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Det borgerlige regjeringsskiftet i 2013 har ført
til og vil i tiden fremover medføre store endringer i arbeidslivet.
Kort tid etter inntreden i kontorene, ble det
den 1. januar 2014 innført endringer i permitteringsregelverket samt ved utbetalinger fra
Lønnsgarantifondet ved manglende utbetalinger av lønn etter konkurs.
En dobling av antall dager med betalingsplikt for arbeidsgiver ved permittering og en
reduksjon av rammene for betaling av oppsigelsestid fra Lønnsgarantifondet ved konkurs.
Partene i arbeidslivet advarte sterkt mot
endringene – til ingen nytte.
Så kom forslagene om endringer i Arbeidsmiljøloven – også denne gang med sterke
advarsler fra en samlet fagbevegelse. En fagbevegelse som tok i bruk sitt sterkeste våpen – og
avholdt politisk streik den 28.januar.
Stor oppslutning om de 200 arrangement
landet rundt gav et tydelig signal om fagbevegelsens syn – men slikt betyr ikke så mye for
regjeringen som 1. juli iverksetter sine endringer i AML.
Full åpning for midlertidig ansettelse i ett år,
økte arbeidstidsrammer, svekkelse av fagbevegelsens kollektive rettigheter betyr rasering av
selve bærebjelkene i Arbeidsmiljøloven og forsvarsverket til den svakeste part i et arbeidsforhold, nemlig arbeidstakeren.
Alle vet at konsekvensene ved å svekke en part
– uvilkårlig fører 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.
Slik angripes vårt kollektive avtaleverk og den
enkelte arbeidstaker sin ansettelsestrygghet og
fratar de tillitsvalgtes forhandlingsposisjoner.
Et annet forhold som har vært sterkt fremme
i arbeidslivsdebatten er bruk av ansettelsesbegrep – «Fast ansatt uten garantilønn!»
Det viser seg at det er etablert ordninger særlig
i bemanningsbransjen hvor – man er såkalt
«fast ansatt», men man har kun lønn når en
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Av Ove Toska

store endringer
gjøre noe med det!
har oppdrag. Ikke ventelønn/ledigtid som blant
annet vi har i vår tariffavtale.
Helt uproblematisk sier statsråd Eriksson på
vegne av regjeringen – og dermed underslår
han det faktum at dette bidrar ytterligere til
nye skillelinjer i arbeidslivet – et A og B lag.
Da er det positivt at Norsk Teknologi/Nelfo
i protokoll med EL&IT forbundet stadfester
tariffavtalens bestemmelser, selv om NHO
aktivt søker å underkjenne denne.
Også politikere fra Sp reagerer sterk på forholdet, og har fremmet et såkalt dok. 8 forslag
som følger:
Stortinget ber regjeringen endre regelverket
slik at norskregistrerte foretak ikke kan ansette
personer på kontrakter som inneholder formuleringer som «fast ansatt uten garantilønn»,
«fast ansatt uten rett til lønn», «fast ansatt uten
lønn mellom oppdrag» og formuleringer med
tilsvarende mening.
27. mai var det en høring i stortinget omkring
saken og der blant annet forbundet kunne
gi sitt syn i saken. Endringene vedrørende
arbeidstid er også blitt et viktig tema, hvor
søndagsarbeid står sentralt. Dette handler ikke
bare om søndagsåpne butikker og åpning for
lengre arbeidsdager og arbeidsøkter. Dette
handler om endring av selve organiseringen
av samfunns- og arbeidsliv, hvor det da ikke
lenger skal være forskjell på ukedagene. Endringer som vil gripe direkte inn i den enkelte
og familiens organisering av samliv og fritid.
Det vil ikke være slik at en selv kan velge – men
det vil bli et direkte krav om tilpasse seg en ny
organisering av arbeidslivet.
Fagbevegelsen i Norge er en ansvarlig forhandlingspart som ikke bare er opptatt av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, men som
gjennom trepartssamarbeidet – den «norske/
nordiske modellen» tar et helhetlig samfunnsansvar.
Slik ble det også mellomoppgjøret handtert
mellom LO og NHO. Økende arbeidsledighet
og svekkelser medførte lavere generelle lønnskrav. Derimot valgte LO’s representantskap å
bruke det begrensede økonomiske handlingsrom til å samle tilleggene til lavtlønnede og til
likelønnsutjevning.
Dette er å ta samfunnsansvar og samtidig være
solidariske med de som har mest behov for inntektsøkning.
MONTØRFORUM 1 - 2015

Som en del av oppgjøret sendte LO og NHO
et felles krav om å endre permitteringsregime
tilbake til før 1. januar 2014. Regjering aksepterte dette og gikk tilbake på sine vedtak –
dermed er det fra 1. juli tilbake til 10 dagers
betalingsplikt for arbeidsgiver ved permittering.
Igjen viser den «norske/nordiske modellen»
sin styrke og vilje til å ta et helhetsansvar. Som
tillitsvalgte og medlemmer i fagbevegelsen
skal vi være veldig klare, tydelig og ikke minst
bevisste på dette – også i diskusjoner med uorganiserte og med våre arbeidsgivere.
I høst er det Kommune- og Fylkestingsvalg, et
mellomvalg hvor det også er svært viktig å ta
opp saker som er relatert til arbeidslivet. Kommuner og fylker er også store arbeidsgivere,
samt at de er betydelige kjøpere av tjenester fra
privat sektor.
Fra fagbevegelsens side er det viktig å få tatt
opp tema som AML og praktisering av denne i
valgkampen. En rekke kommuner har meddelt
etter at tema er tatt opp fra fagbevegelsen, at
de vil forholde seg til dagens AML i sin virksomhet og ikke ta i bruk endringene som trår i
kraft fra 1.juli.
Sentralt i dette vil være å følge opp bedrifter som tar samfunnsansvar gjennom bruke av
faste ansatte, inntak av lærlinger og som har
ordnete lønns- og arbeidsvilkår. Les tariffavtale.
Samme grep vil vi også be våre tillitsvalgte
følge opp i egen bedrift.
Ikke ansette midlertidig – forholde seg til
dagens arbeidstidsbestemmelser – påse at
bemanningsbedrifter som leies inn har faste
ansatte og da med garantilønn - og at de er
godkjente opplæringsbedrifter som også jevnlig tar inn lærlinger!

I høst samles tillitsvalgte fra hele landet til
Landstariffkonferanse 19.-22.oktober på Lillestrøm. Det gjelder Tariffoppgjøret 2016 og
utmeisling av vår felles krav innen Landsoverenskomsten for Elektrofagene (LOK).
Klubber og fagforeninger er nå i gang med sine
forberedelser, og mange er nok spente på hva
kravene vil være.
Styrking av tariffbestemmelsene relatert til
endringene i AML – Bredere pensjonsordninger – eller andre tariffbestemmelser og lønn?
Hvordan ser dette ut pr i dag?
Fra hovedoppgjøret i 2014 skal det legges frem
resultatet fra utvalgsarbeidet mellom Fellesforbundet og Norsk Industri (frontfagene). Dette
tilknyttet kravene om bredere ordninger på tjenestepensjon. Vi snakker da om bestemmelser
om kjønnsnøytrale kostnader (grunnet lengre
levealder er kostnadene med tjenestepensjon
for kvinner høyere), administrering gjennom
egne pensjonskasser/fond og medbestemmelse
på pensjon.
Også styrking av tariffavtalenes bestemmelser relatert til endringene i Arbeidsmiljøloven
kan bli et sentralt punkt.
Som alltid ved Tariffoppgjør er det en fordelingsmessig ramme vedrørende verdiskaping i bedriftene. Lønnsrammene vil således
nødvendigvis ikke være de største, men det vil
svære svært nødvendig å sikre at kapitaleiere
og ledere også viser samfunnsansvar.
Nå skal tariffdebatten gå fremover, og vi
skal gjennom et viktig kommune- og fylkestingsvalg i høst – la oss vise politikerne ved
valget at vi ønsker et solidarisk samfunn med
mindre vekt på kommers og marked og for
et samfunn og arbeidsliv med rom til arbeid,
hvile og fritid.

Selvsagt vil vi mobilisere våre medlemmer til å
bruke stemmeretten, og slå ring om demokrati
og medbestemmelse. Da har vi også en mulighet å begrense regjeringens angrep på dagens
Arbeidsmiljølov gjennom å begrense iverksettelsen av endringene.

Godt valg og la oss sammen gjøre det klart og
tydelig.

Dette vil være et godt grep inntil vi får reversert
endringene fullt ut ved en ny regjering i 2017!

