas-bransje
som regjeringen nå vil legge enda mer til
rette for. Regjeringen vil åpne opp reglene for

arbeidstid. Arbeidstidsordninger er fornuftig
å avtale, men det er to grenser, ikke så lang
som helst arbeidsdag og man skal kunne
forlange at fagforeningen skal være med å ta
ansvar. Regjeringen vil nå at arbeidstidsordinger skal kunne avtales individuelt og grensene
for overtid skal økes. Arbeidstilsynet skal ved
de nye reglene kunne parkere fagforeningene.
Yttergrensa ligger i EU-direktiv som sier 13
timer i gjennomsnitt.
Fagforeninger med landsdekkende tariffavtaler lager et gulv som alle må forholde
seg til. Den nye virkeligheten vil kunne
endre dette. Regjeringen vil gjøre det lettere
å arbeide på søndager ved at når arbeidets
art tilsier det så skal det være lov. Så om noen
butikker starter med søndagsåpent, noe de
egentlig ikke vil, så må alle gjøre det. Den
enkelte skal så ta fri når arbeidsgiver vil det.
I verste fall må man kunne måtte jobbe hver
søndag i et halvt år. Dette er individualisering
og liberalisering som vil gjøre at arbeidsfolk
blir stående svakere.
Det vil bi lønnsomt for bedriftene at det
ikke er organiserte og tariffavtale. Arbeidstilsynet er negativ til forslagene, for det vil
gi negative utslag. Ja, det er helt uten støtte
i forskning og empiri. Regjeringen vil ikke
at fagbevegelsen skal ha makt. De er helt for
fagbevegelsen, de vil ha godt samarbeid, men
de vil ikke at fagbevegelsen skal ha makt.
Uten makt blir jo fagbevegelsen bare en frimerkeklubb. Roar Eilertsen avsluttet med å

Erik Breistrand ble valgt som
protokollunderskriver. FOTO ØYVIND
GRINDHEIM
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Heidi Lie og Øyvind Landsvik ledet møtet, og
Arne Nesheim skrev protokoll. På talerstolen
Karsten Bøe. FOTO ØYVIND GRINDHEIM

si at det trengs et opprør i fagbevegelsen mot
dette, og vi bør lære at når vi ber om en blå
regjering så får vi blå politikk.
Ove Toska la på vegne av styret frem
forslag til uttalelse om regjeringens forslag
til endringer i Arbeidsmiljøloven. - Nå må
fagforeningene våkne, sa han. Høringen kom
midt i ferien. Det var gjennomført for å få lite
innspill, men vi ga høringsutkast som fagforening på saken. Det har vært fanemarkering
i Bergen. Klubblederne sa informer, og derfor
kom Roar Eilertsen i dag og styret legger frem
forsag til uttalelse. Det blir politisk streik når
forslaget legges frem for Stortinget.
Han poengterte at forslagene vil ramme
familier i stor grad. Regjeringen har tidligere
gått til angrep på pappapermisjon. Høyrekreftene har og sin ideologi.
AML i dag er veldig fleksibelt på en fornuftig måte, også for og hensynta familier.
Dette angripes nå og forhandlingsposisjonen
blir svakere. Arbeidstid blir et konkurranse-

element. Ove Toska ba om tilslutning til uttalelsen og avsluttet med følgende tanker om
frihet: Dersom noen har makt til å dominere
deg, ja da har du ikke frihet.
Ut på gaten
Det ble åpnet for debatt etter innledingene.
Først ute var Inge Øpstad som startet med å
takke for gave til 50-års dagen sin. Han sa så
at Arbeidsmiljøloven betyr trygghet for fast
jobb, at han ønsket fleksibilitet på sine premisser og at han støttet uttalelsen.
Nils Gunnar Knutsen mente Roar beskriver situasjonen veldig godt. Høyre og FRP
gikk til valg på at de vil svekke AML, og
nå gjør de det. Han fortalte så fra sin egen
erfaring tidlig på 90 tallet, da han selv var
midlertidig ansatt over flere år, og man i tillegg måtte ta jobb som hjelpearbeider, selv
om man hadde fagbrev. Bedriften ville spare
penger på den måten. De kjempet og fikk
vilkår som fagarbeider, og senere ble loven
strammet inn slik at de fikk fast ansettelse.
Det skinner klart gjennom hva regjeringen mener nå, sa han. -De vil frigjøre arbeidskraft ved oppsigelser og deretter midlertidig
ansettelse. Dette vil bli dramatisk fremover, vi
må stå på krava våre. Sigurd Sævareid viste til
litt mer ryddighet grunnet innsyn som følge
av likebehandlingsprinsippet.
Åge Blummenfelt sa det var viktig å ha
De Facto. Han mente NHO og regjeringen
vil demontere velferdsstaten og for å få det til
starter de med å svekke fagbevegelsens makt.

Regjeringen går utilslørt løs på å demontere
fagbevegelsen rettigheter i Arbeidsmiljøloven.
I januar ble permitteringslønnsloven endret
slik at arbeidsgiverne må betale 20 dager.
Dermed blir det flere oppsigelser og midlertidig ansettelse i bemanningsbyrå i neste
omgang når situasjonen snur igjen. Vikarbyråene jobber for våre bedrifter midt i Bergen
sentrum på 14 dagers varsel og uten lønn
imellom periodene for eksempel ved jul og
påske. - Når forslaget legges frem for Stortinget må alle organiserte i Norge ut på gaten,
sa han.
Kjell Sverre Aasheim mente forslagene
som regjeringen kommer med er i strid med
formålsparagrafen i Arbeidsmiljøloven.
Det er det motsatte som skjer, radbrekking
av lova, så vi må være på vakt, sa han. - At
arbeidstilsynet kan overprøve ved uenighet
om arbeidstidsordninger gjør det verre. Man
har fått noen kriteringer, slike muligheter
har ikke Arbeidstilsynet. Vi godkjenner kun
arbeidstidsordninger for utenbys arbeid, det
vil neppe skje hos Arbeidstilsynet. Vi kan risikere å gå på dårlige arbeidstidsordninger når
vi er hjemme på vanlig arbeid. Vær våken.
Informer medlemmene, for når LO iverksetter aksjoner da må vi være på banen alle
Roar Eilertsen ble takket med en liten gave. FOTO
ØYVIND GRINDHEIM

Inge Øpstad hadde ordet i temadebatten. FOTO
ARNE NESHEIM
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Ove Toska i kjent positur på talerstolen.
FOTO ARNE NESHEIM

sammen, sa han til slutt.
Remi Unnvik stilte spørsmål ved om
midlertidig ansatte ville få tilført kompetanse
i bedriftene. Han mente det neppe ville skje.
Det blir et a- og b-lag. Det vil splitte fagbevegelsen. Jo mer midlertidig ansettelse, jo dårligere blir også HMS-arbeidet, sa han. - Alle
må ut i gata når streiken kommer.
Ønsker anstendig liv for våre
medlemmer
Jon Kristian Viken sa at Arbeidsmiljøloven
skal være en vernelov, som har en erkjennelse
av at partene ikke er like sterke. Arbeidsgiver er den sterke part. Det er gjort unntak
fra hovedreglene der det er tariffavtale som

kan ivareta interessene til den svake part. En
anser at der det er fagforening er vernehensynet bedre ivaretatt en der det ikke er. Det
synet har mye for seg. Det har gjort at vi har
fått mange gode ordninger for rotasjoner.
Regjeringen ser på partene som jevnbyrdige
og mange ser på fagbevegelsen som noen som
herser med arbeidsgivere og skader de. I forlengelse av den tankegangen vil individualisering være større frihet. Skal vi ordne opp for
oss selv kan vi ikke spille på mange personer
på motsatt side. Bedrifta er en part den og vi
trenger tillitsvalgte for å rydde opp for oss.
Med de nye reglene kan arbeidsgiverne gå fra
person til person til den finner noen som gjør
som de vil. Det er en maktoverføring til gunst
for arbeidsgiver, en styrking av arbeidsgiversiden, en maktkonsentrasjon. Regjeringen vil
ha maktspredning i kulturen.
I arbeidslivet går de for maktkonsentrasjon Vi vil bruke vår makt til å opprettholde
et anstendig liv for våre medlemmer.
Karsten Bøe sa at vi kanskje av og til også
burde lage gode ordninger for et mindretall,
men at det kanskje var banning i kirken. Han
mente videre at bemanningsbedriftene slipper lett unna, når de kan ansette folk og så la
være å betale lønn når de ikke har oppdrag.
- Dette problemet må vi komme i inngripen
med ellers så treffes vi kanskje mange av oss i
et bemanningsselskap, sa han.
Gunnar Røssland spurte om LO har
noen strategi om å bryte trepartsamarbeidet
når regjeringen oppfører seg slik som de gjør.
Sager av greina
Roar Eilertsen hadde ordet til oppsummering. Her er mye kunnskap, sa han. - Få det
ut til medlemmene. En viktig nyanse: Løsslippet på midlertidighet er ikke det samme som
utvida prøvetid. Oppsigelse skal ha saklighet
ved prøvetid. Det blir borte i den midlertidige.
Da er det bare å sende ut når bedriften vil.
Innsyn og likebehandling er viktig. Mange
rapporterer at det har ført til litt ryddigere
forhold. Men de ansetter på stillingskategori som har laveste lønn og slik sett så blir
arbeidskraften billigere for arbeidsgiver. Det

Jon Kristian Viken hadde en grundig analyse av
arbeidsmiljøloven. FØTO ØYVIND GRINDHEIM

blir et A og B lag. Noen går på minstesatser
og noen på skikkelig tarifflønn, så forskjellen
kan være 50 – 60 kroner. Regjeringen er på
prinsipielt grunnlag imot innsyn fra fagbevegelsen, de vil at det offentlige skal følge opp
det. Arbeidstilsynet kan umulig være inne i
490 000 virksomheter i Norge. Der det er fagforening er det en viss mulighet til å følge opp.
I byggebransjen sager de av greina de sitter
på når det leies inn folk fremfor å bygge opp
kompetanse og ta inn lærlinger. Til slutt vil
da fagmiljøene forsvinne i Norge innen noen
områder. Endringene vil og slå inn i betalingen. Om lange dager er malen blir det mertid,
ikke overtid.
Om å hensynta mindre grupper som Karsten er inne på, så må en tenke gjennom om
det er argumenter som at det er fornuftig og
kanskje må de få rett men ikke alltid for det
Kjell Sverre Aasheim FOTO ARNE NESHEIM

Gunnar Røssland hadde også meninger om regjeringens forslag. FOTO ØYVIND GRINDHEIM
MONTØRFORUM 2 - 2014
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Nils Gunnar Knutsen. FOTO ARNE NESHEIM

kan ha konsekvenser ut over seg selv. Slik er
det med all grensedragning, man kan være
akkurat over. Det er konsekvensen av at vi
setter grenser. Vi må leve med det.
Fremtida, vet ikke om LO strategi, men trepartsamarbeidet vil trolig svekkes. Det avhenger
av hva vi på grasrota gjør. Og vi må avkreve et
svar fra AP om hva de gjør om de kommer til
makten i 2017. Det er et viktig mobiliseringsforhold foran neste stortingsvalg.
Ove Toska sa i sin oppsummering at situasjonen i 92 var en stor utfordring. 200 medlemmer på midlertidig ansettelse, noen på
hjelpearbeiderbetaling. - Jan Henrik og meg
var på Storinget og la føringer for loven som
ble endret i 94, sa han. Det er mulig å gjøre
noe med det.
Hva skjer fremover? Det er flertall på
Stortinget for å endre AM slik FRP vil. Frem
Karsten Bøe slo et slag for mindretallet. FOTO
ØYVIND GRINDHEIM

10

mot 2017 må vi kreve at AP reverserer dette i
2017. Vi må gjøre flere ting samtidig. Vi må
bruke alle lovlige midler for å stoppe lovendringene, inklusiv generalstreik.
Forbundsstyret har vært krystallklar på
at det må bli generalstreik. De 15% som vil
ha andre ordninger, der har skjedd noe endringer, og om man blir pasient så vil man
gjerne at den som skal behandle en er uthvilt.
Kontrakter i bemanningsselskap stopper
foran jul, påske og så videre, men de blir ikke
permittert så kan de gå på NAV? Nei.
Temadebatten ble tatt til etterretning,
uttalelsen ble vedtatt og Ove Toska takket
Roar Eilertsen med en liten gave før forsamlingen tok lunsj.
Uttalelse vedrørende statsbudsjettet 2015.
Etter lunsj la Ove Toska frem forslag til uttalelse som styret hadde utarbeidet om statsbudsjettet som regjeringen har lagt frem.
Hovedretningen i budsjettet går feil vei, sa
han, men vi håper at KRF klarer å endre litt
på budsjettet i riktig retning. Ove selv ville ta
vekk et avsnitt i uttalelsen, siden regjeringen
nå allerede hadde gått tilbake på sitt forslag
om at sykepenger bare skulle gjelde for de
som har en G i inntekt, mot i dag en halv G.
Det ble åpnet for debatt. Den eneste som
ville ha ordet var Sigurd Sævareid, som oppfordret den enkelte til å fortelle flest mulig hva
dette statsbudsjettet vil føre til.