Ha en strålende sommer innimellom alt det
andre!
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KLUBBLEDERSPALTEN

Av Remi Andre Unnvik

Jeg er en fagarbeider

Og stolt av det

H

ei!
Mitt navn er Remi Unnvik og
jeg er klubbleder hos Installatør
Håkon Olsen AS på Askøy. Jeg
begynte i bedriften høsten 1993. Mitt første
verv i klubben fikk jeg i 1999 da jeg ble valgt
til kasserer, senere ble
jeg nestleder og
de 10 siste årene
har jeg vært
klubbleder. Som
elektriker har jeg
fått prøvd meg i
mange forskjellige
jobber og har hatt mange spennende arbeidsoppgaver. Det som slår meg er
at det er en enorm spennvidde innenfor vårt
yrke. Alt fra store komplekse industrijobber
til en enkel stikkontakt som skal monteres
opp hos herr Hansen eller fru Olsen. Men
felles for alle jobber er at de må planlegges
og utføres på en faglig god måte og at det
må dokumenteres at gjeldende forskrifter er
brukt slik at kunden får et anlegg som fungerer og er trygt å bruke. Bedriften og vi som
montører har også ansvar for å lære opp nye
fagarbeidere. Det å ha ansvar for lærlinger
er noe vi må ha et høyt fokus på slik at vi
kan gi ungdommen en god opplæring slik at
når de som ferdig utlærte fagarbeidere føler
seg trygg til å jobbe selvstendig med fokus
på å levere gode og sikre elektriske anlegg
til kunden, samt å ivareta sin egen og andres
sikkerhet når man er på jobb. Når jeg nevner
NEK 400, FEK, FSE og TEK 10 så er dette
bare noen av de normer og lover vi elektri-

kere må forholde oss til og ha kunnskap om
for å kunne utføre vårt arbeid. I 1996 var
forbundet ute i en langvarig arbeidskonflikt
der etterutdanning for elektrikere var kravet.
I årene etter konflikten har vi gradvis bygget
opp både økonomiske midler gjennom
ELBUS og utviklet §5
i Landsoverenskomsten
slik
at vi i dag har
mulighet og rett
til å kunne etterutdanne oss. Da
EL&IT Forbundet i
samarbeid med Elektroarbeidernes Fagforening og Bergen Maritime VG
skole utviklet pilotkurset for erfarne montører så var dette en milepæl for jobben med
å gi medlemmene etterutdanning. Kurset
som er av 14 dagers lengde og finansieres av
ELBUS, LO` s utdanningsfond og av bedriftene er blitt veldig godt mottatt av de som
har deltatt. I dag er kurset gjennomført i
de fleste distrikter i Norge. I Distrikt Hordaland, Sogn og Fjordane har vi så langt
avholdt kurs i Førde, Bergen og på Stord.
Fagforeningen har som målsetting å gjennomføre kurs i Førde og på Stord i løpet av
2015. Det er derfor viktig at klubbene informerer og stimulerer medlemmene til å melde
seg på kursene.

”Det å ha ansvar for
lærlinger er noe vi må
ha fokus på“
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Hilsen

Remi Andre Unnvik
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POLITISK KOMMENTAR

De blåblå ødelegger

Av Åge Blummenfelt

norsk arbeidsliv

Det norske arbeidslivet har tre grunnpilarer som det bygger på. Arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og aksjeloven med rett til å velge ansatte inn i
bedriftsstyrene. Det er gjennom dette lov- og avtaleverket vi skaper en
balanse mellom eiere og ansatte.
Den blåblå regjeringen har fra før valget lovet at de
skulle endre Arbeidsmiljøloven. Endringene som er
foreslått er drastiske og vil bety en endring til det
verre for arbeidsfolk i Norge. Endringene kan bli
vanskelig å snu tilbake. LO bestemte seg for å arrangere politisk streik den 28 januar. Det var 5 steder
som var pekt ut. Resultatet ble at det var markeringer
200 plasser i Norge. Streiken viste med all tydelighet
at den svekkelsen av Arbeidsmiljø- loven som
regjeringen nå gjennomfører ikke
har noe støtte blant fagorganiserte
i Norge.

ramme fagforeningene og de ansattes innflytelse i
arbeidslivet.
Tross stor motstand tapte vi det første slaget om
Arbeidsmiljøloven. Det er Stortingsvalg om 2 år. Vi
skal spørre partiene om de vil reversere endringene
som de Blåblå har gjort. De som vil reversere skal
vi stemme på, de som vil fortsette å ødelegge norsk
arbeidsliv fortjener ikke vår stemme.

Til streiken fikk vi trykt opp
bannere med teksten EL&IT
forbundet sier nei til løsarbeidersamfunnet. Så lenge fagbevegelsen har eksistert har kampen for
faste ansettelser vært et av de mest
grunnleggende kravene. Regjeringen har begynt på å demontere
det som har blitt bygget opp gjennom 100 år. Faste ansettelser er
selve grunnlaget for et anstendig
arbeidsliv. Det er forutsetningen
for den ansatte for å kunne få lån
til å kjøpe en plass å bo. Det er
forutsetningen for å stifte familie.
Det er forutsetning for å utvikle
et arbeidsliv som blir med demokratisk og ikke mindre.
Regjeringen har satt ned et
utvalg som skal se på forholdet
mellom lover og tariffavtaler.
Min spådom blir at regjeringen vil forsøke seg på å redusere tariffavtalenes betydning.
På den måten vil regjeringen
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ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET 20. MARS 2015

Representantskapet oppsummerte Landsmøtet
Tett på hundre mennesker hadde funnet veien til Folkets Hus denne fredagen i mars.
Den nyvalgte lederen i EL&IT Forbundet innledet da årsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening
reflekterte over Landsmøtet uken i forveien.

Nesten 100 tillitsvalgte deltok på årsmøtet.

Åpning og konstituering.
Leder Ove Toska åpnet møtet kl. 09.05. Han
kunne opplyse at fagforeningen nå hadde passert 3000 medlemmer, etter at Eltel Sønnico
har kommet inn. Salen kvitterte med applaus.
–Dette gjør oss enda sterkere, sa han.
Sosial dumping er en stor utforing. Det
er og mye innleie, uten at de tillitsvalgte er
involvert slik regelverket bestemmer. Når vi
nå går inn i en periode med mindre arbeid for
noen er det viktig at vi vet hvem som er aktører. Plakaten «Nei til løsarbeidersamfunnet»
henger oppe i dag. Det kan snart bli en realitet. Mange vil bli midlertidig ansatt når regjeringen nå endrer Arbeidsmiljøloven. Da blir
det og vanskeligere å få lån i banken. Vi må

bruke mye ressurser på faste ansettelser fremover. Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet brer om seg. For et halvt år siden jobbet
rumenske telearbeidere for 7,50 i denne byen,
sa Toska med trykk på denne byen. Sammen
med slavelignende arbeidskontrakter var det
menneskehandel. Han hadde lest seg opp på
Palermoprotokoll og straffelov. -Saken ble
politianmeldt. De aktuelle ble sendt ut av
landet. Vi hentet folkene opp igjen fra Romania, så de kunne møte på politistasjonen og
etterforskingen kunne fortsette. Vi har stayerevne i disse sakene, sa han. -Gjennom økonomien har vi muligheter til å være så aktive.
Om løsarbeidersamfunnet får bre om seg har
vi enda større utforinger. Luen skal være på

Gunnar Røssland hadde ordet til tariffberetningen.

Bjarne Trondsen og Heidi Lie ledet møtet.
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hodet, ikke i hånden.
Samfunnet og fagbevegelsen må fortsatt bygges. Vi må forsvare det vi har kjempet frem gjennom mer enn hundre år. Noen
tror vi sloss forgjeves. Nei! To år tok det å
få rettferdighet for de polske elektrikerne på
Hardangerbrua. 12 polske elektrikere fikk
nesten 2,5 millioner kroner inn på kontoene sine lille julaften. Viktig at alle tipser om
slike saker. Thunestvedt mistet denne jobben
som var i størrelsesorden 60 millioner. De ble
utkonkurrert grunnet sosial dumping. Noen
stakk masse penger i egen lomme i stedet for
å betale skikkelig lønn til de som hadde gjort
jobben.
-Det er mange brudd på lov og avtaleverk
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Tekst Arne Nesheim.
Foto Øyvind Grindheim.

Jan Olav Andersen innledet til temadebatt.

og utnytting av sosiale velferdsordninger. Vi
får lite drahjelp av denne blå regjeringen. Vi
må få snudd dette i 2017. Det er en forskjell
hvem som styrer dette landet. De som ansettes må ha trygge og gode ansettelser. Vi har
nettopp fått på plass allmenngjøring og vi
må sammen se på hva vi kan gjøre mot de
destruktive kreftene.
Ove Toska kommenterte kort mellomoppgjøret før han foretok konstituering og
formelt erklærte møtet for åpnet. Dirigentene
overtok så styringen av møtet.
Beretninger og regnskap.
Arne Nesheim la fram styrets beretning.