Uttalelsen om statsbudsjettet ble enstemmig vedtatt med den endringen som Ove
Toska hadde foreslått.
Arbeidslivskriminalitet
Ove Toska innledet til punktet. Arbeidslivskriminalitet handler ikke bare om sosial
dumping, men og brudd på AML og skattelov samt eksempel på menneskehandel.
I sommer ble det satt fokus på en sak der
rumenske telemontører fikk betalt kr 7,50
pr time. Det ble godt dekket gjennom TV2.
- Telebransjen har i dag en rekke uidentifiserte aktører. Hver gang en ser på det, dukker
det opp nye. Det er forretningsmodeller der
jobben lyses ut på anbud, og den som får
jobben setter den bort i mange nok ledd til at
lønna er blitt så lav. På veien er det gjerne flere
ledd som skummer fløten og tar fortjeneste.
De rumenske arbeiderne hadde tilnærmet
slavekontrakter og ble truet med bøter om de
sluttet. Saken ble anmeldt til politiet.
Det er etablert kontakt med en av de som
jobbet i Norge, og de skal få pengene de har
rett på. Tilsvarende problemstillinger som i
telebransjen skjer også i energibransjen og i
installasjonsbransjen. Ove oppfordret alle tillitsvalgte til å gi beskjed når en oppdager tilsvarende situasjoner. Han la fram tanker om
å frikjøpe tillitsvalgte for å jobbe sterkere med
denne problemstillingen.
Åge Blummenfelt fortsatte der Ove Toska

Kåre Bjørn Helland, Kurt Karlsen og Egil Jensen representerte pensjonistgruppen. FOTO ARNE
NESHEIM

MONTØRFORUM 2 - 2014

Over 70 tillitsvalgte deltok på møtet. FOTO ØYVIND GRINDHEIM

slapp. Fagforeningen har en lang historie når
det gjelder å avdekke sosial dumping. Den
første som førte til allmenngjøring skjedde
på Mongstad i 2004. Deretter kom BIR-saken
der elektrikerne fikk 2000 kroner i måneden.
Den saken var og i bystyret i Bergen. Elektrikerne fikk tidoblet lønnen sin den gangen. I
Jondalstunnelen fikk polske elektrikere for
lav lønn, de fikk etterbetalt over 30 000. På
Hardangerbrua ble det avdekket grov sosial
dumping og noen har til gode 3-400 000
kroner. Vegvesenet var enig i at det var sosial
dumping og skal betale det den enkelte elektrikere skal ha.
Bemanningsbyrå ansetter folk på 14
dagers perioder og lurer seg unna alt som
heter helligdagsbetaling. Etter rumenersaken
har fagforeningen blitt invitert til flere konferanser i forbundet for å innlede om sosial
dumping.
Åge gikk gjennom regelverket som vi har
til å hindre sosial dumping: LOK §16.12, 17
og bilag 13 er noen aktuelle bestemmelser.
Etter bilag 13 skal alle innleide presenteres for

tillitsvalgte og det skal drøftes mer tillitsvalgttid ved mye innleie. Han viste og til bestemmelser i Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven,
samt Lov om offentlig innkjøp.
Vi som tillitsvalgte må sjekke forholdene
nøye når vi har innleie, sa han. Han avsluttet
med å vise bilde fra åpningen av Hardangerbua der vi stilte med fane og banner: Bygget
med sosial dumping.
I debatten som fulgte sa Sigurd Sævareid
at han var jævla stolt over å være organisert
i fagforeningen, og ga skryt til Ove Toska
som var på fjernsynet i anledning avdekking
av sosial dumping. Det var stilig. Vi må imidlertid samarbeide tettere med Fellesforbundet
for å motvirke sosial dumping.
Øyvind Landsvik sa at bedriften hans
ikke har hatt nok jobb siden februar. - Men
vi har vært heldige og har fått lånt ut til andre
bedrifter, sa han. - Ledelsen sier vi ikke er
konkurransedyktige fordi andre bedrifter
leier inn til lav lønn. Vi har nektet å ta inn fra
vikarbyrå. Om vi godtar underbetalt arbeidskraft fra bemanningsbyrå er vi med å at det

skjer arbeidsmiljøkriminalitet. Foreningen
står i spissen i forbundet i kampen mot sosial
dumping. Vi må passe på i egen bedrift at innleide får det samme som oss. Han utfordret
forsamlingen på håndsopprekning om hvor
mange som har hatt inne vikarbyrå. En del
hender kom i været. - Har alle godkjent det,
spurte han videre. Det var litt færre hender i
været nå. Karsten Eriksen var stolt av fagforeningens arbeid mot sosial dumping, men ikke
så stolt av forbundet sentralt. Han ventet fortsatt på tvisteavgjørelse om innleide fra Polen
skal ha utenbystillegg. Og tvisten før det kom
det aldri tilbakemelding på.
Gunnar Røssland ville og skryte av
mange tillitsvalgte som gjør en god jobb, og
det er fordi vi har klubblederkonferanser og
etablerer et godt samhold klubbene imellom.
Sosial dumping og endring i lovverket bør og
være tema på klubbmøter, sa han.
Remi Unnvik sa at det er viktig å skaffe
dokumentasjon for å få til allmenngjøring,
og det er nesten kun vår fagforening som har
skaffet til veie det. Vi har brukt ressurser på

På fremste benk nærmest Agnetha Andersen, Ove Toska og Remi Unnvik. FOTO ØYVIND GRINDHEIM
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Ove Toska innledet om arbeidslivskriminalitet.
FOTO ØYVIND GRINDHEIM

det. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett
som ikke rammer deg selv, bør være mantraet. - Vi kan stå opp og kjempe for de svakeste, det ansvaret må vi ta med oss.
Nils Gunnar Knutsen fortalte om situa-
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sjonen i Nordsjøen. Det er mange folk fra
bemanningsbyrå. Vanskelig å få fatt i tillitsvalgte. Spurte om forholdene i en hovedbedrift og det fantes ikke protokoller eller
oversikt over hvilke bedrifter som var inne.
Mange har ikke en gang tillitsvalgte, og da
må man gå til distrikt eller forbundet. Sendte
en bekymringsmelding til det aktuelle distrikt
i denne saken slik at de kan hjelpe klubben i
gang.
Ove Toska sa i sin oppsummering at vårt
arbeid er resultat av fellesskap som er bygget
stein på stein til en sterk fagforening. Åge
Blummenfelt kommenterte protokollene som
Karsten Eriksen etterlyste. Siden bedriften ble
avviklet ble saken lagt vekk etter 12 møter
mellom partene sentralt. Ved innleie på Maritim så er den ikke avklart enda, men det skal
følges opp.

Her blir Stein Flataker trukket som en av vinnerne
i vervelotteriet. FOTO ØYVIND GRINDHEIM

Spise og brakkeforhold er også en viktig
ting og fagforeningen skal besøke mange
byggeplasser nå i løpet av en måned. Han
oppfordret deltakerne til å ta med en plakat
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Sigurd Sævareid. FOTO ØYVIND GRINDHEIM

og henge opp på byggeplassene. Møtet tok
saken til etterretning, og det ble en kort pause
før siste punkt.
Vervekampanjen – trekning av
vervepremie.
Atle Rasmussen fortalte at vi er 2865 medlemmer pr nå. Vi er ikke flinke nok til å følge opp
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medlemmene, samt verve nyansatte. Viktig
å inkludere nyansatte i klubbens arbeid og
bedriften for øvrig. Han oppfordret alle tillitsvalgte til å bli mer aktive i å verve nye medlemmer, samt gi beskjed ved endringer. Det
er også viktig å følge opp de som blir langtidssykmeldte slik at de ikke faller ut. Når de
går over på arbeidsavklaringspenger skal de
også få utbetaling fra uføreforsikringen. - Da
er det dumt om de i stedet blir strøket som
medlemmer.
Så gikk man over på trekning av tre vervepremier hver på kroner 8000 i reisegavekort
for de som har vervet i perioden 1.10.2013 til
30.09.2014. Det var 231 lodd i trekningen. Atle
Rasmussen gikk rundt i salen. Forskjellige
representanter trakk lodd, og Heidi Lie leste
opp navna. De tre vinnerne ble Carlos Lopez
Fyllingsnes, Sigurd Sævareid og Stein Flataker.
Leder Ove Toska takket møteledelsen med
vin, han takket for møtet og ønsket vel hjem.

Kolbjørn Lygre trakk en vinner i vervelotteriet.
FOTO ØYVIND GRINDHEIM

Møte vart heva klokka halv tre.

Fanemarkering 23 sep 2014.
Foto: Åge Blummenfelt
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Uttalelse

UTTALELSE FRA HALVÅRSMØTE I ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING 31. OKTOBER 2014

NEI TIL SVEKKELSE AV
ARBEIDSMILJØLOVEN SOM
VERNELOV FOR ARBEIDSTAKERE
Regjeringen bestående av Høyre og Frp
med støtte fra Krf og Venstre har i løpet
av sitt første år tatt fatt på en omfattende
demontering av arbeidstakernes fremforhandlede rettigheter.
1. januar 2014 gjennomførte regjeringen endringer i permitteringsreglene ved at arbeidsgiver fikk hevet antall dager
med egenbetaling fra 10 til 20 dager. Dermed ble det svært
mye dyrere å permittere og oppsigelser ble styrket som virkemiddel også ved kortere svikt i arbeidstilgangen.
Fra samme dato ble det også innført endringer i regelverket for utbetaling fra lønnsgarantiordningen ved konkurser. Endringene medførte at lønnsgarantien for utestående
lønn ble endret fra 6 mnd til 1 mnd. Dermed vil svært mange
arbeidstakere foruten å miste jobben og tape utestående inntekt gjennom en slik redusert tidsramme i lønnsgarantiordningen.
I sommer sendte arbeidsminister Robert Eriksen ut høring
på betydelige endringer i Arbeidsmiljølovens bestemmelser
vedrørende midlertidige ansettelser og arbeidstidsbestemmelser.
Det hører med til saken at LO og NHO ikke var innkalt i
tråd med det viktige 3-parts samarbeidet (den norske modellen) i forkant av høringsutsendelsen. LO reagerte sterkt på
dette, mens NHO var direkte ”tilbakelent” på dette forholdet. At selve høringen også ble lagt til månedene med sommerferie, viser en regjering som anser den demokratiske
høringsprosess nærmest som en pliktøvelse.
Nå gav regjeringen etter press litt forlenget høringsfrist,
dog ikke på tema midlertidige ansettelser som ble presset
gjennom i feriestille sommermåneder.
Endringene som nå søkes gjennomført er knyttet til allmenn
gjeninnføring av midlertidige ansettelser i en 9 eller 12 mnd
periode. Dette ble tatt ut av dagens AML i juni 1994 etter
bla.a sterkt engasjement av egen fagforening og forbundet.
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Debatten den gang i egen fagforening var sterkt knyttet til at
det var nærmere 200 ansatte i slike midlertidige ansettelser
(prosjektansettelser) bla.a offshore. En del av disse ble også
ansatt som hjelpearbeidere med tilsvarende lavere lønn – på
tross av at de var fagarbeidere.
Etter lovendringen som ble gjennomført med støtte i partiene Ap, SV, Sp og Krf forsvant også midlertidige ansettelser
for ordinært arbeid fra vår bransje.
Andre foreslåtte endringer i AML angriper normalarbeidsdagen og de tillitsvalgtes forhandlingsrett gjennom at rammene for arbeidstid utvides og gjøres mer individuell avtalt.
Arbeidstilsynets rolle ved godkjenning av arbeidstidsordninger utvides, og dermed angripes også våre fremforhandlede ordninger for godkjenning av slike rotasjonsordninger.
Gjennom dagens sentrale godkjenningsordning har fagforeningene med sin inngående bransjekunnskap kunne holde
en helhetlig linje i behandlingen av slike søknader. Nå blir
det lokale Arbeidstilsynskontor som skal behandle søknader. Dermed vil det fort oppstå godkjenninger som skaper
konkurransevridning med bakgrunn i arbeidstidsbestemmelsene.
Høyre og Frp regjeringen viser med disse endringene sin
rette ideologi. Den er ikke basert på vern av arbeidstaker slik
hele arbeidsmiljølovens intensjon er bygget opp gjennom
vern av den åpenbart ”sårbare part” i et arbeidsforhold. Nå
forsterkes arbeidsgivers rettigheter også utover den fastlagte
styringsretten.
Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland, Sogn og Fjordane ser med sterk uro på høringsforslagene og vil bruke alle
lovlige midler i sin kamp for å stoppe forslagene før stortingets behandling. Dette innebærer også politisk streik og vi
oppfordrer eget forbund og LO til å arbeide for en samlet
Generalstreik mot forslagene.
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Uttalelse

UTTALELSE FRA HALVÅRSMØTE I ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING 31. OKTOBER 2014

STATSBUDSJETTET 2015
BUDSJETT FOR ØKTE
FORSKJELLER – MILLIONER TIL DE
RIKESTE
8.oktober la Regjeringen fram sitt forslag
til statsbudsjett for 2015 med følgende
innretning:
Millioner i skattelette til de rikeste.
Allerede kort tid etter Høyre/Frp - regjeringen inntok
kontorene fremmet de en proposisjon til Stortinget med
formål om å gi 6,6 milliarder i skattelette finansiert ved å
øke bruken av oljeinntektene. Den gang gikk mesteparten
av skatteletten til de som hadde mest fra før.
I forslaget til Statsbudsjett legges nye 8,4 milliarder til
i skattelette, igjen til de samme rikeste og som har mest
penger fra før.
I sum gir dette 15 milliarder kroner i skattelette –
penger som ved en annen fordeling kunne gitt mer til
billigere barnehager, styrke skolesektoren, bedre helseog omsorgstjenester, satsing på miljø gjennom økt
kollektivsatsing eller økte kommunebevilgninger som igjen
kunne gi bedre tjenesteyting i kommunen.
Det er direkte provoserende når statsbudsjettet salderes
med bruk av 164 milliarder av våres felles oljeinntekter, og
hvor betydelige deler av disse brukes til skattelette for våre
aller rikeste.
Av ”sikkert” ulike grunner har de fleste av landets rikeste
bosatt seg i Oslo og Bærum – denne skatteletten fremstår
derfor også som skattelette til Oslo’s beste vestkant.
Konsekvensene av en slik opphoping av kapital i et begrenset
geografisk område bygger ytterligere opp om skillelinjer i
vårt land.
For det er noen som også rammes for å finansiere denne
skatteletten.

dette. Nå er det tilbake som en del av regjeringens ideologi.
Uføre rammes.
Fra nyttår skal uføretrygd skattes som arbeidsinntekt, som
skattes høyere enn uførepensjon. Har du gjeld reduseres
fradraget fra 55 til 27 %. Dette betyr reell skatteøkning for
uføretrygdede, og hardest de som har gjeld. Gjeld som oftest
er relatert til egen bolig.
Har du i tillegg barn som ufør, vil regjeringen fjerne det
behovsprøvde tillegget på i dag maks kr 35000,- pr barn og
erstatte dette med et standardisert tillegg på kr 7000,- pr barn.
Selv om regjeringen har foreslått en 3-årig overgangsordning
for de som rammes hardest, slår dette kraftig negativt ut.
Dette rammer også de som gjerne vil jobbe – men som ikke
kan!
Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland, Sogn og
Fjordane ser med sterk uro på Regjeringens forslag til
Statsbudsjett og virkningen den får med skattelette til de
rikeste og kutt for de som trenger et håndslag gjennom en
annen omfordeling.
Vi ber våre politiske venner i Ap, Sv, Sp, MPDG og
KrF om å stemme ned de usolidariske virkningene av
Statsbudsjettet som skaper større og ikke mindre forskjeller
i landet vårt!