Ingen ønsket ordet. Styrets beretning ble
enstemmig vedtatt. Tariffberetningen ble
fremlagt av Åge Blummenfelt. Han minnet
om oppgjøret fra Hardangerbrua og fortalte
at nå reiser Vegvesenet rundt og bygger vern
mot sosial dumping på sine prosjekter. Han
mente å se en sammenheng. Så gikk han over
til lønnsstatistikken som vi nå har utarbeidet
20 år på rad. Vi fikk inn opplysninger fra 41
klubber denne gangen, mot 53 forrige gang.
Undersøkelsen indikerer at det er ca. 500 uorganiserte i de bedriftene vi har klubber i, så
det er et stort vervepotensiale. Så lurte han på
om det var noen god grunn til at de i Sogn og
Fjordane skal tjene 14 kroner mindre i timen
enn de i Bergen. Til slutt oppfordret han til
akkordarbeid, og viste til at Bravida hadde et
stort volum som ga 253 kroner timen i gjennomsnitt i 2014.
I debatten som fulgte opplyste Remi
Unnvik at vi skal prøve å sette opp et etterutdanningskurs for elektrikere i Førde i løpet
av året. Gunnar Røssland sa at når vi går i
forhandlinger med bedrifter brukes statistikken for å jekke opp lønna. Arbeidsgiverne
ser også til disse. Han oppfordret alle til å
komme med opplysningene slik at statistikken blir god. Og ved produktivitet så stiger
lønna alltid. Har eksempler på at en kan tjene
over 300 kroner timen. Viktigste moment er
å jobbe systematisk og være på jobb når en
skal. Arbeidstid, arbeidstid, arbeidstid. Pro-

duktivitet gagner lommeboken. Til slutt
trodde Gunnar at dette var hans siste møte
i rep. skapet, og antydet at han ville bli pensjonist. Tariffberetningen ble enstemmig vedtatt.
Rapport fra sykefraværsundersøkelse ble
lagt fram av Atle Rasmussen.
Sykefraværet har økt siste året, kunne Atle
fortelle, om lag en halv prosent. - Kun 33
klubber har levert statistikken mot 40 året
før. Tillitsvalgte skal involveres i arbeidet
med sykefraværsoppfølging og HMS arbeid
generelt i følge Arbeidsmiljøloven, sa Atle
Rasmussen. Ingen ønsket ordet til saken, så
den ble tatt til orientering. Beretninger fra
utvalgene og pensjonistgruppen ble også tatt
til orientering uten debatt.
Jan Olav Andersen ble ønsket velkommen.
Regnskap for 2014 ble framlagt av kasserer
Remi Unnvik. Han startet med å foreslå en
applaus for Vigdis som gjør mesteparten av
arbeidet med regnskapet. Han minnet om
at klubbene må levere inn regnskap for å få
utbetalt klubbtilskudd.
Remi gikk gjennom de ulike kasser og
balansen. Tariffkassen (tidligere Akkordkassen som holder på å skifte navn til Tariffgebyrkassen) har et overskudd på kr 460 844
og Fagforeningskassen har et overskudd på
1 897 394. Vi har pr 31.12. 2014 regnskaps-

Forsamlingen fulgte godt med.
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Atle Rasmussen var blant de som var redd for
tapte arbeidsplasser i oljebransjen.

medlemmer var trukket ut fra styrets bevilgninger for å synliggjøre det. Til slutt sa han at
det blir økte utgifter i tariffgebyrkassen siden
det skal være landstariffkonferanse i år. Ingen
ønsket ordet, og budsjettet ble enstemmig
vedtatt.

messige eiendeler på kr 36 399 452.
Regnskapet ble enstemmig godkjent uten
debatt.
Regnskap for K71 ble lagt frem av Ove
Toska.
Sum eiendeler er kr 5 758 313.- Resultatet var
på kr 16 315.- Han orienterte om at det er
planer om å ruste opp hagen i løpet av dette
året. Han takket Knut Karlsen for godt arbeid
med å holde orden på hagen. Ingen hadde
ordet til saken, og den ble tatt til orientering.
Budsjett 2015
Saken ble framlagt av kasserer Remi Unnvik.
Det legges opp til et overskudd før finansinntekter på kr 763 000 i Fagforeningskassen og
et underskudd på kr 545 500 i Tariffgebyrkassen. Han sa at kamp mot arbeidslivskriminalitet var en ny post i budsjettet med 100 000.
Han sa videre at alle utvalgene hadde fått det
de hadde søkt om, og at oppmerksomhet til

Temadebatt om Landsmøte 2015.
Forbundets nyvalgte leder Jan Olav Andersen
ble møtt med applaus da han entret talerstolen. Han takket for at han var blitt valgt til
forbundsleder og at vi hadde bidratt avgjørende til det. Han takket særlig Ove som
ledet valgkomiteen på en god måte.
- Har allerede vært i LO sekretariatet, sa han.
-Kravene i tariffoppgjøret er overlevert. Dette
er første oppdrag i egen organisasjon. LOK er
nå allmenngjort fra første mai. Det er vi glad
for. Da må telekommunikasjonsmontører på
jobb i Bergen tjene over 200 og ikke 7,50. Det
er en stor forskjell. Det er imidlertid en veldig
tynn allmenngjøring, nesten kun grunnlønna
er allmenngjort.
Systemet er ikke godt nok. Der er og en
rar formulering vedrørende fagarbeiderlønn
for de som jobber med fagarbeiderarbeid, så
de vil trolig sette DSB- godkjente utenlandske
til å gjøre arbeid som ufaglærte. Så til landsmøte. Er godt fornøyd med mye av det som
skjedde der. Det jeg er mest fornøyd med er
at det er ikke fatta et eneste vedtak lederen
ikke er enig i, sa han. Han var fornøyd med
en rekke klargjøringer, som for eksempel på
arbeidslivsområdet.
Bemanningsbransjen
må ikke få vokse og erstatte faste ansettelser.
Utviklingen har gått feil vei. Faste ansettelser
er under press. Bemanningsbransjen er den
viktigste enkeltfaktor for arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Bemanningsbransjen
må bekjempes og vi ønsker oss tilbake til før
frislippet i år 2000, sa landsmøtet. Bemanningsbransjen må begrenses og reguleres
bedre.
At vikarbyrå skal likebehandles og ikke
stenges ut er en utfordring i forhold til det.
En dom i Finland kan ha betydning for vår
Karsten Bøe hadde en mer pragmatisk tilnærming.
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sak. Vi går til kamp mot bemanningsselskapene. Bedriftenes arbeidskraftstrategi er
avgjørende. De må tvinges til å ansette folk,
selv om de har utenlandske navn. Det med
fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag er
i realiteten en rekke midlertidige ansettelser.
Vi har bestemmelser om ledigtid, der er vi
heldige.
Bekymringen viste seg og i vedtaket om at
EØS avtalen må sies opp og erstattes med en
handelsavtale. Lever godt med dette vedtaket.
EØS avtalen begrenser vårt handlingsrom i
kampen mot vikarbyråer. Debatten om EØS
vil trolig ta seg opp igjen, mente Andersen.
Pensjon
- Glad for at det kom avklaring om pensjon
også, at det skal tariffestes. Vi var i mindretall da pensjonsreformen ble vedtatt på LO
kongressen. Vi tapte og kan ikke gå tilbake,
men satse på noe vi kan gjøre noe med. Tre
standpunkt sentrale: Folketrygden må få
bedre regler om levealdersjusteringen. Det
skal evalueres i 2017. Vi må reise kampen mot
levealdersjustering, det er en mulig posisjon.
-Vi skal ha vekk levealdersjusteringen, sa han
og banket i talerstolen. Tjenestepensjon må
forbedres men det viktigste er å få det avtalefestet.
Kampen for avtalefesting av pensjonsordninger må bli det sentrale spørsmålet. Men vi
må vinne gjennom i fellesskap. AFP må og
endres. Den er tilpasset ny folketrygd, men
det må lages skjermingsordning for de som
mister jobben rett før de har anledning til å gå
av med AFP. Det kan bety en million kroner
for den enkelte. Andersen ble flere ganger
avbrutt av applaus. Han var kommet til sine
egne.
Klima eller olje
Siste punktet som kanskje er det mest kontroversielle er fornybarforbundet, sa han videre.
De menneskeskapte klimaendringene er den
største utfordringen vi står foran. Det globale perspektivet er en enorm utfordring for
arbeidere og de fattige over hele verden. Det
er snart for seint å begrense to graders temperaturøkning. Vi sitter med nøkkelmuligheter
og kan faktisk tjene på at det blir gjort noe
MONTØRFORUM 1 - 2015

funnet. Vi må drive frem endringer som gir
mer arbeid til våre medlemmer. Dette er det
viktigste landsmøtet pekte på. Det var og en
debatt om vi var sjuk eller frisk. Mener vi er
med relativ god helse, trenger ikke snu om på
alt. Landsstyret skal få større plass. Det må
skje ved å få flere på talerstolen heller enn å
få bestemmelser inn i vedtektene. Setter opp
som skoleringspunkt om TTIP og TISA på
landsstyret. Inviterer også den nye partisekretær i AP før hun er valgt, vedr kommunevalg. Og Roy Pedersen for å innlede om det
samme. - Det blir forandringer, men innenfor et gjenkjennelig forbund, var Jan Olav
Andersen sin sluttreplikk før møtet tok lunsj.
Tina Kleppe Ottesen reklamerte for gruppa Montørjentene.

som rehabilitering, modernisering og enøktiltak. Vi må bruke strømmen til å redusere
bruk av fossilt brennstoff. På landsmøtet ble
det sådd tvil om formuleringer. Vi skal ikke
stenge Nordsjøen og oljevirksomheten der.
Så lenge det er elektrikere i oljeindustrien skal
vi være i front for gode arbeidsvilkår for dem.
Vi vender ikke ryggen til medlemmer i oljeindustrien. Men der skal være elektrikere i
aktivitet lengre enn oljealderen. Omstillingen
må starte før det er slutt på oljen. Steinalderen tok ikke slutt fordi det var slutt på stein.
70% av de fossile ressursene må bli liggende
i bakken for å hindre 2 graders økningen. En
sjef sa at oljen kunne bli utkonkurrert av fornybar energi. Det er feil holdning.
Et mer differensiert næringsliv som går
inn mot grønn energi må være bedre enn å
kun satse på olje. Når oljebransjen reduseres
nå er det mange som står og vil ansette ingeniørene i andre bransjer. EL&IT må ta en
plass i denne debatten. Det blir oljeaktivitet
i mange år fremover. Klimaendringene påvirker og Norge med sine uvær. I andre deler av
verden handler det om liv eller død.
Veftet i Værdal skulle bygge til vindindustrien, men det ble ikke satset norske kroner
på utvikling, så de gikk tilbake til å bygge
for oljeindustrien. Havdreven vindkraft har
vi store forutsetninger for å bygge videre.
Det kan vi bygge på skuldrene til oljeindustrien, inn i framtida inn i det fornybare samMONTØRFORUM 1 - 2015

Debatt
Like etter lunsj ble det åpnet for debatt. 9
representanter hadde ordet.
Sigurd Sævareid mente landsmøtet var
godt. Han var glad for uttalelse om permitteringsregelverket. Vil ikke redusere utvinningstakten i oljebransjen. Han mente Jan
Olav brukte lang tid på å argumentere for
at teksten ikke kunne tas bort. Den kunne
blitt bedre ivaretatt. Medlemmene må kunne
være trygge på at forbundet ivaretar de.
Øyvind Grindheim var glad for at en
kunne følge landsmøtet via internett. Han
var godt fornøyd med at vårt distrikt var på
talerstolen 50 ganger og at 40 av disse var fra
egen fagforening. Han ga skryt til Sigurd for
beste innlegg og sa det var kjekt å se at Tina
var på talerstolen og fikk svar fra Jonas Gahr
Støre. Han var også glad for at vi nå hadde
fått en leder fra trivselsfylket Sogn og Fjordane.
Rolf Skår hadde lagt merke til at uansett
hva vi tok opp så var det ganske stor motstand mot den retningen vi ønsket å gå, spesielt med hensyn til hvordan vi skal organisere
forbundet og hvilken rolle landsomfattende
klubber skal ha. Ove gjorde en fantastisk
jobb i valgkomiteen og resultatet ble jo akkurat som foreslått fra flertallslisten.
Glad for at Jan Olav stakk av med seieren. Det blir nå stor utskifting i FS, et generasjonsskifte. Mange flinke ble valgt inn og
vil sette sitt preg på det som skal skje fremover. Var glad for EØS vedtaket, stemte for

utmelding, Atle Rasmussen sa han stemte for
innstilingen vedr EØS, men han ville snakke
om forslaget om å ta ut en setning i handlingsprogrammet om å redusere utvinningstakten og ikke åpne for nye områder. Mener
det kunne vært tatt ut og allikevel vært som
JOA argumenterte for. Positivt at vi fikk inn
et eget punkt om klima og miljø. Å redusere
utvinningen er dårlig for miljøet for det vil
bli erstattet med kull og olje fra skifergass
etc. Skal vi bidra med godt miljø, må vi gjøre
noe med forbruket. Nå skal all passfornying
foregå i Fyllingsdalen, det er et dårlig klimatiltak
Gunnar Røssland ga skryt til Ove som
ledet valgkomiteen, og foreslo applaus.. Salen
var med på det. - Prioriteringene som Jan
Olav var inne på er gode og helt nødvendig.
Han sa til slutt at når folk er sykmeldt i ett år
i løpet av de tre siste har man ikke rett til å gå
av med AFP.
Karsten Bøe var litt bekymret for alt det
som ramler i hodet på oss som bryter ned
det arbeidslivet vi kjenner, AML endringer,
hvor lite som blir allmenngjort, Langsethdommen som sier en kan plasseres kor som
helst og midlertidig ansettelse og oppblomstring av bemanningsforetakene. Vi må gjøre
noe med det politiske etter hvert. Om setningen som aldri forsvant fra miljøkapittelet,
var Bøe pragmatisk. Aibel bygger understell
for verdens største vindplattform for tiden, å
bygge det eller en oljeplattform er ett fett for
de som arbeider der. Vi må bruke de skitne
pengene til å investere i rein industri, og før
den er oppe og står kan vi ikke strenge den
første, sa Bøe. Tina Kleppe Ottesen snakket
om montørjentene og oppfordret til å fortelle
om denne gruppen, og at de har samlinger
med jevne mellomrom.
Ove Toska sa at vår enstemmighet fra fagforening og distrikt gjorde det lett å få tygde
inn i valgkomiteen. Generasjonsskifte i forbundsstyret. Vi fikk inn Remi i den forbindelse. Heidi er kommet på varaplass, og kan
fort rykke opp om der blir frafall av kvinner i
forbundsstyret. Rolf Skår kom også på varalisten.
Remi kom også i LO sitt representant9
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eksempel til etterfølgelse. Kommunevalg der
bør vi være mer på banen slik vi har vært ved
de siste stortingvalg. En sak kan være å se på
alle tomme kontorbygg i byen og bygge de om
til boliger. Folketallet i Bergen sentrum har
gått drastisk ned, det kan snues.

Jan Olav Andersen oppsummerte debatten.

skap og Øyvind Landsvik fikk plass i kontrollkomiteen. Det ble gjort mange gode
vedtak. Vi har stor takhøyde. Forstår at noen
er skuffet, og skal ta debattene. Det kommer
uvilkårlig en omstilling som vi må forholde
oss til. Landsmøtet har sagt at vi skal møte
forberedt. Vi skal ikke legge ned, men justere
tempoet. Stemte for utmelding av EØS, føler
vi kunne vært tydeligere i Forbundsstyret og
siden vi peker på EØS som et hinder, så når
situasjonen ble som det ble var det og mange
som forventet det, støttet dermed utmelding.
Men slaget står i Fellesforbundet til høsten og
LO kongressen i 2017.
Jon Kristian Viken var ikke på Landsmøtet
men kunne skryte av delegasjonen. De gjorde
en god jobb med å få på plass en ny ledelse
med en leder som har visjoner, spesielt glad
for det med miljøet. Uenighet om noe, det er
positivt. Det gir bedre behandling av saker
om ikke alle er enige. Fortsette å fremme
andre synspunkt. Fagbevegelsen blir etterlyst
i miljødebatten. Vi blir ofte på feil side, men
som flere peker på kan en tenke på begge
deler. Vi er på den siden som vil ta vare på
miljøet. Vi må forske mer på andre næringer
og grønne arbeidsplasser og bruke oljepenger
på det. Ikke krise om man gikk på tryne på
Mongstad. Vi har råd til å feile. Vi må bruke
penger på investering og forskning. Øygarden
stilte betingelser om infrastruktur når Kollsnes skulle bygges ut. Det er et eksempel til
etterfølgelse. Vi må også ta utslippskutt her
hjemme. Vi kan ikke fortsette som før fordi
den er reinere enn andre steder og dermed
tjene penger på det. Det er ikke et godt
10

Oppsummering
Jan Olav Andersen fikk ordet til oppsummering. Bra vi evner å få opp en debatt om
klima. Det var to spørsmål i redaksjonskomiteen man ville ha votering på: Klima og
EØS. EØS hadde 6 – 6 i redaksjonskomiteen.
I klimaspørsmålet var det 2-10. Med 37 000
medlemmer må vi ha vi må ha gode prosesser
for å behandle uenigheter. Er uenig med Atle
om at vi ikke kan gjøre noe for da kommer
andre. Vi har et særskilt ansvar for å gå foran.
Vi i redaksjonskomiteen ville ikke kunne løfte
frem klima og så lukke øynene for oljeindustrien. Utvinningstakten er allerede redusert
og nye områder kan være Lofoten og det
andre aktuelle er helt oppe i iskanten. All
forskning advarer mot oljevirksomhet der.
Der er mye olje i Nordsjøen enda. Lederen
i redaksjonskomiteen la til rette for avstemming. Lokal tilknytning er viktig. Fikk selv
gratulasjoner fra ordføreren i Vik. Til Rolf
om motstand i salen. Luften gikk ut av organisasjonsprosjektet. Tiden er ikke moden for
å gjøre store organisasjonsmessige endringer.
Vi må fortsette å jobbe med de sakene vi tror
på og slik at flere kan se det positive. Organisasjonsprosjektet har kommet feil ut fra starten, så vi må bygge på tariffavtalene våre. Et
avtalestrukturutvalg skal se på om vi skal ha
alle tariffavtalene eller kutte ut noen og bygge
organisasjonen ut fra det. Sykmelding og
AFP er en del av skjermingsordninger. Fikk
det igjennom på LO kongressen, uten at det
har skjedd noe særlig mer.
Er enig med Karsten. Mye går i feil retning. Det er jo ikke så rart med den regjeringen vi har med Erna og Siv, og i tillegg EØS
som driver det i feil retning og på toppen tilbakeslag i retten på Langseth-dommen. Den
er veldig alvorlig. Ble overraska over at de
tapte. Bemanningsselskapene får nå konkurransefordeler, de kan ansette folk der jobben
er. Dette vil spre seg til andre bedrifter som