Arbeidsløse mister feriepengene.
Regjeringen vil kutte i feriepengene til arbeidsløse gjennom
å fjerne feriepengetillegget i dagpengeordningen. Mottar du
dagpenger fra NAV vil du ikke lenger opptjene feriepenger.
Dette gjorde også Bondevik 2- regjeringen i sin tid. Da de
rød-grønne inntok regjeringskontorene i 2005 reverserte de
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Politisk kommentar

Av Nils Gunnar Knutsen LO
tillitsvalgt EL & IT Forbundet

UHELDIG MIDLERTIDIGHET
Arbeidsminister Robert Eriksen (FRP) og regjeringen vil vil endre
arbeidsmiljøloven (AML) for å tilpasse seg dagens arbeidsliv.

U

ndertegnede deler ikke
synet til Arbeidsministeren. Jeg mener at slik som
arbeidsmiljøloven ligger i
dag har vi en moderne og
fremtidsrettet lov som på en god måte
ivaretar trepartsamarbeidet i arbeidslivet.
Slik som regjeringen legger frem den nye
AML fremstår den som en gammeldags
politikk med justeringer som gir mer makt
til arbeidsgiver og mindre til arbeidstaker,
og forslagene vil gi motsatt effekt enn det
regjeringen hevder.
Først vil jeg si at etter mange år i arbeidslivet har jeg følt det på kroppen hvordan
det vil si å være midlertidig ansatt å stå
med hua handa å vente på jobb. På slutten av 80 tallet, begynnelsen av 90 tallet
var det vanskelige tider her i landet, med
stor arbeidsledighet, og mange hadde falt
ut av det vanlige arbeidslivet. Jeg var en av
de mange som fikk føle det på kroppen.
På den tiden var det åpning i lovverket for
midlertidig ansettelse, og arbeidsgiveren
brukte det for det det var verdt. Det var
forresten en bedrift på denne tiden - skal
ikke nevne navn, som ansatte elektrikere
med fagbrev som hjelpearbeidere på et
offshoreprosjekt, med hjelpearbeider
lønn, for å spare noen kroner.
Jeg er utdannet elektriker å var en av
mange på den tiden som var midlertidig
ansatt. Vi reiste rundt på anlegg, offshore
og oneshore, og når prosjektet var ferdig
var det en fot bak å på hode ut. Jeg var i en
etableringssituasjon på den tiden, nygift å
med to små barn. Vi leide en leilighet, men
hadde en drøm om våres eget. Det var ikke
så lett for banken stilte krav, både med
et godt kundeforhold og fast jobb. Det
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hadde jeg ikke på denne tiden, og derfor
ingen lån.
Det blir til det kjedsommelige hevdet i
høringsuttalelsene at det er ikke snakk om
at det er slik at regjeringen åpner opp for
fri benyttelse av midlertidig arbeidskraft,
og at fast ansettelse fortsatt skal være
hovedregelen.
I teorien høres dette fint ut, men i
praksis tror jeg ikke at det er det som
kommer til å skje. Dette vil bare være med
å bidra til å omdefinere midlertidighet til
normalordning. Forslaget er et frislepp
for løsarbeid, økt makt til arbeidsgiver.
Fleksibilitet for arbeidsgiver er tilstrekkelig ivaretatt i dagens AML. Økt satsing
på midlertidige ansatte vil kunne svekke
muligheten til å videreutvikle bedriftens
produktivitet og langsiktige kompetanseutvikling. Jeg tror ikke at bedriften vil
bruke penger på kompetanseutvikling til
en midlertidig ansatt.
Det har også blitt nevnt at svake grupper
som i dag i altfor stor grad holdes utenfor
arbeidsmarkedet, som funksjonshemmede
og innvandrere, vil få en lavere terskel inn
på arbeidsmarkedet ved midlertidig ansettelse.
Dette argumentet faller på sin egen
urimelighet. For noen kan det være det,
men for de fleste vil det nok i stedet for å
være en inngangsport til arbeidslivet, bli
en felle som skaper usikkerhet og utrygghet. Det er forskjell på målrettede tiltak
for enkelte grupper, og generell adgang
til midlertidig ansettelse for alle. De
funksjonshemmedes egne organisasjoner er i mot forslagene. Spesielt de unge
funksjonshemmede mener at det trengs et

ordentlig stillingsvern for en gruppe som
trenger trygghet.
Med dette åpner regjeringen opp for
midlertidig ansettelse som prøvetid, noe
som sikkert også er planen for å kunne
"hive" lettere en person ut av prøvetiden.
I dag åpner AML opp for seks måneder
prøvetid, noe som bør være rikelig for å
teste ut om en arbeidstaker fungerer i
jobben sin. Her åpner regjeringen opp for
et års prøvetid.
Et annet punkt som den blåblå regjeringen vil gjøre forandringer på, er overtidsreglene og normalarbeidsdagen. Grensen
for pålagt overtid fra arbeidsgiveren sin
side økes fra 10 til 15 timer i uken, og fra
25 til 30 timer i måneden. Detter er fleksibelt for arbeidsgiver, er ikke så sikker på
om det er like fleksibelt for arbeidstaker.
Dette kan gjøre det vanskeligere for folk å
planlegge hverdagen. Sammen med utvidelse av normalarbeidsdagen, gir dette et
stort press på den enkelte arbeidstaker når
det gjelder lange arbeidsdager.
Det skinner klart gjennom hva de blåblå
regner med å oppnå med disse forandringene. Forandringene de gjorde med
permitteringsreglene der arbeidsgiver må
betale de 20 første dagene til arbeidstaker,
mot tidligere 10 dager. Dette gjør det kostbart for mange bedrifter og mange bedrifter velger å si opp fremfor å permittere.
Tankegangen til de blåblå var å få frigjort
arbeidskraft i stedet for at de blir permittert, og kan ansettes midlertidig i bemanningsbyråer.
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Kvinnekonferanse

Tekst og foto Heidi Lie

Endelig var det igjen klart for den årlige Kvinnekonferansen for kvinner i El og It.
Vi samles på Gardermoen den 4-5. November og hele 33 damer stilte. Fra Hordaland var vi 7 damer fra firmaene Sønnico,
BKK, Bravida og Caverion.

Kvinnekonferansen
Når så mange snakkesalige damer treffes
så er det ikke vanskelig å få diskusjonene
i gang.
Med mange gode innledere og med hovedfokuset på likestilling og nettverksbygging
så går en ikke tom for emner.
Vi hadde besøk av Inger Vagle og Ellen
Møller som er kjent for sitt store engasjement i ”jenter i bil og elektro” . Der diskuterte vi hvordan vi skal ta prosjektet videre
og opprettelse av jentenettverk.
Vi i Distriktet Hordaland, Sogn og
Fjordane har jo gruppen MONTØRJENTENE på Facebook. Så vi oppfordre ALLE
jenter i faget til å melde seg inn her. Er på
denne måten vi kan få til noe sammen og
få bukt med negative holdninger og oppførsel som dessverre mange av våre kvinnelige kolleger opplever ute i bransjen hver
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dag.
Nulltoleranse mot all form for mobbing
er et mål som heile bygge bransjen bør ta
innover seg og gjøre noe med!!
Siste dagen hadde vi besøk av journalist,
forfatter, blogger og selvoppnemt feminist
Marta Breen som holdt et godt kåseri som
mange av oss deltakerne kjente seg igjen i
og humret godt av.
Kvinnekonferansen er en utrulig kjekk
samling der en får satt fokus på mange
gode saker. En kunne nok med fordel hatt
flere konferanser av dette slaget for å holde
kontinuiteten i arbeidet oppe.
Skal en holde oppe fokuset på likestilling og rekruttering til faget så må det øremerkes midler og en må sette krav til hele
organisasjonen om å jobbe målrettet med
dette.

Marte Breen holdt kåseri
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HALVÅRSMØTE I DISTRIKT HORDALAND SOGN OG FJORDANE

Det meste dreidde seg om Landsmøte og då spesielt organisasjonsprosjektet på Halvårsmøte
2014 i Distrikt Hordaland Sogn & Fjordane, som var 26. september på Bergen Kongressenter.
29 frammøtte deriblant nestleiar i EL & IT forbundet Vidar Hennum.

Halvårsmøte i Distriktet
•

•
•

Distriktsleiar, Ove Toska, opna halvårsmøte og ønskte spesielt velkommen til
nestleiar Vidar Hennum. Ove orienterte
om at den blå blå regjeringa angriper våre
rettigheter og velferdssamfunnet der vi
ser at skattelette blir gitt til dei rikaste.
Regjeringa foreslår også å svekke arbeidsmiljøloven på ei rekke områder bl.a. er
det foreslått endringar i oppsigelsesvernet, arbeidstid med utviding av normalarbeidsdagen, og at delingsbrøken ved
beredskapsvakt endras frå 1/5 til 1/8. dette
er nokon av dei endringane som er foreslått. Oppfordrar distrikt, fagforeiningar
og klubbar til å trå til med ein skikkeleg
kamp mot regjeringas forslag til svekking
av arbeidsmiljøloven. Vi skal ha Landsmøte neste år, der vi skal sjå på i kva retning vår organisasjon skal ta dei neste åra.
Til dirigentar vart Heidi Lie og Morten
Bildøy valt, Arthur Sjursen, sekretær
og til å signere protokollen, Øyvind
Landsvik og Steinar Johansen.
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Temadebatten
Vidar Hennum var innleiar til
temadebatten om Forbundets
organisasjonsdebatt til Landsmøte.
Han fortalde om ein omfattande
debatt og at prosjektgruppa har laga
konklusjonar på debatten som har vore.
Vidar orienterte om punkt som var komet
fram under debatten, og tok blant anna
opp:

•
•
•
•
•

Behov for å styrke tillitsvalt
skuleringa, styrke klubbane.
Distrikta skal bestå som i dag,
landstyret organiserast som før med
same antal forbundsstyremedlemmar.
Likestillingsarbeidet må prioriterast
og det tidlegare prosjektet med
«Jenter i bil» må vidareførast.
Ungdomsutvala må opp å gå i alle
distrikt, vi må søke å få med ungdom
i alle delar av organisasjonen.
Kontingent blir som i dag, det same

gjelder forsikringspakken.
Målet om 40 tusen medlemmar i
2015 når vi ikkje. Vervemateriellet
må styrkast og betre tilpassast dei
ulike målgrupper.
Vi må engasjere oss politisk.
EL & IT Forbundet skal vere ein
kamporganisasjon, demokratisk
bygd.

Ove Toske var fyrste mann på talarstolen
og orienterte om Elektroarbeidernes
Fagforening sine forslag til Landsmøte:
• Vi må ha ein økonomi som gjær
at vi kan møte dei utfordringane
som måtte komme både sentralt og
lokalt.
• Har laget organisasjonskart for
korleis distriktsorganisasjonen skal
sjå ut i framtida.
• Omlegging av kurs virksomheten til
kortkurs på introduksjonskurs
• Tillitsvalt kurs
• Ynskjer ein bransje fagforeining i
distrikta
• Lønns statistikk
• Styrke klubbane, vi ønskjer eit
desentralisert forbund
• Styrke dei tillitsvaltes posisjon i
hovudavtalen, angåande tidsbruken
til tillitsvalte
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Av Øyvind Grindheim

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korleis skal vi trekke dei lokale
medlemmene i landsomfattande
klubber meir til oss i distrikt og
fagforeining.
Begrense dobbeltarbeid
Utvikle bedriftsdemokratiet
Ungdomsarbeid, arbeid for ungdom
med lærlingane og skuleverket,
foreslår også at ungdomsbegrepet
senkas til 25 år
Rekruttering av jenter i våre bransjar
og følgje dei opp
Landsstyret vidareføras som i dag
Foreslår å redusere forbundsstyret
Vil ta vekk avdelingane på
forbundskontoret
Vil flytte landsmøtet til også bruke
helgene
Auke status på tele kommunikasjons
faga
Opprette kontakt mellom prøvenemd
medlemmane i distriktet
Går ikkje for kontingent tak
Går inn for at ekstraordinær
kontingent ved streik tas vekk
Sjå på forsikringsordningane til
medlemmar som jobbar i utlandet

Svein Davidsen orienterte om
E-verkenes fagforeining sine forslag til
Landsmøte:
• Reiten sin rapport kjem til å bety
store endringar i vår bransje, vi
som fagforeining skal ta vare på
medlemmene i dei minste klubbane,
det er der dei største utfordringane
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•
•

•
•

•

kjem.
Ønskjer at distriktsorganisasjonen
fortsetter som den er i dag
Vil sjå på om det kan danne seg ein
bransjefagforeining innan energi,
for best mulig å kunne støtte våre
medlemmar i framtida, der vi
kanskje kan få til ein deltidsstilling,
vi må få til betre engasjement frå
grunnplanet, gjerne få til fleire
medlemsmøter i arbeidstida
Foreslår ingen endringar på
landsstyret
Foreslår at avdelingane på
forbundskontoret tas vekk, men
vil behalde antal tilsette. Vi må
ta ein kritisk gjennomgang av
pengebruken.
Vi må styrke kamporganisasjonen,
bygge for framtida.

Arild Horsevik orienterte om
Energiforeininga Sogn og Fjordane sine
forslag til Landsmøte:
• Ønskjer meir aktivitet i klubbane,
spesielt ved årsmøte og val av
tillitsvalte og deira representasjon i
bedriftene.
• Ønskjer ikkje ein energiforeining i
distriktet
• Være obs på at alle medlemmar
på energiavtalane blir ivaretatt ved
sentrale forhandlingar, avtalen er
vertikal og omfattar mange stillingar.
• Forbundet må legge eit
organisasjonskart på forbundets
heimeside
• Få tilgang til lønnsstatistikk med
særavtaler for hele landet.

•
•
•
•
•
•
•
•

organiserast valt/tilsett? Åremål?
Lønningane i organisasjonen
må samsvare med lønningane til
medlemmane.
Skal alle distrikt være like? Det
skal være eit visst rom for lokale
tilpassingar.
Avdelingar på forbundskontoret
oppretthaldast
Solidaritetsarbeid, ha eit bredt
fordelt ansvar
Styrke tillitsvalt opplæringa, tilbod
innan 6 mnd etter val
Ønskjer kanskje å sette tak på
kontingent med øvre grense på 6G
Verving, har store utfordringar, der
mange går til Nito og Tekna
Økonomi, brukar vi for mykje av
midlane til faste stillingar?

Tore Haugland orienterte om IKT sine
Forslag til Landsmøte:
• Tele Data Fagforeininga er
landsomfattande og leverer eit felles
forslag
• Landsomfattande fagforeiningar og
klubbar skal bestå med sin økonomi
• Kan diskutere ansvarsfordeling på
forbundskontoret
• Korleis skal, distriktssekretærane
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HALVÅRSMØTE FORTS.