skal konkurrere i denne bransjen.
Spent på å se hva Fellesforbundet fremmer i tariffoppgjøret 2016 om dette. Det viktigste er at vi har arbeid og for den enkelte
kan det være like greit å skru sammen et vindmølleunderstell som en oljeplattform. Viktig
at vi verver medlemmer for å bygge en sterkere fagbevegelse, da kan vi påvirke utviklingen mer. Vi må ikke tape terreng, vi må vinne
terreng.
Han berørte til slutt vedtaket om EØS. Er
personlig helt enig i vedtaket, men LO burde
jo fulgt opp vedtaket om at norske tariffavtaler har forrang for å skape mer press. Lever
godt med at landsmøtet var mer utålmodig
og ville ta et større skritt med en gang.
Hordaland og Sogn og Fjordane gjør en
solid jobb på alle landsmøter, stiller vel forberedt, hadde blitt vanskelig å bli forbundsleder
uten den støtta. Dette er en favoritt-talerstol.
Kommer nok igjen mange ganger.
Jan Olav Andersen ble takket av Ove
Toska med to glass
Etter at Jan Olav var gått orienterte Atle Rasmussen om hvordan det hadde gått med noen
av våre forslag til landsmøtet angående vedtekter og organisasjon.
Remi Unnvik orienterte om hvordan det
hadde gått med våre forslag til uttalelser og
handlingsprogram. Åge Blummenfelt orienterte generelt om Landsmøtet og hvordan vi
jobbet. Les mer på side 39.
Punktet ble tatt til orientering.
Årsmøte i Stiftelsen Sjøhuset 2015
Representantskapet skiftet form til årsmøte
for stiftelsen Sjøhuset. I løpet av et kvarter hadde regnskap, budsjett og valg blitt
behandlet. Kristian Pedersen stod for åpningen, Kjell Sverre Aasheim for økonomien og
Kolbjørn Lygre la frem det som gjaldt valg.
Økonomien er under kontroll. Renate Eide
Slettvåg ble nytt styremedlem. Representantskapet skiftet så form til årsmøte i Elektroarbeidernes Fagforening igjen.
Innkomne saker.
Forslag om uttalelse ble fremlagt av Ove
Toska. Klubben ved Caverion Bergen hadde
MONTØRFORUM 1 - 2015

Kristian Pedersen åpnet møtet i Stiftelsen Sjøhuset.

Kolbjørn Lygre la frem valgkomiteens innstilling.

Ove Toska ble gjenvalgt som leder for to nye år.

foreslått at det lages uttalelser om fire områder. Fra årsmøtet ble det vedtatt en uttalelse
om AML, og de øvrige tas via Distrikt og
Landsmøte

Andersen som nr. to i rekken av folk fra klubbene til representantskapet i distriktet. Christer Nilsen ble foreslått på 10. plass som vara
fra klubbene til representantskapet i distriktet
i stedet for Agnetha Andersen. Alle disse forslagene fikk fullt gjennomslag i valget. Etter
at valgkomité for 2016 var valgt takket Ove
Toska som var gjenvalgt for to nye år, for til-

liten på vegne av alle nyvalgte, avsluttet møtet
og ønsket vel hjem rett før klokka tre.

Valg etter vedtektene
Kolbjørn Lygre orienterte om valgkomiteens
arbeid og la fram valgkomiteens innstilling.
Innstillingen var utdelt på møtet. Det er sendt
brev til klubbene og det er kommet noen
svar som har hjulpet til med å sette sammen
forslaget. Det er i all hovedsak gjenvalg til
styret. Renate Langedal har trukket seg, og
det er forslag på Tina Kleppe Ottesen som
ny i stedet. Det er en ledig plass i Skips- og
oljeutvalget så om noen vil gå inn så er man
åpen for benkeforslag, sa han. Mediautvalget
trenger også et nytt medlem siden Rolf Skår
har trukket seg.

Tina Kleppe Ottesen ble valgt inn i fagforeningsstyret.

Det ble åpnet for debatt og flere hadde ordet.
Jarle Iversen foreslo Inge Øpstad til Skips- og
oljeutvalg. Remi Unnvik foreslo Ove Toska
til Landsstyret i stedet for seg selv siden han
nå var kommet i forbundsstyret og dermed
møter i egenskap av det, og Ove var gått ut
fra forbundsstyret.
Lars Christian Solheim forslo at styret kan
velge representanter til Skips- og oljeutvalget
og Mediautvalget om der ikke kommer inn
noen forslag på møtet.
Ove Toska foreslo at Tina Kleppe Ottesen
blir den femte som blir utpekt av styret til
representantskapet i distriktet, og Agnetha
MONTØRFORUM 1 - 2015

11

1 MAI

Tekst og foto Arne Nesheim

1 mai i Bergen
Jonas Gahr Støre gikk fremst i toget.

Elektroarbeidernes Fagforening følger
opp den 125 årige tradisjonen med å
feire arbeidernes dag, første mai. I Kalfarvei 71 i Bergen var det familiedag før
1. maitoget. For fjerde år på rad var det
EL&IT Distrikt Hordaland Sogn og
Fjordane som stod for arrangementet
i fagforeningens hus. Tett på 50 mennesker hadde funnet veien dit fredag
formiddag. Det var god mat og drikke,
appell og innsamling til Norsk Folkehjelp. Trygvetrubadur Nystad fremførte egenkomponerte sanger.

Etter trivelig sammenkomst i Kalfaret
var det tid for 1. maitog. Som vanlig var
det oppmøte for oss på Tårnplass. På
vei dit kunne en få med seg konsert med
The Dandelion Deadbeats. Hovedtaler
for dagen var Arbeiderpartiets leder
Jonas Gahr Støre, og han ble supplert
av SVs nestleder Oddny Miljeteig og
LOs Ungdomssekretær i Hordaland,
Vilde Stokken. Værgudene spilte også
på lag dette året. Hovedparolen i toget
var; Bergen by – Arbeiderstyrt på ny!

Det var oppstilling på Tårnplass

Det var tett med folk på frokosten.

Trygvetrubadur Nystad bidro med arbeidersanger.

Ove Toska fortalte om sin tur til Honduras.
12

Det er ofte is å få på første mai.
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på Stord
I tradisjonens tro var det også 1.mai markering på Stord. Ca 200 personer, gammel
som ung, var med å markere arbeidernes
dag på Stord. Hovedtaler var Ruth Grung
fra Arbeiderpartiet og politisk appellant
var Christopher Beckham fra Handel og
Kontor. LO-Sunnhordland ved Rolf Skår
var veldig fornøyd med markeringen som
også denne gang ble gjennomført i solskinn, som seg hør og bør på sommerøya.
		
Rolf Skår gjekk fremst i toget saman med talarane.

i Svelgen
God oppslutning om 1. mai i Svelgen.
Klubbeliar i Industri og Energi Knut Sande
ønskte velkomne på Svelgen samfunnshus
der hovudtalar var forbundssekretær i
Industri og Energi Ommund Stokke.
Parolane var:
Nei til lausarbeidersamfunnet, Trygge jobbar for framtida - styrk
arbeidsmiljølova, Behald Elkem i sentralnettet, Behald Bremanger som eigen
kommune, Stopp sentraliseringa, Nei til
søndagsopne butikkar. 		
Apellar ved Øyvind Grindheim, Klubbleiar EL & IT Bilfinger Svelgen, Knut
Sande Industri og Energi Elkem Bremanger og Alice Beate Holm Bremanger
Arbeidarparti.				
MONTØRFORUM 1 - 2015

Kjent førstemaibanner i Svelgen.
Øyvind Grindheim held appell i Svelgen.

13

REISEBREV

Når man ikke klarte å komme ut i Nordsjøen
før påske prøvde man igjen like etter.

Av Nils Gunnar
Knutsen

Medlemsbesøk

på Heidrun
Eystein Garberg og Nils Gunnar Knutsen på
Heidrun. FOTO ARNE VASSBOTN

Etter å ha måtte reist hjem fra
Kristiansund før påske på grunn
av dårlig vær klarte vi endelig
å komme oss ut på Heidrun. Vi
skulle på medlemsbesøk til personell fra Reinertsen. Jeg hadde med
meg Eystein Garberg, som er leder
for fagforeningen i Trøndelag, og
han skulle ha medlemsmøte med
sine medlemmer hos Reinertsen.
Tror Eystein var litt spent, da dette var hans første
tur i Nordsjøen. Han hadde fått dispensasjon av
Statoil til å reise ut i Nordsjøen, uten sikkerhetskurs. Vi skulle være der i tre dager.
Da vi kom ut fikk vi en grundig og informativ

runde på plattformen av hovedverneombudet til
Reinertsen. Om dagene besøkte vi kaffebarene og
snakket med medlemmer, noe som var en positiv
opplevelse for begge parter. Om kvelden hadde
Eystein medlemsmøte med alle medlemmene til
Reinertsen. Han informerte om forbundet og fagforeningen, hvordan det var bygget opp og hvordan det fungerte. Han snakket litt om viktigheten
om å ha tariffavtaler i bedriften, viktigheten av å
være organisert, og veien videre for Reinertsenklubben.
Undertegnede informerte litt om LO-koordinerende-ordningen, hovedmålsettingen med den
og hvem vi er.
Besøket våres ble meget godt mottatt av medlemmene ute på Heidrun.

Kaffebarbesök og fortrolige samtaler med medlemmer er en viktig del når vi er i Nordsjøen. Her sitter det Reinertsenfolk.
FOTO EYSTEIN GARBERG
14
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ARBEIDSLIV

Vanlig arbeidsfolk blir nå oppsagt, og så hyret
inn fra bemanningsbyrå uten lønn mellom oppdrag, og uten rett på arbeidsledighetstrygd.

Nils Gunnar Knutsen
Elektriker. Jobber for tiden
som LO-tillitsvalgt i Nordsjøen

Det moderne slaveriet
I mitt virke som
LO-tillitsvalgt
opplever jeg en
nedadgående
utvikling for vanlige
arbeidsfolk, både
i Nordsjøen og på
land, når det gjelder
ansettelseskontrakter.
Spesielt etter den
blåblå regjeringens
forverring av
permitteringsreglene,
og etter at Statoil
har skrudd igjen
oljekranene sine,
har dette resultert i
masseoppsigelser i
oljebransjen.
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år dette leses har regjeringen endret
permitteringsreglene tilbake fra 20
til 10 dager, og forlenget den maksimale dagpengeperioden fra 26 til

20 uker.
Kreativiteten blant arbeidsgiverne er stor,
og de finner stadig nye smutthull for å beholde
folk. En ansettelsesform som nå har skutt i
været blant bemanningsbyråer, er fast ansettelse uten lønn mellom oppdragene. Tenk at
sjefen i en rolig periode på jobben sier til deg:
«Hansen, jeg har dessverre ikke bruk for deg
denne uken. Du kan bare stikke hjem, men du
får ikke lønn».
Jeg tenker det hadde blitt ramaskrik. Slik
er det for våre kamerater som er ansatt på slike
kontrakter. De får heller ikke hjelp fra Nav. For
Nav gir ikke ut arbeidsledighetstrygd til personer fast ansatt i en bedrift, uten at denne bedriften permitterer og betaler de 20 første dagene.
Noe disse useriøse bedriftene ikke gjør. De
ansatte faller dermed mellom to stoler.
Hele fagbevegelsen er klinkende klar på at
dette er brudd på tariffavtalene. Forbundene
mener de ansatte har krav på lønn dersom
arbeidstakeren ikke får oppdrag eller tilrettelegging. Dette gjelder bedrifter som er bundet av
tariffavtalen.
Dersom ansatte sies opp og blir tilbydd ny
ansettelse, med kontrakter uten lønn mellom
oppdragene, er ikke det en saklig begrunnet
oppsigelse. Jeg har en liten mistanke om at
kanskje forbundene tidligere ikke har tatt nok
tak i dette, etter tilbakemeldinger jeg har fått
fra folk. Fellesforbundet sendte en bekymringsmelding til Arbeids- og sosialminister Robert
Eriksson (Frp), med spørsmål om avklaring om
hvorvidt «fast ansatt uten garantilønn» er en
legitim ansettelsesform i forhold til gjeldende
lovverk.
Fellesforbundet peker på at dette i praksis
er gjentatte midlertidige ansettelser. Det kan
derfor reises spørsmål om hvorvidt dette er en

tilsidesettelse av arbeidsmiljølovens vernebestemmelser for ansettelsesforhold og lønnsplikten under permittering. Disse bedriftene oppnår
også et konkurransefortrinn sammenlignet med
seriøse bedrifter, ved å overføre kostnader til det
offentlige.
I mitt hode er dette moderne slavekontrakter som vi ikke kan være bekjente av. Fellesforbundet fikk aldri noe tilbakemelding, og har i
ettertid fått Arbeiderpartiet til å stille spørsmål
om dette på Stortinget. De stiller spørsmål om
en juridisk avklaring av om denne ansettelsesformen er i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk.
I mitt hode er dette moderne slavekontrakter som vi ikke kan være bekjente av. Her må
LO-forbundene komme på banen for å få stoppet dette svineriet. I respekt for våre arbeidskamerater som jobber under slike forhold, kan vi
ikke godta dette.
Verfts giganter slår seg sammen mot praksisen
Mens Stortinget sitter på gjerdet og ikke gjør
noe med denne praksisen, har verfts giganter Kværner, Aibel og Aker gått sammen og
bestemt seg for at alle som jobber hos dem via
innleiebedrifter skal ha garantilønn. I en mail
fra Leif Egil Thorsen, EIT klubben Aker Solutions til Montørforum bekrefter Thorsen at de
ikke godkjenner bedrifter med slike ansettelsesbetingelser. Han sier videre at stiller strenge
krav til bedriftene som skal leies inn. Blant
annet om de har tariffavtale, er organisert, og
ikke har noe negativt på seg. Er dette i orden
blir de godkjent.
Etter at denne artikkelen ble skrevet har
Tariffpartene Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet den 20. april 2015 signert en protokoll
der det klart er slått fast at en ansettelsesavtale
som innebærer at de ansatte er «fast ansatt uten
garantilønn», er i strid med Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).
15

LANDSMØTE 9.-12. MARS 2015

Landsmøte er forbundets høyeste myndighet. Det holdes hvert fjerde år. Landsmøtedelegatene
velges på distriktets sine årsmøter, og forsøkes fordelt etter kjønn, yrkessammensetning, geografi
og alder.

Landsmøte 9-12 mars
Landsmøte skal gjøre vedtak
i alle saker som er ført opp
på den vedtatte dagsorden.
Velge forbundets fastlønte
tillitsvalgte,
forbundsleder,
nestleder, hovedkasserer, leder
for forhandlingsavdelingen og
utviklingsavdelingen. Valg av
medlemmer til forbundsstyre,
kontrollkomité.
Foreta endring i vedtektene.
Behandle politisk ”regnskap”
for landsmøteperioden som er
gått. Vedta prinsipp og handlingsprogram. Foreta eventuelle bevilgninger. Fastsette
kontingent.
Fastsette forbundets forsikringsordninger.
Etter gode forberedelser reiste Distrikt
Hordaland Sogn og Fjordane til Landsmøte i Oslo med forbundets største tropp
av alle distriktene. Vi hadde levert inn
mange gode forslag både til vedtektene og
handlingsprogram som vi skulle kjempe
for å få gjennomslag for på Landsmøte.
Under konstitueringen ble Svein Davidsen
valgt inn som dirigent, og Tore Haugland
som sekretær. Videre ble Atle Rasmussen og Remi Andre Unnvik valgt inn i de
to redaksjonskomiteene. Men det store
slaget skulle skje onsdagen, da det skulle
velges ny leder i forbundet. Valget stod
mellom Jan Olav Andersen og Øivind
Wallentinsen, henholdsvis leder i forhandlingsavdelingen i forbundet og fagfoLandsmøtet var godt profilert ute også. FOTO
BJARNE TRONDSEN
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reningsleder i Rogaland. Det skulle også
velges nye medlemmer til forbundsstyret
og kontrollkomité – der vi hadde spilt inn
flere kandidater. Leder for valgkomiteen
var Ove Toska.
Politisk regnskap
Remi Unnvik fortalte viktigheten av å
være organisert da han trakk frem et
eksempel fra sin egen bedrift. Han skrøt
også av den gode jobben både distrikt og
fagforening har gjort i forhold til etter- og
videreutdanning. Nå skal det settes i gang
med telecom kurs.
Åge Blummenfelt orienterte litt om
sosial dumping ved bygging av Hardangerbrua. Andre viktige ting som var skjedd
var at vi fikk gjennom 14-28 i Nordsjøen,
og han hadde inntrykk av at de fleste
medlemmene var fornøyd med det. Han
avsluttet med å skryte av forbundet i forhold til etter- og videreutdanning.
Ove Toska fortalte historien fra Bergen
der telemontører fra Romania fikk 7.50
kroner for timen. Fagforeningen anmeldte
arbeidsgiver for menneskehandel. Menneskehandel er å utnytte mennesker i en
sårbar situasjon, noe som vi mener disse
menneskene har blitt. Derfor har vi startet
opp et prosjekt for å få en inngripen i telebransjen.
Organisasjon og vedtekter
Under dette punktet hadde Distrikt Hordaland Sogn og Fjordane utarbeidet
mange gode forslag. Her et utdrag av en
del av forslagene.
• Viktigheten av rekrutteringen til våre
fag og det må jobbes videre med å
heve inntaket av lærlinger.
• Aktiv skolering av medlemmer og tillitsvalgte.
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Av Nils Gunnar Knutsen

•
•
•

•
Åge Blummenfelt. FOTO NILS GUNNAR KNUTSEN
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•
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•

•
•

•

Forbundsstyret kan reduseres noe
uten at det går ut over demokratiet.
Kontingenten innbetales månedlig til
fagforeningene og gjøres opp månedlig til forbundet. Systemet med ekstra
kontingent ved streik må vekk.
Det foreslåes at det opprettes en forsikringskasse i forbundet. Kassen skal
blant annet ta høyde for svingninger i
forsikringspremien.
Ungdomsutvalg i distriktene. Forslaget er at man kan velge et ungdomsutvalg, ikke at det skal som det er i dag.
EL & IT Forbundet må styrke skolering og aktivitetstilbudet til de tillitsvalgte. Det må utvikles en ny forbundsskole som gjennomføres lokalt.
Fagforeninger og distrikt har ansvar
for å gjennomføre kurs.
Fremme opplysningsarbeid og i samarbeid med fagforening og bidra til at
medlemmer og tillitsvalgte blir tilbudt
kurs innenfor tariffområde.
Det kan kun etableres en fagforening
i den enkelte bransje i hvert distrikt.
Der det er flere fagforeninger skal de
slåes sammen. Alle klubber skal være
tilsluttet fagforeninger.
Forbundskontoret må bli mer synlig
i samfunnsdebatten. Det fastlegges
strategi for samfunnskontakt.
Ressursene i utviklingsavdelingen og
forhandlingsavdelingen slås sammen.
Forhandlingsleder og utviklingsleder
styrer ressursene i fellesskap.
Landsmøte kan gjennomføres med
bruk av helg.
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•
•
•

Form, organisering og sektorering av
distrikt, fagforening og klubb.
Forsikringsordninger som ikke er tilpasset våre utenlandske medlemmer.
Må gjøres noe med.
Pensjonister som ikke har lønnsinntekt betaler en kontingent på 1.300
kroner per år frem til fylte 75 år. Det
samme gjelder medlemmer på full
uføretrygd.
Kontingenten på 1.300 kroner dekker
grunnforsikring og kollektiv hjem for
medlemmet.
Permittering fremfor oppsigelse
Kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter pålegges å ta inn
lærlinger.
Forhandlingsavdelingen i forbundet
må se nærmere på hvordan vi kan
få funksjonen som tillitsvalgt til å
virke i bedrifter med kun utenlandske
arbeidstakere.