VERVESIDEN

Av Atle Rasmussen,
Organisasjonssekretær,
Elektroarbeidernes Fagforening

MEDLEMSUTVIKLING
Tidligere i år lå vi an til å nå målet med å bli 3000 til Landsmøte 2015 i mars.
I motsetning til de 2 foregående årene har vi hatt en medlemsnedgang i
inneværende år.
I den påfølgjande debatten var Atle Rasmussen fyrst på talarstolen og peikte på at
mange av forslaga i oppsummeringa krasjar når det ikkje følgjer pengar med dei
oppgåvene som blir foreslått overført frå
fagforeining til distrikt.
Marit Aven, som representerer landsomfattande klubb Statkraft, peikte på at
organisasjons forholda i forhold til Statkraft er bekymrings verdige, dei føler seg
lite ivaretatt av EL&IT organisasjonen.
Statkraft meiner at dei landsomfattande
klubbane må bestå, med økonomi som
i dag. Astrid Skare vil heller ikkje legge
ned landsomfattande klubbar, dei må vi
behalde, dei fleste av desse i Telenor er vell
fungerande.
Svein Davidsen seier vi må sitte oss ned
å diskutere hensyntaken til medlemmane
ute når det gjelder å samarbeid betre i
framtida og finne gode løysningar.
Ove Toska tar opp at vi må byggje ein
organisasjon som ivaretar alle, han meinar
at i forhold til den landsomfattande klubben, må bransjefagforeiningane ivareta
klubb Statkraft.
Halvårsmøte fortsatte med at Tore Haugland orienterte om økonomie. Deretter
orienterte Terje Davidsen om innstillinga
til valet som vart enstemming vedtatt.
Heilt til slutt orienterte Ove Toska om
saken som vert jobba med i Distriktet.
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D

ette skyldes flere forhold blant
annet stor turnover med ansatte
i bemanningsbyråer og endringer av vedlikeholdskontrakter.
Allikevel er nok den største årsaken at vi
i fellesskap ikke greier å følge opp medlemmene. Det er for mange som ikke blir
fanget opp når en skifter arbeidsgiver, går
i militæret, tar utdanning, en eller annen
form for permisjon eller at en er sykemeldt
lengre enn 12 måneder og går over på
arbeidsavklaringspenger.
Spesielt dette med at medlemmer som
går over på arbeidsavklaringspenger og
blir strøket som medlemmer er bekymringsfullt. De fleste av medlemmene har
uføre- og ektefelleforsikring gjennom
medlemskapet. Den er innrettet slik at
en får månedlige utbetaling allerede etter
at en har vært sykemeldt i 13 måneder,
samtidig som inntekten faller fra full lønn
gjennom sykepenger til ca. 60 % som utbetaling på arbeidsavklaringspenger gir. Det
er derfor viktig at både tillitsvalgte og den
enkelte medlem følger med her, og tar kontakt med Fagforeningen for å ivareta sine
interesser.
En gruppe som vi samlet sett ikke er
flinke nok til å organisere er lærlinger.
Det er viktig at lærlingene som begynner
i bedriften tas i mot på en god måte, spesielt siden det som oftest er deres første
møte med arbeidslivet på heltid, noe som
også betyr at de må involveres i klubben
og Fagforeningens virke. Får lærlingene
problemer i forhold til sitt ansettelsesforhold eller lønns- og arbeidsvilkår er det
kun tillitsvalgte og Fagforeningen som kan
hjelpe. I elektrobedriftene er det i år ansatt
godt over 200 lærlinger, men fra 15. juni

til 5. november har vi kun organisert 51.
Det er så langt i år inngått tariffavtale med
4 nye bedrifter, Bergen Group Services AS,
Stord Elektro AS, Vest Elektro Maritim AS
og Havyard Ship Technology AS. Tariffavtalen med Havyard Ship Technology var
spesielt viktig. Bedriften og Norsk Industri hevdet at elektrikerne og medlemmene
i Fagforeningen var omfattet av verkstedoverenskomsten, etter at elektrikerne i
Havyard Power & System sin avdeling på
verftet i Leirvik ble virksomhetsoverdratt
til verftet ved Havyard Ship Technology
AS. Hadde bedriften og Norsk Industri
fått gjennomslag for sitt prinsipp i denne
saken kunne det fått store konsekvenser
for mange medlemsgrupper i fagforeningen.
Eierne av Fagforeningen er klubbene og
alle medlemmene i Fagforeningen. Med
flere organiserte vil medlemmene få større
påvirkningskraft i Forbundet, i LO, internt
i egen bedrift men ikke minst i utviklingen
av lønns- og arbeidsvilkår i bransjen og i
Norge. Det er også vervepremier å hente
for de som verver medlemmer, enten de er
ansatt i egen bedrift eller en annen bedrift.
I Fagforeningen vil en delta med et lodd i
trekning av 3 reisegavekort à 8 000,- kroner
for hvert medlem en verver.

MONTØRFORUM 2 - 2014

Jubilanter 2014 Bergen

Merkefest

Tekst og foto Arne Nesheim

Merkefest 2014 i Bergen
Tradisjonen tro ble det også denne høsten
gjennomført merkefester i regi av Elektroarbeidernes Fagforening, for å hedre
medlemmer som har vært med lenge.
Det blir gitt oppmerksomheter for
25-, 40-, 50- og 60-års medlemskap. I
Bergen ble arrangementet gjennomført
fredag den 14. november.
På Stord ble festen arrangert den 28.
november, så reportasje derfra kommer
i neste nummer.
Vi tar denne gangen med bilder fra
markeringen i Bergen. Som vanlig ble

den gjennomført i fagforeningens lokaler i Kalfarvei 71. Det ble servert julemat og kaker med tilhørende drikke. Av
totalt 44 jubilanter var 14 av dem med
på festen.
I tillegg deltok styremedlemmer og
organisasjonssekretærer. Jan Olav
Andersen som er leder av forhandlingsavdelingen i EL&IT Forbundet kom
fra Oslo for å dele ut merkene sammen
med organisasjonssekretær Åge Blummenfelt. Fagforeningens leder Ove
Toska var en av de 14 jubilantene.

Jubilantene fikk servert julemat før utdelingen.

Tor Davidsen og Åge Dyrdal fikk begge utdelt statuen tenkeren for 50
års medlemskap.
MONTØRFORUM 2 - 2014

Her er bilde av jubilantene som var til stede på markeringen i Bergen, sammen med de som stod for utdelingen.
Fra venstre: Jan Olav Andersen fra forbundsledelsen,
Ove Toska (40), Stein Ove Sandahl (40), Guttorm Lillestøl (25), en delvis skjult Arvid Rasmussen (40), Oddvar
Kvalheim (25), Kjell Leirdal (40), Åge Dyrdal (50), Bjarte
Hjelle (25), Nils Ragnar Askeland (60), Tor Davidsen
(50), Truls Øystein Lura (25), Atle Trædal (40), organisasjonssekretær Åge Blummenfelt, en delvis skjult Alfred
Skålevik (25) og helt til høyre Egil Kjeseth (25).

25 års medlemskap i EL&IT Forbundet = Nål fra forbundet.
40 års medlemskap i LO = Nål og diplom fra LO.
50 års medlemskap i LO = Statuen Tenkeren fra fagforeningen.
60 års medlemskap i LO = Blomsterbukett fra fagforeningen.

Jan Olav Andersen holdt tale til jubilantene under middagen.

Ove Toska var en av 40-årsjubilantene.
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Arbeidsplassbesøk

Tekst og foto av
Åge Blummenfelt

Arbeidsplassbesøk –

brakkeaksjonen
Denne gangen har vi gjort arbeidsplassbesøket
på en litt spesiell måte. Vi har i flere omganger
vært på det store byggeprosjektet Horisont i
Åsane.
Horisont er kombinert kjøpesenter og leiligheter, lokalisert
i nærheten av Åsane senter. Senteret har et areal på 40.000
kvadratmeter og med 170 leiligheter på toppen. Leilighetene er først
ferdig i 2015.
Det var mellom 400 og 500 som var i sving da de siste ukene før
senteret med 73 butikker ble åpnet den 13 november. I tillegg kom
svært mange håndverkere som jobbet direkte for den enkelte butikk.
Montørforum var på besøk dagen før åpning og vi kan love at
det var hektisk. I Egon Restaurant traff vi montører fra Fjeldseth
i Trondheim som sammen med 80 andre håndverkere skulle får
restauranten ferdig til neste dag.

Her er spiserommet i kjelleren der vi traff montører fra Frøland
&Noss, Caverion og M.Thunestvedt.
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Kabeltrekking i kjelleren

MONTØRFORUM 2 - 2014

Arbeidsmiljø

Tekst og foto av
Åge Blummenfelt

Brakkeaksjonen 2014

- avslørte mangler
på byggeplassene
Fredag 17 oktober samlet Unionen
Fagforening, Rørlegger svennenes
fagforening og Elektroarbeidernes
Fagforening seg til oppstartmøte
for brakkeaksjonen 2014.
Vi hadde på forhånd bestemt oss for å bruke 3
dager i uken til besøk på ca 30 byggeplasser. Vi
startet på en av Bergens Største byggeplasser som
er Horisont i Åsane. Der bygges det kjøpesenter
og leiligheter.
Det som ble funnet var skrekkelig. Byggeplassen var rigget for 156 arbeidere. I følge registeringen på byggeplassen var det ca 250 tilstede, men
ifølge våre kilder var det nærmere 500 tilstede på
byggeplassen. Det manglet derfor plass å spise,

det var alt for få toaletter, ingen garderobe for
damer og mangel på garderobeskap. Etter å ha
vært der på møte med byggeledelse og byggherre
2 uker senere kunne vi konstatere at det var tatt
tak i forholdene. Det var nok spiseplass og garderobe til dem som jobbet med å bygge.
Brakkeaksjonen har vart i en måned. Vi har vært
ute 3 ganger i uken og besøkt over 30 byggeplasser. Det er mange byggeplasser hvor alt et ordentlig, men dessverre har vi også funnet at det er
store mangler. De samarbeidende fagforeningene
skal evaluere Brakkeaksjonen for å se om den
skal fortsette.
Vi laget en egen plakat og en løpeseddel til
aksjonen. Løpeseddelen ble delt ut og plakaten
ble hengt opp i alle spisebrakker.
Her er damegarderoben på Horisont som er et laken som er
spent opp mellom 2 garderobeskap-

Fra venstre: HVO M.Thunestvedt Arild Grimstad, Klubbleder
M Thunestvedt Roger Nese, Atle Wedå Unionen Fagforening,
Jorge Dahl Rørleggersvennenes Fagforening, Håvard Sæbø
Magasinet for fagorganiserte og Atle Rasmussen Elektroarbeidernes Fagforening.
MONTØRFORUM 2 - 2014
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Foreningshistorie

Av Åge Blummenfelt

Medieutvalget
gjennom 30 år
På årsmøtet i 1984 til daværende Elektromontørenes Forening kom det
forslag fra Petter Borthen hos Knut Knutsen å etablere et medieutvalg
som kunne ha sendinger fra arbeidet i fagforeningen i Puddefjord radio.
Forslaget ble vedtatt og fagforeningen sendte 30 minutter annenhver
onsdag. Sendingene var ganske tidkrevende og fikk sin naturlige slutt
i 1989. 1990 ble Erik Grytdal valgt inn i medieutvalget, han hadde
erfaring fra medlemsblad som ble gitt ut i Oslo fagforeningen. Medieutvalget bestemte seg da for å gi ut et medlemsblad som ble kalt Montørforum. Det første Montørforum kom i 1991. Tanken var at vi skulle
slutte med rundskriv som informasjon til medlemmene. All informasjon skulle gå via medlemsbladet. Bladet har nå vært utgitt i 24 år, de
fleste år med to utgaver.
I tillegg til å gi ut Montørforum har medieutvalget ansvar for å drive
hjemmesiden www.efbergen.no.
I jubileumsåret består medieutvalget av: Åge Blummenfelt, Arne Nesheim, Nils Gunnar Knutsen, Øyvind
Grindheim, Rolf Skår og Sigurd Sævareid.
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Forberedelsar til Landsmøte 2015

Forberedelsane inn
mot Landsmøte 2015
er i full gang

Av Øyvind Johan Grindheim

Landsmøtet i EL&IT Forbundet i mars skal mellom anna sjå på
forbundet si oppbygging. Elektroarbeidernes Fagforening har
engasjert seg grundig i førebuinga.
EL & IT Forbundets Landsmøte 2011
vedtok at forbundets valte organer skulle
gjennomføre ein debatt om oppbygging,
finansiering og drift av egen organisasjon
fram til neste landsmøte 2015. Landsstyret har vedtatt en plan for organisering og
gjennomføring av prosjektet.
Landsstyret valte også ei styringsgruppe
som ansvarlig for gjennomføring av prosjektet. Styringsgruppa er blitt supplert
etter kvart, som følgje av fråfall.
Styringsgruppa har valt å gjennomføre
prosjektet i fyljande faser; kartlegging av
erfaringane med dagens organisasjon; kva
som fungerer, kva som fungerer dårlig og
kva som kan gjerast for å effektivisere og
forbetre organisasjonen. Konklusjonane
frå denne kartlegginga skal sendes ut til
drøfting i organisasjonen, som fase ein i
organisasjonsdebatten. Kartlegginga blei

beslutta å gjære i form av eit forskingsprosjekt. Til å forestå forskinga blei Nina
Skranefjell engasjert, med Arvid Fennefoss som ekstra kompetanseressurs.
Forskingsrapporten om EL & IT Forbundets organisasjon, «Tillitsvalgte under
press» basert på kvalitative intervjuar med
klubbtillitsvalte, leiarar i fagforeiningar,
distrikt, landsomfattande fagforeiningar
og klubbar, av Nina Skranefjell er sendt ut
til vidare behandling i forbundets lokale
organisasjonsledd.
For Elektroarbeiderenes Fagforeining for
Hordaland og Sogn & Fjordane starta
prosjektet med ein konferanse på Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen 6. desember
2013. Det var den dagen snøen kom til
Bergen, slik at ikkje alle klarte å kare seg
fram til Bergen. Ove Toska var innleiarar

og fekk hjelp av Atle Rasmussen. Organisasjonsprosjektet har seinare stått på
dagsorden på kvart styremøte i EF (Elektroarbeiderenes Fagforeining).
I fagforeininga vår vart det satt ned eit
utval beståande av 13 medlemmar, ein
blanding av fagforeiningstyre, administrasjon og klubbleiarar. Utvalet starta sitt
arbeid 12.mars og har i perioden hatt 6
møter. Utvalet fekk også i oppgåve å sjå
på handlingsprogrammet og vedtektene,
dette vart seinare overført til AU.
Utvalet har hatt ein grundig gjennomgang av heile organisasjonen i tråd med
organisasjonsprosjektets intensjon. Dei
laga eit arbeidsdokument som vart innsendt til den sentrale styringsgruppa etter
å ha vert behandla i AU og styre i Elektroarbeiderenes Fagforeining.
På spørsmål om EL & IT Forbundet

Landsmøtedelegatane samla. Foto ARNE NESHEIM
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Forberedelsar til Landsmøte 2015

Jan Olav Andersen

Klubbleiarkonferanse, der klubbane vart
opp fordra til å sende inn eigne forslag.
Caverion Bergen var einaste klubb som
sendte inn forslag.

skulle ha tenesteytande eller organisasjonsmodellen, var gruppa samde om at
vi fortsatt vil ha ein aktiv organisasjonsmodell som grunnlag for organisasjonen.
Knytta opp mot økonomi og aktivitet. I
motsett fall får vi ein billig og svak organisasjon.
Organisasjonsprosjektet var også tema på

I fase 2 gjekk ein igjennom debattsvarhefte. Dei innsendte forslag vart diskutert, og det vart laga konkrete forslag til
Landsmøte. AU fekk i oppgåve finskrive
forslaga før dei skulle behandlast i styret.
AU blei i denne samanheng utvida med 2
frå styret i fagforeininga, Karsten Bøe og
Heidi Lie. Resultatet vart lagt fram for
vidare behandling i styret Elektroarbeiderenes Fagforening der det blei vedtatt over
sendt Landsmøte.
Delegatane til Landsmøta vart valt på Årsmøte i Elektroarbeiderenes Fagforening,
16 delegatar + nokre på vara lista. Styre
i EF fekk i oppgåve å supplere vara lista.

Landsmøtedelegatane hadde fyrste
samling 14. november
Landsmøte delegatane til Hordaland og
Sogn & Fjordane hadde fyrste samling
fredag 14. november. Der var 31 representantar til stades, pluss to gjestar, Jan Olav
Andersen frå EL & IT forbundet, og Knut
Viggen frå Nettverk. Ove Toska opna
samlinga og opplyste om at Hordaland,
Sogn & Fjordane kanskje hadde den største delegasjonen på Landsmøte.
Åge Blummenfelt hadde eit lite «Landsmøtekurs» og sa at 15 av dei 26 valte delegatane skulle på Landsmøte for første
gang. I tillegg har vi 3 i forbundstyret og
7 i landstyret. Totalt 36 stk frå Hordaland
Sogn & Fjordane.
Totalt på heile landsmøte blir det 260
delegatar + gjestar og observatørar. Åge
gjekk vidare igjennom programmet og dei
praktiske tinga rundt Landsmøte, blant
anna korleis vi går fram når vi ber om
ordet og skal på talarstolen.

Organisasjonsprosjektgruppa. Foto KJELL SVERRE ÅSHEIM
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Forberedelsar til Landsmøte 2015

Atle Rasmussen har vore vår representant i styringsgruppa for prosjektet.

Montørforum har stilt Atle
nokre spørsmål i forhold til
arbeidet i styringsgruppa
Korleis har dokke jobba med rapporten frå Nina Skranefjell, og korleis har dokker
jobba med dei innsendte forslag frå Distrikt fagforeining og enkelt klubbar?

Åge Blummenfelt

Jan Olav Andersen var innleiar til
saken «Forbundets viktigaste saker og
utfordingar». Landsmøte skal peike ut ein
retning for dei neste 4 åra, og ein organisasjon slik at vi er i stand til å gå i den retning. Regjeringa vil endre maktforholda
i samfunnet til fordel for høgrekreftene.
Dei ser på fagbevegelsen som ein trussel
og derfor vil dei redusere fagforeiningas
makt. Den nordiske modellen er i ferd
med å forvitre. Viktigaste føresetnad for
å behalde den er å oppretthalde ein høg
organisasjonsgrad.
EL & IT Forbundet skal bli fornybarforbundet, og vi bør og bli fagutdanningsforbundet, solidaritetsforbundet og
brobyggerforbundet. Jan Olav avslutta
med sosial dumping, og kor viktig det var
at alle jobba mot sosial dumping slik at
dette blei avdekka.
Som siste punkt på samlinga orienterte
dei forskjellige fagforeiningane om arbeidet med forslag til landsmøte og spesielt i
forhold til organisasjonsprosjektet.
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Atle: «På Landsmøte i 2011 ble det vedtatt at det i landsmøte perioden skulle gjennomføres et organisasjonsprosjekt. For å drive prosjektet nedsatte landsstyre på møtet i juni
2012 en styringsgruppe, samt vedtok mandatet. Styringsgruppen hadde sitt første møte i
oktober 2012, der vi bestemte arbeidsform og –metode og tids- og gjennomføringsplaner.
Et ledd i dette var å hente inn en utenfra for å kartlegge vår organisasjon, til dette ble Nina
Skranefjell engasjert.
Hun gjennomførte intervjuer med ulike organisasjonsledd om hva som var bra og dårlig
med vår organisasjon.
Rapporten la et godt grunnlag for en god organisasjonsdebatt i Forbundet, sammen med
styringsgruppens debatthefte og spørsmål.
Alt tyder på at det har vært en god debatt i organisasjonen, totalt kom det inn 52 debattsvar
fra klubber, fagforeninger og distrikt. Debattsvarene ble oppsummert av styringsgruppen
og sendt ut igjen i organisasjonen slik at de kunne legge grunnlag for innsendelse av forslag
til Landsmøte 2015.»
Kva spørsmål eller problemstillingar har det vore mest ueinigheit over?

Atle: «Styringsgruppen har tolket landsstyrets mandat til at vi kunne og skulle komme
med forslag til eventuell ny organisasjon slik at dette forslaget kunne inngå i den normale
landsmøteprosessen.
Denne tolkningen av mandatet har vært gjenstand for stadig debatt i styringsgruppen.
Etter at oppsummeringen av debatten var sendt ut begynte vi å se på forslag fra gruppen.
Her ble det en del uenighet og disse gikk i hovedsak på om en skulle styrke Distriktene
til fordel for fagforeninger og klubber, eller om en skulle styrke fagforeninger og klubber.
Jeg for min del gikk inn for og argumneterte for å styrke fagforeninger og klubber, de leddene som er nærmest det enkelte medlem.
Uenigheten ble så stor at det ikke ble sendt inn forslag fra styringsgruppen.»
Korleis blir den vidare prosessen fram mot Landsmøte?

Atle: «Arbeidet til styringsgruppen er nå avsluttet, i og med at det ikke ble sendt inn forslag, og fristen gikk ut 1. oktober.
Den videre prosessen blir at forbundsstyre skal lage innstilling til landsmøte og forslagene
som er sendt inn fra de ulike organisasjonsledd, for behandling på landsmøte.
Vil og regne med at det blir satt av god tid for debatt om denne saken på landsmøte, samt
at det nok også blir nedsatt en redaksjonskomite.»
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Organisasjonssekretærens spalte
Av Kjell Sverre Aasheim

Elektrofagarbeidar –
ei utdanning for framtida?
«For få med yrkeskompetanse» slår SSB sin såkalla
framskrivingsrapport fast.
Den visar ein udekka etterspurnad etter arbeidskraft
med vidaregåande yrkesfagleg opplæring slik som byggog anleggsfag fram mot 2030.
NAV si bedriftsundersøking
frå våren 2014 konkluderer
også med at Noreg vil få
stor mangel på arbeidskraft
innanfor yrkesgruppa bygg
og anlegg i framtida. Det
er i dag mange utanlandske
arbeidarar på arbeid i Noreg
i bransjen vår. Svensk Elforbund fortalde tidlegare i år
at dei antok at det var om
lag 3000 svenske elektrikarar
på jobb i Noreg. Det største
antalet er likevel antakeleg vis
frå Aust-Europa, og kanskje
også dei me har størst utfordringar med.
28

D

ersom behovet frametter
aukar ytterlegare på,
korleis skal me møta den
problemstillinga?
Noko fasitsvar på dette er
det vel vanskeleg å komma med. I Danmark er det på gong eit arbeid der det vert
jobba for å splitta opp faget, og på den
måten gi opning for at fleire kan arbeida
innanfor elektrofaget utan å vera fullverdige elektrofagarbeidarar. Dette oppfattar
me som eit angrep på faget, og absolutt
ingen god veg å gå. Dette angrepet vil
nok også komma her hos oss, og då er det
viktig at me allereie no må starta med å
byggja oss eit forsvarsverk som beskyttar
oss. Det beste hadde vore om me hadde
fått med oss arbeidsgjevarsida på dette.
Gjennom arbeidsinnvandringa frå aust
vert me utfordra på standard og kvalitet
på arbeidet, til eit heilt anna lønnsnivå
enn det me har opparbeidd her hos oss.
Det vil då vera viktig at me har ein strategi for å oppretthalda den faglege kvaliteten på arbeidet for å motverka presset frå
dei ufaglærte og lavt lønna. Fagforeninga
gjer sitt til dette gjennom etterutdanningskursa som medlemmane våre kan melda
seg på. Oppmoding om å melda seg på er
hermed sendt.
Tariffavtalen er i så måte også viktig
gjennom bestemmelsane som ligg der i
forhold til etter- og vidareutdanning i §5.

EL&IT Forbundet har alltid vore opptekne av fagleg kvalitet.
Også bestemmelsane som går på produktivitetsarbeid er viktige for oss. Det er ei
oppfatning at det å arbeida etter produktivitetsavtalen gir ein auka fagstolhet, og
fagstoltheten må me ha tilbake i faget
vårt. Gjennom å levera frå oss arbeid av
ein høg kvalitet utførd med ein god produktivitet, vil me stå godt rusta til å møta
konkurransen utanfrå. Me vil då også
kunna forsvara lønnsnivået vårt i samanlikning med andre.
Fagstoltheten er viktig både for at dei
som er i faget i dag fortset, og at me får
rekruttert ungdommane inn til faget vårt.
Eg meinar at det å velja å bli elektrofagarbeidar er ei utdanning for framtida, men
for at me skal bevara faget som i dag, få
auka statusen til faget, og få våre ungdommar til å velja å bli elektrofagarbeidar, må
me alle bidra på vår måte.
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Kurs

Kurs for nye tillitsvalgte
på danskebåten

Av Kjell Sverre Aasheim

Studieutvalet inviterte til kurs for nye tillitsvalgte 8.-10 september på MF Bergensfjord.
Det har den siste tida vore ein trend at det ikkje har vore så stor oppslutnad rundt kurstilbodet,
så me valgte denne gongen å gjera eit forsøk på å avholda kurset om bord på danskebåten.
Oppstarten av kurset vart likevel på landjorda, nærare bestemt på
Scandic Bergen. Der vart første del av kurset som var «Kvifor er du
tillitsvalgt, Lovar og reglar i arbeidslivet og Hovudavtalen» gjennomførd, med påfølgjande avreise til båten. Kurset fortsette utover ettermiddag og kveld om bord på båten.
På dag 2 handla det om klubben i arbeid, og det som går på klubbmøter, styremøter, klubbrekneskap osv. Deretter var det duka for ei
opplæring i forhandlingar, der det i etterkant vart gruppeoppgåver og
rollespel. Alle fekk prøva seg som både bedriftsleiing og tillitsvalgte i
forhandlingsmøta i rollespelet. Til slutt i rollespelet var det kurshaldarane som i forhandlingsmøtet representerte leiinga i bedriften, som
hadde begått brot på Hovudavtalen og AML som grunnlag for møtet.
Tilbakemeldingane i etterkant var at rollespelet var svært lærerikt.
Dag 3 fekk kursdeltakarane ei innføring i Aksjelova, fagforeiningas oppbygging, og til slutt ei evaluering av kurset. Dette var første
gongen at kurs for nye tillitsvalgte vart gjennomførd med at ein reiste
vekk og hadde kurset over 3 dagar. Det var Heidi Lie, Øyvind Landsvik, Åge Blummenfelt og Kjell Sverrre Aasheim frå studieutvalet som
var føredragshaldarar på kurset og hadde fordelt oppgåvene seg imellom. Deltakarane meldte tilbake at dei var svært nøgde med kurset,
og at det hadde vore svært nyttig. Også Studieutvalet har i ettertid
evaluert at det vart eit godt gjennomførd kurs, og vil også til neste år
ta sikte på å gjennomføra nytt kurs etter same modell. Så vil det visa
seg om neste kurs vert til lands eller til vanns.
Studieutvalet, Kjell Sverre Aasheim
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Danskebåten MF Bergensfjord

Intense forhandlingar i rollespelet
Pause på akterdekk
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Lærling

Tekst og foto Øyvind Grindheim

Lærlingane fulgte nøye med i LOK`n når Åge gjekk igjennom §3 og lønn

Lærlingesamling Sogn og Fjordane
39 Lærlingar frå Sogn & Fjordane hadde samling på Øyrane Vidaregåande skule den 18. november. Som forelesarar var Elin Viken, OFEL, Egil Vårdal NELFO, Åge Blummenfelt og Øyvind
Grindheim EL & IT.
Egil Vårdal

Dagleg leiar i NELFO Sogn og Fjordane,
Egil Vårdal ønskte velkommen og starta
med å presentere seg sjølv og NELFO.
Så gjekk han inn på viktiger ting ved det
å vere elektrikarlærling. Å vere elektrikar
er farleg, spesielt for elektrikar lærlingar.
For å unngå ulykker ulykker har vi regelverk, lover og forskrifter. Bedrifta har ein
opplærlingsansvarleg, og gjennom opplæringsavtalenm har den forplikta seg til å
gje deg god opplæring. Men, du er nødt til
å ville ha den. Det er difor heilt avgjerande
at du deltek! Montørhåndboka er eit vitig
hjelpemiddel. Her står det aller meste du
treng vite i kvardagen, men du må lese og
forstå det som står der. Mest av alt er det
viktig at du deltek aktivt, og spør når det
er noko du lurer på. Etikk, mobbing og
sikkerheit må du også tenke på. Oppfør
deg på jobb, og ikkje minst på fritida blant
«bedrifta sine kundar». Egil avslutta med

at fram til fagprøve bør alt handle om å bli
den beste lærlingen ever.
Elin Viken gjekk igjennom praktiske
ting angånde Elskulen, ho tok for seg fleire
punkt deriblant jobbsedlar. Elin brukte
lærlingen aktivt og stilte dei spørsmål.
Åge Blummenfelt informerte om EL
& IT forbundet, gjekk igjennom viktige
lover som Arbeidsmiljølova, ferielova opplæringslova og lov om 1. og 17. mai. Han
fortalte litt om lønnsforhandlingane og
lønnsstigen til lærlingane. Åge kom også
inn på AFP, etter og vidareutdanning,
FEK og selvfølgelig sosial dumping. Siste
bolken handla om medlemsfordelar.
Kor gunstig det er for lærlingar å vere
medlem, dei betalar kun kontingent, og
samtidig opparbeidar dei seg rettigheter
til stipend. Åge Avslutta med forskjellane
med tariffavtale og det lovene gjer deg.