Handlingsprogram
• EL & IT skal fortsatt være et profesjonsforbund og en kamporganisasjon i tråd med vår historie.
• Jord- eller sjøkabel skal være utgangspunktet ved bygging av nye overføringer for elektrisk kraft dersom forholdene ligger til rette for det, eller luftstrekk skaper uheldige konsekvenser
for miljøet.
• Arbeide for at det bygges høyhastighetsbaner mellom de store byene i
Norge, og at Nord-Norge- banen forlenges.
• Forbundet må forsterke arbeidet for
faste ansettelser i bedriftene, og motarbeide bruk av midlertidige ansatte
og bemanningsbyrå.
• Arbeide for at EØS- avtalen sies opp.
• Forbundet må finne ordninger som
gjør at EL&IT Forbundet kan overta
rollen som ”tillitsvalgt” i bedrifter
som kun har utenlandske arbeidstakere.
• EL & IT skal i landsmøteperioden
sette økt fokus på yrkesfagene og fagarbeidernes status.

•
•

•

Det skal jobbes for at det opprettes
flere lærlingplasser.
Stort frafall i yrkesrettet utdanning.
Forbundet må være en pådriver for å
få større resurser inn i skoleverket og
mer tilpasset opplæring ved behov.
Det må satses sterkt på offshore vindkraft og ikke vindmøller langs kysten.

Du kan se hvordan det gikk med alle disse
gode forslagene på side 39.
Valg av ny forbundsledelse
Det var knytt stor spenning til valget av
ny leder. Det var to sterke kandidater som
kjempet om ledervalget i Forbundet. Den
ene var Jan Olav Andersen, leder for forhandlingsutvalget og fagforeningsleder i
Rogaland Øivind Wallentinsen. Det ble
en lang debatt, mange skulle på talerstolen for å snakke for sin kandidat. Jan
Olav trakk det lengste strået med klart
flertall. Hordaland, Sogn og Fjordane fikk
to representanter inn i forbundsstyret –
henholdsvis første og andre styremedlem,
Svein Davidsen og Remi Unnvik. Vi fikk
også Øyvind Landsvik inn i kontrollkomiteen i Forbundet.

Jan Olav Andersen venter spent på opptelling av
stemmer i ledervalget. FOTO ARNE NESHEIM

17

LANDSMØTE 9.-12. MARS 2015

Noen uttalelser, sagt fra talerstolen:

•

•

•

•

Øyvind Landsvik: Fortalte litt om
jobben har gjør i forbindelse med
kartlegging av telebransjen. En
skog av selskap.		
Åge Blummenfelt: Fortalte litt om
bygging av Hardangerbrua. – Vi har
også etter mange års kamp fått gjennom 14-28, som jeg har inntrykk av at
de fleste medlemmene er fornøyd med,
og jeg vil også skryte av forbundet i
forhold til etter- og videreutdanning.
Remi Unnvik: Fortalte om hvor viktig
det er å være organisert, og brukte et
medlem i sin egen bedrift som eksempel. Berømmet fagforeningen i den
jobben de har i forbindelse med etter
og videreutdanning. Nå har vi planer
om å gå i gang med telecom kurs.
Ove Toska: Rumenerne som jobbet for
7,50 kr i Bergen. Anmeldte arbeidsgiver for menneskehandel. Ove fortalte
videre at Elektroarbeidernes Fagforening har startet opp et prosjekt
for å få en inngripen i telebransjen.

Ove Toska. FOTO BJARNE TRONDSEN
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•

Karsten Eriksen: Systemet med ekstrakontingent ved streik tas bort.

•

Arne Nesheim: Jord- eller sjøkabel
fremfor luftstrekk.		

•

Nils Gunnar Knutsen: Fortalte litt om
et kynisk arbeidsliv offshore.
		
Rolf Skår: Viktigheten av å styrke LO´s
lokalorganisasjon for å få gjennomført fagpolitisk og politisk aktivitet.

•

•

Tina Kleppe Ottesen: Viktig å få kvinner inn i yrkesfagene.		

•

Sigurd Sævareid: Fjerne setningen på side 43 i rødt hefte om at vi
må redusere utvinningstakten og
ikke åpne for nye områder

•

Karsten Bøe: Pensjon til tillitsvalgte
som er bundet opp i fagforening, distrikt og forbund. Leverte inn en uttalelse om å reversere permitteringsreglene fra 20 til 10 dager.

•

Bjarne Trondsen: Frikjøping av tillitsvalgte.			

Arne Nesheim. FOTO BJARNE TRONDSEN

•

Atle Rasmussen: Gjenreiser innstillingen til forbundet som går på at
utviklingsavdelingen og forhandlingsavdelingen slåes sammen. Lederne for
forhandling og utvikling styrer resursene i fellesskap.

Remi Unnvik. FOTO BJARNE TRONDSEN

Nils Gunnar Knutsen. FOTO BJARNE
TRONDSEN
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Kjell Sverre Åsheim FOTO BJARNE TRONDSEN

Sigurd Sævareid. FOTO BJARNE TRONDSEN

Landsmøteintervju
Tina Kleppe Ottesen fra Sønnico har vært på sitt første
Landsmøte i EL & IT Forbundet. Montørforum har i ettertid intervjuet Tina, og stilt
noen spørsmål, blant annet
hvilke inntrykk hun sitter
igjen med etter Landsmøte.
		
Hva jobber du som (fagbrev), og hva
jobber du med?
- Jeg har fagbrev som elektriker og jobber
til daglig på Stend vgs. hvor jeg utfører service oppdrag og noen mindre prosjekter. Til
sommeren har jeg vært på Stend i to år. Er
også klubbleder/tillitsvalgt i Sønnico.

Dette er ditt første Landsmøte, kan si litt
hvordan du opplevde det og hvilke inntrykk du sitter igjen med?
- Jeg syntes det var veldig kjekt å få være
med på LM, jeg er veldig glad jeg fikk være
en del av det. Det er noen lange dager med
mye informasjon og mye en skal sette seg inn
i, men jeg sitter like vel igjen med at dette er
noe jeg gjerne vil være med på igjen.
Var det noen saker som var spesielt
viktig for deg?
- Jeg er, etter å ha deltatt på kvinnekonferansen, blitt engasjert i kvinner i yrkes-/
elektrofag. Det var også derfor jeg gikk på
talerstolen.
Du gikk på talerstolen for første gang
etter innledningen til Ap sin leder og
kanskje kommende statsminister Jonas
MONTØRFORUM 1 - 2015

Støre, hvordan var det?
Han svarte deg direkte, hva var det du
spurte om og hvilke svar fikk du?
- Jeg prøvde å ikke tenke for mye på hvor
mange som var i salen når jeg skulle opp å
snakke, men når jeg så navnet mitt på skjermen og det nærmet seg min tur kjente jeg
pulsen øke. Fikk tips om å gå det litt av meg
før det var min tur, det hjalp veldig. Kjenner nå når jeg tenker tilbake på øyeblikket
at jeg kjenner litt samme følelse i kroppen
igjen. Det å stå foran forsamlingen var ikke
så skummelt som jeg trodde det kom til å
være. Når jeg var ferdig kjentes kroppen som
om du nettopp har vært oppe i tusenfryds
største berg og dalbane, jeg syntes bilde i
nyeste utgave av Nettverk viser veldig godt
hvordan jeg hadde det etter innlegget mitt.