Elin Viken om Elskulen

Elektro er proppa av regelverk og ansvar

Åge Blummenfelt informerte om EL & IT
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Tekst og foto: Arne Nesheim

TRADISJONELT
LANDSSTYREMØTE
Årets første møte i Landsstyret ble avholdt på Quality Airport Hotell
på Jessheim, ikke langt fra flyplassen på Gardermoen den 11. og 12.
juni 2014.
Dette var det syvende Landsstyremøtet i landsmøteperioden.

F

orbundets leder, Hans Felix
ønsket velkommen. Fagbevegelsen i hele Europa har
store utfordringer, sa han. Norge er et unntak, så langt.
Dagens regjering har nå tatt
av seg silkehanskene. De angriper fagbevegelsens makt og selve velferdsstaten. De
vil overføre mer makt til de rike. Budsjettet for 2015 vil nok innholde enda mer
høyrepolitikk. Arveavgiften er fjerna. Det
er for de rike. Så utvida de arbeidsgiverperiode ved permittering fra 10 til 20 dager.
Terskelen for oppsigelser er dermed mye
lavere.
Segway og proffboksing, samt høyere taxfreekvoter er eksempler på populistiske
forslag de kommer med. De vil utvide
åpningstider, de vil fjerne fagbevegelsens
rett til å godkjenne arbeidstidsordninger.
Reiten-utvalget sender en lissepasning for
fjerning av kompetanseforskriften, og det
kommer forslag om midlertidig ansettelse
for 12 måneder.
I forkant av tariffoppgjøret ville vi tariffeste tjenestepensjon. FF fikk ansvar for
å få det på plass. De oppnådde resultater
var ikke bra. - Mer sier jeg ikke om det,
sa Felix.
Nå er vi i gang med et organisasjonsprosjekt for å se på forbundet ut fra medlemmenes behov. Det skal munne ut i konkrete
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tiltak på Landsmøte i 2015.
Skriftlig advarsel til Kenneth Knudsen er
nå trukket tilbake etter ett år, med støtte
fra flere ledd og konferanser i forbundet.
Da det ble en ny direktør i Caverion Sør
ble det tatt direkte opp med han og saken
løste seg. Møtet kvitterte med applaus.
Så foretok Felix konstituering.
Ronald Steen og Ove Toska ble dirigenter.
Øyvind Wallentinsen og Venke Heimdal
ble sekretærer. Svein Davidsen som fylte
60 den 11. juni ble gratulert. Han fikk et
gavekort og Ove Toska ledet allsangen
”Gratulerer med dagen” før han overtok
rolla som dirigent.
Innkalling og sakslisten ble godkjent med

åpning for uttalelser.
Forretningsorden ble godkjent.
ÅRSMELDING
Årsmelding 2013 som var behandla i tre
forbundsstyremøter ble lagt fram av Hans
Felix. Han kommenterte at en setning om
Ateasaken skulle tas ut av årsmeldingen.
Først ute i debatten var Arne Nesheim
som ville ha endret teksten om at det var
Landsstyret som hadde valgt å se bort fra
skal bestemmelsen om at det skulle velges
ny hovedkasserer. Espen Smistad ville ha
inn i Ateasaken at valg av strategi medførte at bedriften fikk lang tid på seg noe
som kunne ha betydning for tvistenemn-

Markus Hansen hadde ordet til årsmeldingen. På dirigentbordet Ove Toska, Ronald Steen og Øivind
Wallentinsen.
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das avgjørelse. Terje Skog sa at vi formelt
har vedtatt andre ting enn det vi har oppsummert i FKE- saken. Og om Ateakonflikten sa han at det ikke var heroisk å gå
ut i en kamp man vet man får juling på.
Han kritiserte så usynliggjøring av
oppnådde resultater i heisoppgjøret. Vi
fikk gjennomslag for krav om kartlegging av utdanning fra utlandet. Gapet skal
fylles og en uavhengig instans skal kvalitetssikre det. Han krevde protokollmerknad.
Markus Hansen fulgte opp Terje Skog.
Det var grunnplanaktivitet med medlemsmøter to ganger i uken over 7 måneder.
Arbeidsgiverne ville ikke høre før økonomien begynte å gå dårlig. Denne kampen
førte til at ungdommene våknet og ville
engasjere seg mer. DSB-godkjenning er
ikke nok, alle modulene i læreplanen skal
gjennomføres og kvalitetssikres. Helge
Enger og Svein Åge Samulelsen fulgte opp
Espen Smistad.
Hans Felix hadde ordet til oppsummering. Han kommenterte forslagene før
avstemming.
Forslaget fra Arne Nesheim falt. Forslaget fra Espen Smistad falt også, etter
kontra og opptelling av stemmene. Forslaget fikk 28 mot 34 stemmer. Protokollmerknad fra Terje Skog ble med som
tillegg til protokollen. Årsmeldingen ble
enstemmig godkjent.
TARIFFOPPGJØRET
Jan Olav Andersen innledet om tariffoppgjøret. Mye men ikke alt er ferdig nå.
Forventa samordna oppgjør for å få bedre
pensjonsordning i privat sektor. Frontfaget tok jobben, men det var ikke deres
fremste krav så resultatet var ikke et skritt
fremover, kanskje tvert imot. Lønnstillegget på 3,3 prosent har vært akseptert i alle
de etterfølgende oppgjør. Så langt et fredelig oppgjør med få konflikter. Ingenting
lå til rette for å følge opp frontfaget med
hensyn til pensjon og derfor ble det ikke
noe sentralt spørsmål i våre forhandlinger.
Fagforbundet er i streik hos frisørene og
der blir en appell fra frisørene i ettermid32

dag for arbeidsgiverne har sagt nei. Det er
vedtatte resultat med solide ja-flertall på
flere av våre overenskomster. Ingen spesielle fellestrekk ved de forskjellige oppgjørene. Jan Olav la så frem forslag til
en uttalelse om streik i Sveige der SEKO
har gått til streik innafor jernbane. Der er
konkurranseutsetting med anbud av ulike
strekninger. Veolia som har sagt opp faste
stillinger og tilbyr de nye jobber på deltid,
ved behov.
I debatten var Leif Egil Thorsen først
ute. Han var misfornøyd når det gjelder reisepersonell for et bilag forsvant.
Akkord fikk ikke så mye men i etterkant
kom de tre kronene som ble trukket fra
PAS og PAO. Uheldig at det skjedde i etterkant. NT driver missinformasjon. Det bør
settes en stopper for sentralt før tvistene
kommer inn.
Svein Davidsen sa at i forhandlingsutvalget for Energi Norge sliter man med å
få opp de merkantile på kundesentrer for
det er ikke noe reell kampvilje fra de som
jobber der.
Svein Åge Samuelsen sa at vi må sette pensjon på dagsorden igjen ved en ny folkebevegelse.
Terje Skog mente vi burde stilt mer
konkrete krav om pensjon. Det burde og
vært en kamp om at alle kan ha en rett til
å gå av ved 62% også for at de har tjent
lite. Bra det ble forbundsvist, for da fikk vi
jo noe ut av det. Jan Olav Andersen hadde
ordet til oppsummering og kommenterte
Leif Egils innlegg.
- Bilaget som ble borte ble tatt inn i
2012 for en periode, og det var helt greit at
det falt bort. Vondt å forstå at det skulle
veie på den negative delen av vektskåla. Å
rydde saker av veien før tvistene kommer
går ikke. Enig om at det kunne vært mer
konkrete krav. AFP må sees på, det har og
LO sagt må gjøres. Debatten ble tatt til
orientering og uttalelse til SEKO ble vedtatt før lunsjpausen

POLITISK SAK
Hans Felix ønsket velkommen til Jonas
Gahr Støre som lørdagen etter ble valgt til
Arbeiderpartiets leder.
Jonas Gahr Støre innledet til dagsordens sak 0002 politisk sak.
- Samarbeidet med fagbevegelsen skal fortsette. En helt unik tilgang på kunnskap av
det som berører millioner av nordmenn.
Og for å komme tilbake i regjering må
flere LO medlemmer stemme AP. Stemmer
over 60% av LO medlemmene på AP så er
det veldig bra.
De blå kommer med ting som ikke er
bra. Skattekuttene gir 50 øre til vanlige
folk. Nesten nok til et eple som de har
trukket inn. Tjener du over 2 mill blir det
40 000 i skattelette. Mesteparten går til
Asker og Bærum. I pressemeldingen fra
Eriksson i dag sier de at det gir mer frihet
til arbeidstakerne… Nå viser de ansikt.
1 av 10 i Norge er midlertidig ansatt. I
Sverige det dobbelte. Det er fleksibilitet
i det norske arbeidsmarked. De som har
vanskelig for å komme inn i arbeidslivet
kommer ikke lettere inn med dette. Flere
vil flytte fra fast til midlertidig. Dette er
ikke arbeidervennlig politikk. Arbeidsgiverne vil kunne pålegge mer overtid
og mer arbeid på søndager. De setter det
ene hjørnet i spill og da kan den norske
modellen kollapse.

60-åringen Svein Davidsen.
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Jan Olav Andersen innledet om tariffoppgjøret.

Sterke fagforeninger er en styrke for den
norske modellen.
Skal hente opp et slagord som er brukt
før: Vi skal bygge landet. Vi vokser mye
her i landet. Vi skal bygge landet sammen
med fagbevegelsen. Klima skal være en
ramme rundt det vi gjør. Vi jobber mer
produktivt enn mange andre land.
Lavkost er ikke så viktig derfor har vi
nå skipsverft som var borte en tid. Evne
og kvalitet til å gjennomføre er noe annet.
Derfor er det viktig med rekruttering av
lærlinger. Vi er i kunnskapssamfunnet
allerede, men vi trenger fagarbeidere for
å bygge landet. Framsnakke slik at flere
ungdommer velger foreksempel byggfag.
Vi må kunne gjøre noe med det. Høyere
kriminalitet og sosial dumping. Ønske
velkommen, men ha orden på det. IMF
anbefaler nå å begrense ulikheter.
Det ble åpnet for debatt med 3 minutt
taletid. Rolf Bersås var først ute og rådet
til å besøke fagforeninger og organisasjoner. Må være tydelig med hensyn til sosial
dumping og arbeidslivskriminalitet. Han
berørte og Reitenutvalget.
Arild Horsevik var redd regjeringen
vil rasere Sogn og Fjordane. No kan ein
verve nye medlemmer i AP lokalt, sa han.
-Er redd for utfallet etter Reitenutvalget.
Det vil gi 70 mill mer i nettleie for bedrift i
Svelgen.
Reidunn Wahl sa at de rød-grønne
fikk for lite ros for håndtering av finanskrisa, og for lite kjeft for bombing i Libya
og Afghanistan. Øyvind Wallentinsen sa
at arbeidslivsforskning advarer mot det
MONTØRFORUM 2 - 2014

som regjeringen nå gjør med midlertidig
ansettelse. Bedriftene taper innovasjon og
nyskaping ved mye midlertidighet og det
fører til flere ulykker.
Svein Davidsen opplyste at samarbeid
med fagbevegelsen er nøkkelen til suksess.
Lag en arbeidslivsreform som kan utvikle
Norge. Reitenutvalgets rapport vil privatisere, de sier det er lav egenkapital, det
stemmer ikke. BKK har 31, resten over 50.
Svein inviterte Støre til Bergen og BKK.
Asghar Ali ville ha den offentlige
tannhelsetjenesten bedre.
Jonas Gahr Støre oppsummerte så langt
med interessante spørsmål. Skal besøke
fagforeninger og fagforeningsfolk ved
reiser. Og det er forskjell på hva som skjer
i Oslo og ute i bedriftene. Skal sette seg
inn i Reitenutvalget. Vedr Sogn og Fjordane, er vanskelig avveining, løser mye
med jernbaner men må og ha i hele landet
og diskutere hvordan en løser det. Vil ikke
bremse innflyttingen til byene. Finanskrisen, det er lenge siden. Hva som skal
reverseres må avklares etter at det er vedtatt. Midlertidighet og produktivitet er en
interessant diskusjon. I vårt samfunn er
det helt andre ting enn pisken som øker
produktiviteten. Det er arbeidsfellesskapet og hvordan vi organiserer arbeidslivet.
Debatten om likhet er viktig. Tannhelsereform må prioriteres opp mot andre ønsker.
Felix takket Støre med et kort som går
på at din gave gir en stemme til de som
ikke blir hørt: kvinnene og arbeidere i
Honduras.

Rapporten kom i mai og ble straks
behandla i Forbundsstyret. Det har vært
møte med KRF i energikomiteen og rådgiver til Marit Arnstad og så skal det være
møte med AP fredag. Rapporten kan få
store konsekvenser for våre medlemmer.
Det er og en uttalelse om at regjeringen svekker arbeidstakerrettigheter som
var laget under møtet. Den ble opplest av
Hans Felix.
FRISØRAVBREKK
Ingunn Reistad Jacobsen fra Frisørenes
fagforening i Fagforbundet holdt en kort
appell i forbindelse med at de streiker etter
at arbeidsgiverne har sagt nei til tarifforslaget. Første streik etter 1930. Etter mekling og en skisse som Fagforbundet sier ja
til men NHO sier nei til, er det streik.
Minstelønnsavtalen ligger i bunn.
140,75 pr time for nyansatte. Etter ti år
292 000 i årslønn. Veldig stor gjennomtrekk i bransjen. La håret gro til frisørene
får bedre lønn. Har tatt ut 11 salonger i
Trondheim og Kristiansand, to store aktører. Varslet ny opptrapping. Rolf Skår
mente det var positivt at de ba andre være
streikevakter for de. Jan Olav la så frem
forslag til støtteuttalelse. Den ble vedtatt.
Debatten fortsatte.
Rolf Skår frafalt og neste var da Markus
Hansen. Han snakka om strategier for
streik ved Designforum. Og etterpå. Heis
bevilga 75 tusen til de 14 etter streiken.
Arild Horsevik var redd Sogn og Fjordane
ville bli rasert med den blå-blå regjeringa.

Etter at Støre var gått fikk Henning Solhaug ordet. - Selskapa sa for to år siden
at de hadde rikelig nok egenkapital. Reitenutvalget sier det ikke er nok egenkapital i de små. Utvalget sier og det mangler
kompetanse, uten dokumentasjon. Og de
tar feil og om at de kan finne fagarbeidere
senere om de trenger det. Energiselskaper
genererer mye arbeid rundt seg. Forslaget
vil ikke tjene verken bransjen ansatte eller
eiere.
Hans Felix la frem uttalelse om Reitenutvalgets rapport.
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Jonas Gahr Støre besøkte Landsstyret.

Ingunn Reistad Jacobsen fra Frisørenes
fagforening holdt appell.

Remi Unnvik påpekte viktigheten av å ta
inn lærlinger.

Havnearbeidernes kamp er og viktig. Der
er og streikebryterne. Hvor er fanene?
Atea-streiken gamblet på tvungen lønnsnemnd.
Remi Unnvik hadde lyst å si noe til
Jonas, men han var jo gått. Han trakk fem
bransjer som holder på å forvinne som
malerbransjen. Vi må jobbe for at bedriftene tar inn lærlinger.
Rolf Bersås hadde sympati for havnearbeiderne. Svein Davidsen ga skryt til
forbundet som hadde grepet fatt i Reitenutvalget så fort. Viktig å ha en skikkelig
beredskap.
Bjørn Fornes las opp Halsnøy energiverk sin liste over hva de deler ut penger
fra overskuddet til. - Slik er det i mange
små kraftverk rundt om i det ganske land.
Dette forsvinner ved Reitenutvalgets innstilling, sa han.
Jan Olav Andersen sa at uttalelsen om
midlertidig ansettelse bør berøre de andre
områdene som regjeringen nå vil svekke.
Kollektivt søksmålsrett forsvinner og de
vil fjerne likebehandling om der er tariffavtale i vikarbyrå. Rune Eia sa at vi må ha
kompetansen der folk bor. Øivind Wallentinsen sa at Reitenutvalgets rapport er
dramatisk for bransjen. Forbundets oppgave er å skape eierskap til saken og konsekvensene. -Vi har evne til å stoppe disse

forslagene før de blir en realitet.
Hans Felix sa at flere forslag om Reitenutvalget er ikke kommet så den kan
bankes gjennom, mens den for AML kan
trenge mer tid og en redaksjonskomité
som lager et forslag som vedtas. Remi
Unnvik fikk plass i redaksjonskomiteen.
Henning Solhaug hadde ordet til oppsummering.

regnskapet viste13 483 000 i overskudd
etter renter. Internregnskapet, det vil si
driften av selve forbundet, viste et resultat
på minus 2 millioner før finansinntekter.
Brit Fredriksen fra kontrollkomiteen sa
at Forbundsstyret må ta sterkere ansvar
for økonomien. Det ble åpnet for debatt.
Terje Skog spurte om note 7 om pensjoner.
Han mente der måtte være en feil om pensjonsforpliktelser.
Han benyttet også anledningen til
å si sitt syn på lønnspolitikken i forbundet. Det står ikke i stil med medlemmenes
vilkår, sa han. Gjert Moldestad mente vi
brukte for lite ressurser på verving. Vidar
Hennum svarte: Forbundet sentralt har
brukt 600 000 på verving, men mye skjer
ute. Til Terje Skog sitt spørsmål hadde
han ikke noe godt svar men sa at notene
var satt opp av Ernst & Young. Senere i
møtet hadde han undersøkt nærmere og
måtte medgi at Terje Skog hadde rett; Det
var feil i noten og det skulle rettes opp før
regnskapet ble sendt til Brønnøysund.
Tradisjonen tro glemte Vidar Hennum
å legge frem regnskapet for de fire fondene, blant annet Akkordkassen og Elbuskassen. Så det gjorde han etter pausen.
Ingen ønsket imidlertid ordet til fondsregnskapene så også de ble tatt til orientering.
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Uttalelse om Reitenutvalgets rapport ble
enstemmig vedtatt.
Forslag om å oversende resten til en
redaksjonskomte med navngitte personer
ble også vedtatt. Så var det slutt for dagen
klokken 16.45
Landsstyremøtet fortsatte torsdag 12.
juni klokken 9.
Jan Henrik Larsen orientert om en egen
komité som har praktisk forberedelse
foran Landsmøtet. Et eget strømlinjeformet system skal systematisere innkomne
forslag. Systemet er ikke oppe og går
enda. Det er sendt ut et kontaktskjema til
de som har forslagsrett. Svarfrist var 30.
mai og kun 9 har svart så langt.
ØKONOMI
Fungerende hovedkasserer Vidar Hennum
orienterte om regnskap for 2013. Konsern-
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Terje Skog hadde gått nøye gjennom
regnskapet.

HONDURAS PROSJEKTET
Jan Olav Andersen orienterte om Hondurasprosjektet som er et samarbeid med
Norsk Folkehjelp. En delegasjon var i
Honduras i mars 2014. Mål å samle inn
100 000 kroner via forbundets webside.
Så vil Landsmøtet neste år bestemme om
vi fortsatt skal ha et slikt engasjement
i Honduras. Venke Heimdal orienterte
så fra turen via ord og bilder. Han Felix
hadde ordet og ga skryt for opplegget og
mente det absolutt burde videreføres. Jan
Olav Andersen supplerte med en liten historie om hvordan de fikk tariffavtale i en
bedrift. De besøkte universiteter i USA og
fikk studentene til å boikotte leverandøren. Bedriften ble tvunget til å gjenåpne
og tegne tariffavtale. Innleding og debatt
tatt til orientering.
ORGANISASJONSPROSJEKTET
Vidar Hennum orienterte klokken 11 om
organisasjonsprosjektet Et omfattende
prosjekt med et bredt mandat. 3 tunge
dokumenter. Rapporten fra Nina og to
vi har laga sjøl. Spørreundersøkelse i LS
i desember.
Styringsgruppa har besøkt flere konferanser og møter over hele landet. Det har
vært en god debatt. Styringsgruppa skal
MONTØRFORUM 2 - 2014

Fra møtesalen med Karsten Bøe i fremste rekke.

bruke sommeren og sende det ut igjen den
15. august. Da starter den formelle prosessen med konkrete forslag til Landsmøtet.
Litt om tilbakemeldinger så langt: Tillitsvalgte er under konstant press. Derfor
er det enklere og prioritere arbeid opp mot
bedriften enn i egen organisasjon. Det er
for lite tillitsvalgtopplæring og det er ikke
relevant. Verving bortprioriteres. Kontakt
mellom organisasjonsledda kunne vært
bedre. Man peker på at LS sin rolle som
politisk organ. Det er lagt ut forslag til en
uttalelse om at ytre organisasjon aktivt
må gå inn i debatten. Det er behov for å
gjøre mindre og større endringer. Hennum
utfordret distriktene til å fortelle hvordan
en har jobba.
Ronald Steen orienterte om hva som
var gjort i Nordland. 5 styremøter og
sak på årsmøtet. Svar fra fagforeninger
og klubber er sendt inn uten noen reell
behandling i distriktet. Rolf Bersås sa at
i Rogaland begynte man tidlig. Materiell
er sendt ut til fagforeninger og klubber.
En egen gruppe er nedsatt. Neste del som
det store skrittet. Terje Skog sa at vi må
se organisasjonen i sammenheng med den
verden en lever i.
Fagbevegelsen må forandre verden.
Det er grunnorganisasjonen som må eie
forbundet. Stoltheten til produksjonsar-

beidere må flagges høyt.
Ove Toska sa at selve arbeidet er overlatt til
fagforeningene og landsdekkende klubber.
Fenger ikke så mye ute i klubbene. Fagforeningen har satt ned en arbeidsgruppe for
å lage forslag. Åge Andersen sa at Distrikt
Hedmark og Oppland har brukt mye tid,
en gruppe på 7 personer, tatt opp i alle styremøter. Har svart på alle spørsmål. Lite
respons fra klubber. Thorbjørn Holøs sa
at Vestfold og Telemark har hatt en god
prosess. Er uten fagforeninger. Satte ned
en arbeidsgruppe fra alle sektorer. Sendt
ut til alle klubbene underlag. Det kom lite
Rolf Skår var blant delegatene fra
Elektroarbeidernes Fagforening.
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tilbakemeldinger fra klubbene. Har hatt
en todagers tillitsvalgtkonferanse over
to dager. AU og styret har behandla og
laga et godt utgangspunkt for den videre
behandling.
Nina Fjeldheim sa at det er lettere å få
folk med i en ikke landsdekkende klubb.
Ved sammenslåing mellom Sønnico og
Eltel, hvordan bør det da være? Hva er det
som gjør at Eltel får godkjent landsdekkende klubb når det ikke er best for de til-

litsvalgte?
Erik Hodder orienterte fra Møre og
Romsdal. Har hatt dagskonferanser, men
dårlig oppslutning. Vidar Hennum oppsummerte. Oppløftende runde som leder
av styringsgruppa. Alle steiner skal snues,
ingen ting er freda og høres ut at det har
skjedd også. Debatten ble tatt til orientering og uttalelsen om deltakelse ble vedtatt.

Redaksjonskomiteen har hatt til behandling uttalelse om endringer i AML som ble
den lagt fram og enstemmig vedtatt. Det
ble gjort vedtak om at LS oppfordrer til
fanemarkering 19. juni. Hans Felix fikk
ordet til avslutning. Han avrundet klokken 12 med å si god sommer og velkommen tilbake i desember.

KRYSSORD

Løs ordfloken

Løsningsordet (gul stripe) kan sendes firmapost@elogitbergen.com merket Kryssord-Medieutvalget. Minst en
vinner vil bli trukket ut og får navnet sitt i neste nummer.
Det ble trukket ut fire vinnere av kryssordet i Montørforum nr. 1-2014: Sverre Fon, Bjørn Mollandsøy, og Ingar
Hagen. Riktig løsningsord var: Strømgjennomgang.
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Arbeidsplassbesøk

Av Nils G Knutsen

Felix

Hans orrienterte om organisasjonsdebatten

Offshore 2014
Etter flere forsøk for å få forbundsleder Hans O. Felix med ut i nordsjøen, skulle det endelig lykkes. I august i år reiste Felix sammen med forbundssekretær Trond Løvstakken og
undertegnede til Gullfaks B. Denne turen hadde vært planlagt i lang tid, og med god hjelp fra
KVOen til Aibel klarte vi å få det til.
Til Nettverk sier Felix at det var flere år siden at han hadde tatt de
nødvendige kursene for å komme ut på plattformbesøk., men tilfeldigheter og uforusette ting har gjort at det ikke har vært mulig
før nå, sier Felix, som går av som forbundsleder på Landsmøte
til neste år. Felix har også de siste årene jobbet mye med arbeidsforholdene for medlemmene som jobber offshore. Ikke minst i
forbindelse med Hovedoppgjøret I 2012 da EL & IT Forbundet
fikk på plass en ny rotasjonsordning (14-28).

å være organisert. Men de etterlyste litt bedre informasjon fra
forbundet ut til medlemmene.
Hans orienterte om organisasjonsdebatten i forbundet og
høringsprosessen I forbindelse med Arbeidsmiljøloven. Dette
hadde ingen av de fremmøtte hørt om. Her må klubber og fagforeninger bli flinkere. Et annet punkt som var nevnt var opprettelse av plasstillitsvalgte rundt på de forskjellige installasjonene.
Dette er fraværende I dag.

Vi ble godt mottatt av plattformsjefen og KVO Aibel ved ankomsten, og fikk fikk grundig informasjon om installasjonen, og
omvisninger på plattformen. På turen rundt på plattformen
traff vi både medlemmer og ikke medlemmer. Mange av disse
var veldig engasjerte og det ble en del diskusjon rundt dette med
størrelsen på kontigenten. Flere av dem var ikke organisert og
begrunnet dette med for høy kontigent. De ville vurdert å meldt
seg inn hvis EL & IT hadde fått et fast kontigenttak, ikke prosent
av lønnen.
Om kvelden hadde vi et åpent møte for alle som går på Landsoverenskomsten for elektrofagene - som var meget godt besøkt,
rundt 20 personer hadde funne veien til møterommet. Her var
folk engasjerte, og det var ingen "sutring" om for høy kontigent.
Folk mente forbundet hadde fått til mye bra, og det var viktig
Hans Felix og Trond Løvstakken
MONTØRFORUM 2 - 2014
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Tariff

Av Åge Blummenfelt

Vårens vakreste eventyr
Tariffoppgjøret 2014
Den 30 april ble forhandlingene
på Landsoverenskomsten ferdig.
Denne gangen klarte Norsk Teknologi og EL&IT forbundet å
gjennomføre forhandlingene uten
riksmekler sin hjelp.
Vårt hovedkrav var å flytte penger fra 3E til 3 A.
Vi klarte å få det til og trodde dermed at alt var i
sin skjønneste orden. 3A ble løftet fra kr. 186,95
til kr. 196,44. Derav skulle kr. 3 flyttes fra 3e til
3A. Vi trodde da at alt var i sin skjønneste orden.
Hvordan flyttingen skulle praktisk gjennomføres
var en sak for forhandlingene mellom partene på
den enkelte bedrift. Når flyttingen av de 3 kronene diskuteres på bedriftene kommer det melding fra Norsk Teknologi at det også skal trekkes
36 øre i tillegg. De 36 ørene fremkommer ikke i
noen protokoll mellom partene. Resultatet ble en
tvist mellom partene som ble løst med en frivillig
voldgift. Det betyr at partene Norsk Teknologi
og EL&IT forbundet søkte råd hos riksmegler.

Slik ser Landsoverenskomsten for elektrofag ut for perioden 2014 til 2016. Dersom du ikke har fått den ta kontakt
med klubbleder for å høre om klubben har hentet den.

Stor ståhei for 36 øre
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KVÆRNER STORD

Av Kjell Sverre Aasheim

God oppslutnad på halvårsmøtet 2014 til

Montørklubben i Kværner Stord
Transocean Barents på ferdigtesting i Sunnhordlandsbassenget

Fredag 7. november
gjennomførde
Montørklubben
Kværner Stord
sitt halvårsmøte i
fagforeninga sine
lokaler på Sjøhuset.
Det var etter måten
god oppslutnad på
møtet med over 30
totalt som deltok.

P

ersonalansvarleg på Elektro, Jan
Lamo, var i starten av møtet og
informerte litt om «rikets tilstand» i
bedriften.
Eldfiskprosjektet vart levert på avtalt tidspunkt,
og det føregår no ein god del arbeid med hookup ute på feltet.
Transocean Barents var i sommar inne til
5-årsklassing i tillegg til noko endringsarbeid,
og vart levert ei veke før tida. Med dei døgnratene som er på slike riggar, betyr det mykje for
kunden med ei veke ekstra drift.
Nyhamna er ein stor og langsiktig jobb
som ein har starta på, men det er Edvard Grieg
som i dag er hovudjobben. Pr september var det
6000 personar i rotasjon på Kværner Stord, og
prosjektet skal vera ferdig om lag april 2015.
Seint i 2015 kjem Aasta Hansteen som også er
ein stor jobb. Lamo kunne stolt melda om eit
historisk lågt sjukefråvær, og kom med skryt til
dei tilsette som hadde oppnådd dette resultatet.
Totalt sett alle fag tok bedriften inn 49 lærlingar
i 2013, og 48 i 2014.
Etter at Sigurd Sævareid hadde gått gjennom beretning og rekneskap, heldt organisasjonssekretær Kjell Sverre Aasheim ei innleiing

Kjell Sverre Aasheim innleiar om endringar i Arbeidsmiljølova
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om dei føreslegne endringane i Arbeidsmiljølova og konsekvensane av at me no har fått ei
blå regjering.
Etter at Årsmøtet formelt var avslutta vart
det sosialt samkvem, og Sigurd leia oss igjennom fire rundar med Quiz-oppgåver. Premien
til vinnarlaget var at dei før jul i lag med klubbstyret skal ut og eta ein finare middag.
På halvårsmøtet til Elektroarbeidernes Fagforening vart det trekt ut vervepremiar på 3 reisegåvekort til dei som hadde verva medlemmar.
Sigurd Sævareid vann då det eine av dei, men
han varsla om at det var kubben som hadde
verva, og av den grunn ville premien bli trekt
på halvårsmøtet i klubben. Reisegåvekortet
vart delt i to, der det eine vart trekt ut blant dei
frammøtte på halvårsmøtet til klubben, og den
andre halvdelen blant elle medlemmane i klubben. Sigurd var ikkje verre på det enn at han
også vann ved denne trekninga. Den andre premien var det Odd Tollaksvik som stakk avgårde
med.
Det kan også nemnast at Odd er 40 års
jubilant i år, og kjem på Sjøhuset for å motta
diplomen sin den 28. november.

Personalansvarleg Jan Lamo
informerar

Glade vinnarar av reisegåvekort Sigurd Sævareid
og Odd Tollaksvik.
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Aktuelt

Av Åge Blummenfelt

Hardangerbroen
1 år etter
Den 17 august 2013 ble Hardangerbroen åpnet av daværende statsråd
Liv Signe Navarsete. På broen stod
også representanter fra Elektroarbeidernes Fagforening med et
banner hvor det stod bygget med
sosial dumping.

der vi har kommer frem til at KB skylder de polske
elektrikerne den nette sum av kroner 2.478.177. Vi
har forsøkt å få pengene utbetalt direkte til de polske
elektrikerne men uansett hvilke forsøk vi har gjort så
har det vært byråkratiske hinder i veien.
Elektroarbeiderens Fagforening har jobbet med
denne saken i 2 år. Vi gir oss ikke før pengene er
kommet til den som bygget broen.

Bakgrunnen var at vi i 2012 oppdaget at de polske
elektrikerne som installerte var utsatt for omfattende sosial dumping. Etter diskusjoner våren 2013
med Statens Vegvesen Vest (SVV) ble de enige med
oss om at KB Elektrotec drev sosial dumping. SVV
bestemte seg for å holdte igjen 3,4 millioner kroner.
KB gikk konkurs og penger kom ikke frem til dem
son hadde installer broen. Elektroarbeidernes Fagforening har gjort en omfattende dokumentasjon
Bergens Tidende 25.6.2014
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Aktuelt

Rumenske telearbeidere
bygget 4 G nettet for Netcom

Av Åge Blummenfelt

Utsatt for menneskehandel
I juli fikk Elektroarbeiderens Fagforening
kunnskap om at det var rumenske telearbeidere som var utsatt for grov sosial
dumping. Det var i arbeid på et tak i
Nygårdsgaten i Bergen, der de jobbet uten
sikring. Arbeidstilsynet stoppet arbeidet.
Det ble da satt en sperretape som sikring.
Arbeidstilsynet stoppet arbeidet på nytt.
Det ble også spurt etter dokumentasjon
på lønns og arbeidsvilkår. Elektroarbeiderens Fagforening har fått tilgang på all
dokumentasjon og vi har avdekket følgende:
•
•

•
•

Betalingen var kr. 7,50 per time.
Telearbeiderne var innkvartert på
Bratland Camping med 4 mann i
små campinghytter.
Dersom de bytter jobb ville de blir
avkrevd for 3 til 5 årslønner
Som den verste del av avtalen Art. 18
Dersom arbeidstaker ilegges disiplinære sanksjoner og dersom arbeidstaker skulle stilles til økonomisk
ansvar, vil dette meddeles skriftlig
også til arbeidstakers familie, hvor
enn denne måtte befinne seg.

Vi ser stadig vekk at Netcom reklamerer med 4G nettet som er tilgjengelig fler
og fler plasser i landet. Netcom har satt
bort arbeidet med å bygge ut 4G nettet til
Netel. Netel har ikke utførende montører og har satt bort arbeidet til RCA fra
Romania.
Da nyheten sprakk på TV2 i august
stod direktørene fra Netcom frem på TV2
og lovte norsk lønn for arbeidet som var
utført. På neste sending i TV2 stod direktøren for Netel fram og lovet norsk betaling. Det er lett å love på beste sendetid i
TV2. Har montørene fått pengene?
Vi har her sett lønns og arbeidsforhold
som vi for noen få år siden ville sagt ikke
MONTØRFORUM 2 - 2014

Her blir anmeldelsen overlevert på Bergen politikammer

var tenkelig i Norge. Arbeidskontraktene
er så ille at Elektroarbeiderens Fagforening har anmeldt forholdet til politiet. Vi
mener at det er brudd på Norsk straffelov
og internasjonal straffelov om slavearbeid. Det er Palermoprotokollen som vi
her refereres til.
Vi har bestemt oss. Vi gir oss ikke før
alle de rumenske montørene har fått sine
penger utbetalt. For arbeid i Norge skal
det være norsk lønn.
Elektroarbeidernes fagforening har i
ettertid sett nærmere på teleentreprenørbransjen. Det har gjennom de siste 15
årene foregått en storstilt privatisering
av telebransjen i Norge. Samtidig har det
foregått en teknologisk revolusjon. For 20
år siden hadde nesten ingen internett eller
mobiltelfon. I dag har alle trådløst internett med bærbar pc, nettbrett og mobiltelefon tilkoblet. Teleentreprenørbransjen
har gått fra å være en stor aktør til i dag
å være svært uoversiktlig. Det er derfor vi

kan oppleve det som vi gjorde med RCA.
Lønn på kr 7,50 og kontraktbetingelser
som kunne vært hentet fra en mafiafilm.
Elektroarbeidernes Fagforening vil følge
opp med tiltak slik at hele teleentreprenørbransjen kan få skikkelig lønns og
arbeidsvilkår.
Her basestasjonen i Nygårdsgaten i Bergen som
de rumenske telemontørene jobbet med å oppgradere.
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Tekst og foto: Sigurd Sævareid

Fra Færøyene til Stord
– Et arbeidsliv på rotasjon
Heini Jon Rasmussen og Aksel Haraldsen kommer begge fra Færøyene og arbeider i PAM offshore.

Kværner Stord har for tiden en stor ordrereserve. Dette betyr at det er medlemmer i arbeid på
mange prosjekter. De har personell i rotasjon på Nyhamna utbyggingen på Aukra (Ormen
Lange), offshore, Edvard Grieg på Stord og andre prosjekter.
Med så mange prosjekter i gang samtidig betyr dette at det behov for et betydelig antall
innleid personell.
På Stord er det som nevnt Edvard Grieg
som har det store fokuset og status i prosjektet er at det er 500 innleide personer i
rotasjon fordelt på ca. 20 bedrifter. Montørforums utsendte har vært i kontakt
med to av de innleide i dette prosjektet for
en prat om hvordan det er å arbeide på
Stord og ikke minst i Norge.
Klokken er 13:00. Det er opphold mellom
regnbygene men vi holder oss likevel
innendørs. Her slipper du å ha panikk for
at det skal komme regnskyll eller vindkast. Kaffen er i koppen og jeg har en fornemmelse av at dette blir en god prat. De
virker engasjerte.
Heini Jon Rasmussen og Aksel Haraldsen
kommer begge fra Færøyene og arbeider i
PAM offshore. PAM har lange tradisjoner
i Norge og er på en måte blitt en hoffleve42

randør for Kværner på EIT-fagene. Aksel
er i sin andre rotasjon her på øya og Heini
er litt mer «dreven». Han har arbeidet på
Stord før, på Eldfisk, som i desse dager går
inn i sluttfasen med oppkopling til anlegget offshore.
Det går ikke lang tid før han ønsker å
prate om rotasjoner. Kværner Stord hadde
på sist prosjekt 12/9 og har i dag igangsatt
14/21 som pilot på EIT og service fag.
På Eldfisk prosjektet gikk vi en 12/9 ordning. Vi trives godt på Stord, men det er en
utfordring med reiseoppdrag når du ikke
trives med rotasjonen. En ting er hvordan
arbeidets art er og det er ikke forskjell på
det i forhold til hva rotasjon du går, men
du skal ha fokus på produktivitet og fremdrift og da er det ikke optimalt med at du
skal ha en lite populær rotasjon som et

gnagsår i bakhodet. Det er tungt å reise på
12/9. Mer er det ikke å si om den saken.
Aksel har ikke det samme forholdet
til rotasjoner. Han er som sagt bare på
sin andre rotasjon. Han arbeidet tidligere
med marked og handel men ønsket seg tilbake til sitt gamle fagfelt.
Rotasjonen var ikke avgjørende for
sitt valg, men ser at han ikke ville hatt det
på noen annen måte enn den ordningen
har i dag går på. Han trives i arbeidslivet.
Han trives med rotasjonen.
Det er ikke uvanlig på Færøyene at
mannen reiser til sjøs eller andre plasser
for å tjene til livets opphold. Derfor legger
de begge vekt på tiden sammen med familie og venner hjemme. Familie og venner er
det viktigeste vi har her i livet. Man skal
ha nok med tid og det må være kvalitetstid. Tiden hjemme skal være lenger enn at
du pakker ut av kofferten, vasker tøy og
MONTØRFORUM 2 - 2014
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pakker samme kofferten igjen. Å få ro i
kropp og sjel er restitusjon og restitusjon
er et produktivt tiltak for å levere et godt
produkt når du igjen mobiliserer for en
ny arbeidsperiode, samtidig som at du er
sikker på at de er fornøyd hjemme.
Vi kunne pratet i dager om rotasjoner men vi endrer tema til trivsel på
arbeidsplass.
De opererer som de fleste andre i prosjektet i gjenger på ca. 15 stykker. Her er de
sammen med andre firma og personell
i fra ulike nasjoner. Edvard Grieg er på
mange måter en smeltedigel. De trives
godt i gjengen og det er et godt kameratskap. Noe går på engelsk men det meste
går på skandinavisk.
Engelsk er ikke noe problem. Det
behersker alle i gjengen, noe som også er
et krav for å arbeide i Kværner Stord sine
prosjekter. Dette på grunn av HMS og
forståelse for arbeidsoppgavene du blir tildelt.
Aksel vil likevel legge til at det er
mest behagelig å kommunisere på færøysk
om man skal arbeide produktivt. Du blir
engasjert i løpet av dagen og det går fort.
Da er det best for den enkelte å kommunisere på det språket man behersker best.
De har begge fokus på produktivitet og den utsendte utfordrer de på hvilke
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tiltak de mener prosjektet bør gjennomføre.
Kværner Stord er et stort verft, men
det er og kanskje deres største utfordring.
Det er lange avstander til verktøybur og
lager. Her har de helt klart et enormt
potensiale. Gangtid er en tidstyv og tidstyver er avgjørende for å holde god faktor.
Vi gjør det vi kan for å arbeide til en faktor
under 1. Kommer du over 1 i faktor må du
ta deg sammen og gjøre det bedre neste
gang, men det er fortvilende når du ser at
den enkelte bruker mye tid på avstander.
Arbeider du med god faktor er det motiverende og motivasjon er viktig.
Å arbeide på Stord er ikke bare arbeid.
Du skal også bo i leir. Hvordan oppleves
det?
Som sagt så trives vi godt på Stord, men de
har en vei å gå i forhold til velferd.
Det er et fritidshus med bordtennis og biljard. Selve boenheten inneholder tv-rom
og det er et trimrom, men det stopper der.
Internettlinjene er heller ikke optimale.
Teknologien har utviklet seg slik at man
kan prate med familien hjemme via videosamtaler. Dette er ikke mulig når nettverket ikke fungerer som det burde gjøre. Det
er tydelig for journalisten å se at dette irriterer. Maten er helt ok, rommene er bra
men det er litt lytt. Dette kan by på pro-

blemer når naboen er litt tett i systemet.
Aksel har hatt noen kvelder der naboen
har holdt han våken.
Når det gjelder Stord som kommune
kunne de tenkt seg at det var noen form
for velkomstpakke når de mobiliserte
første gang. Denne kunne inneholdt litt
fakta om kommune, nærmeste dagligvarebutikk, turløyper og restauranter for å
nevne noe.
De klager ikke. Det er bare innspill til
forbedring.
Klokken er 14:00. Vi ble enig om at dette
skulle ta en time. De har litt gangtid før de
skal ta opp igjen arbeidet.
Det er ingen hemmelighet at den utsendte
journalisten også er klubbleder i Kværner
Stord.
Han har fått mange gode innspill.
Han er engasjert og motivert. Mye takk til
to stykker i fra Færøyene.
Har ingen lovnader om at ting skal
bli bedre, men kommer med lovnad om at
han i lag med resten av klubben skal gjøre
det de kan for å bedre forholdene for innleid personell.
Rotasjon, produktivitet og velferd er
viktig.
Trivsel er viktig.
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