Rolf Skår. FOTO BJARNE TRONDSEN

Av Nils Gunnar Knutsen
at jeg gikk på talerstolen og LM generelt.
EL&IT gjør en god jobb, alle de engasjerte
medlemmene gjør at jeg også ønsker å engasjere meg i foreningsarbeid, avslutter Tina.
Tina Kleppe Ottesen. FOTO BJARNE TRONDSEN

- Jeg spurte hva Arbeiderpartiet skal gjøre for
å klare å rekruttere flere kvinner inn i mannsdominerte yrker. Svaret måtte jeg inn på
nettet for å få detaljert hva han faktisk svarte.
Svar:
- aktive virkemidler fra det offentlige, legge
til rette for og premiere kvinner som vil søke
på mannsdominerte fag og omvendt.
- som tidligere helseminister tror Jonas det
er viktig å få mer enn 11-12% menn inn i
omsorgsbransjen
- arbeidsplasser med jevn fordelingen av
kjønnene er bedre arbeidsplasser
Har du noe mer du vil supplere på med
så må du bare gjøre det?
Jeg vil takke for at jeg fikk anledning til å
reise på landsmøte og for all støtten jeg har
fått fra distriktet, både i forkant og ettertid av
Tina sitt innlegg ble kommentert i Nettverk.
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LANDSMØTEBILDER
Landsmøtedelegasjonen fra Hordaland Sogn og Fjordane med observatører og Tor fra kontrollkomiteen
talte totalt 40 personer. I fremste rekke fra venstre: Tor Sundby, Åge Blummenfelt, Ove Andre´ Bogstein,
Heidi Johanne Bøyum, Ingrid Lund, Astri Skare, Linn Terese Sigvathsen, Tina Kleppe Ottesen, Morten
Bildøy, Stina Christofersen, Ragnar Andenæs, Arne Nesheim. I de to midterste rekkene fra venstre i
midten av bildet: Jan Georg Solland, og bak han Rolf Skår, Robert Loven, Bjarne Trondsen, Kjersti
Tresland, Arild Horsevik, Heidi Lie, Fredrik Grytdal, og Ronny Melheim. Bakerste rekke fra venstre:
Sigurd Sævareid, Renate Langedal, Tore Haugland, Terje Hop, Rune Rønhovde, Kolbjørn Lygre, Ingvald
Aarsand, Roger Nese, Magne Fromreide, Øyvind Landsvik, Kjell Sverre Aasheim, Karsten Eriksen, Nils
Gunnar Knutsen, og Karsten Bøe.
Stein Erik Olsen, Ove Toska, Svein Davidsen, Atle Rasmussen og Remi Unnvik var opptatt i sine
respektive komiteer og andre gjøremål. FOTO ARNE NESHEIM

Avstemning. FOTO NILS GUNNAR KNUTSEN

Fra Landsmøtesalen. FOTO ARNE NESHEIM
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Landsmøtedelegatane samla. Foto ARNE NESHEIM

Landsmøtet sier nei til EØS-avtalen. FOTO
ARNE NESHEIM

Remi Unnvik ble valgt til forbundsstyret og
LOs representantskap. FOTO ARNE NESHEIM

Jan Olav Andersen
vant ledervalget. FOTO
ARNE NESHEIM

Hans Felix brukte klubba for siste gang på
Landsmøtet. FOTO NILS GUNNAR KNUTSEN

Lunsjpausene ble brukt til delegasjonsmøter.
FOTO ARNE NESHEIM
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VERVESIDEN

Fagforeningen
har passert 3000
medlemmer
Fagforeningen fortsetter den
positive medlemsutviklingen,
og har passert målet med å
bli 3000 medlemmer. I skrivende stund er vi 3038 medlemmer. Dette er det veldig
mange som har bidratt til, for
eksempel var det 95 ververe
som hadde lodd i trekningen
av vervepremiene på halvårsmøte i høst. Jeg vil benytte
anledningen til å rette en stor
honnør til alle dere som har
vært med å bidra.

D

et er viktig å være organisert,
og ikke minst ha tariffavtalen
i orden på bedriften.
Det er tariffavtalen som
gir rettigheter til gode
lønns- og arbeidsvilkår, og ikke minst
forhandlingsrett for de tillitsvalgte. Våre
lønns- og arbeidsvilkår er stadig under

angrep, noe som vi ser eksempler på
hele tiden. For en tid tilbake var det for
eksempel en av offshore bedriftene som
ikke ville betale overtid når en var lengre
ute offshore enn oppholdsperioden i følge
lov- og avtaleverk skulle være. Dette skrev
klubben uenighetsprotokoll på. Denne
saken måte gå helt til topps mellom
partene LO – NHO for å finne sin løsning.
Konklusjonen ble at klubben hadde helt
rett og bedriften ble pålagt å betale overtid
og ventetid på natt. Uten at de hadde vært
organisert, hatt tariffavtale og oppegående
tillitsvalgte, så kunne bedriften gjort som
de ville. Det er også sånn at jo flere på en
bedrift som er organisert jo sterkere står
klubben.
Et av hovedfokusområdene til Fagforeningen, har vært å redusere frafallet av medlemmer. Vi ser at det er mange som går ut
som medlemmer som vil ha all fordel av å
fortsette som medlem. Dette gjelder i all
hovedsak medlemmer som går i militæret,
tar utdanning eller skifter jobb. Når en
går i militæret har en fritak for kontingent
og forsikring, men beholder forsikringene. Tar en utdanning betaler en for for-

Av Atle Rasmussen,
Organisasjonssekretær,
Elektroarbeidernes Fagforening

sikringene, men har fritak for kontingent.
Mange av de som tar utdanning vil også
kunne ha rettigheter til stipend, bl.a. i LO
sitt utdanningsfond. Jeg vil oppfordre alle
til å ta kontakt med fagforeningen eller
tillitsvalgt om en har endring i sin status,
enten ved jobbskifte, avtjening av militær
tjenesten, permisjon fra bedriften, tar
videre utdanning etc. Dette for å gjøre oss
i stand til å ivareta dine rettigheter som
medlem. Vi ser dessverre at det for enkelte
har store økonomiske konsekvenser å ikke
ha vært omfattet av tariffavtale i perioder
på slutten av arbeidskarrieren. Jeg tenker
da på Avtalefestet pensjon (AFP). Dette er
en pensjonsordning som krever tariffavtale i bedriften som en er ansatt i. AFP vil
gi betydelig ekstra pensjon, gjerne 5-6000
kr ekstra i måneden.
Fagforeningens viktigste oppgaver
er å organisere arbeidstakere innen elektrobransjen og opprette tariffavtaler, utvikle og arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår, bevare og utvikle fagene og skape
en trygg hverdag og fremtid for medlemmene. For å kunne oppnå dette trenger
vi også deg med på laget, sammen er vi
sterke.
Mai 2015 - 3038 medlemmer

Januar 2006 - 2400 medlemmer
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KURS - ETTERUTDANNING

Nok et etterutdanningskurs
gjennomført

Tekst og foto: Arne Nesheim

Fredag den 6. mars 2015 var organisasjonssekretær Åge Blummenfelt på skolen og delte ut
kursbevis til 11 medlemmer som hadde gjennomført fagforeningens etterutdanningskurs for
elektrikere. Elektroarbeidernes Fagforening har i samarbeid med Bergen Maritime VGS og
Fagskole samt forbundet sentralt fått utviklet dette unike kurset.

K

urset skal gi påfyll av teori
i forhold til forskjellen
mellom reform 94 og de
som har fagbrev fra før det.
Denne gangen var kurset i
en oppdatert versjon, og i todagers bolker.
Totalt har 78 medlemmer fra 30 ulike
bedrifter gjennomført kurset som er totalt
på 14 dager. Det første var i oktober 2010.
Mange har tatt kurset i Bergen, men det
har også vært kurs på Stord og i Førde.
Kurset er i tillegg til dette gjennomført
av flere fagforeninger over store deler
av Norge.
Bedriftene betaler 4/14 deler av kurset,
og deltakerne får ellers støtte fra Etterutdanningsfondet for LOK, LOs utdannings-

fond, og Elektroarbeidernes Fagforening.
Evalueringen var også denne gangen positiv, og flere kunne tenkt seg å gå dypere inn
i noen av modulene. Fra evalueringen kan
vi trekke frem noen utsagn som: Genialt
å ha to dagers samlinger. Kurset har gjort
arbeidet med dokumentasjon lettere.
Veldig positivt å friske opp igjen gammel
kunnskap. Kunne tenkt enda mer om
kortslutningsberegning. Har gledet meg
til kursdagene. Burde vært et tilsvarende
kurs hver gang det kommer oppdatering
i forskriftene.
Også Åge Blummenfelt er godt fornøyd
med kurset og samarbeidet med skolene.
Vi gratulerer deltakerne med vel gjennomført kurs.

Kompetansemål:
• Modul 1: Kunne beregne og måle elektriske størrelser, og kunne vurdere
resultater.
• Modul 2: Redegjøre for regelverk for
elektrofaget samt og kunne finne
frem til relevant informasjon i forskrifter og normer.
• Modul 3: Kunne redegjøre for de ulike
spenningssystemene og kunne velge
rett utstyr og tiltak for å ivareta sikkerheten i installasjonen.
• Modul 4: Kunne velge, beregne og
dokumentere valg av jordingssystem i
installasjonen.
• Modul 5: Å kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og verifisere en
elektrisk installasjon.
• Modul 6: Redegjøre for ulike styringssystemer og kunne forstå tegninger,
skjemaer og veiledninger knyttet til
automatiserte anlegg.
• Modul 7: Telecom. Kunne planlegge og
gjennomføre installasjon og vedlikehold av kabel og fordeleranlegg samt
felles kablingssystem for IT og telekom, kobber og fiber , int. NEK EN
50173 og 50174.

Klassebilde mars 2015. Sittende: Jørgen Eriksen og Jan Gunnar Bortheim fra Bergen Maritime VGS og
Fagskole. Stående fra venstre: Terje Samuelsen, Bjarte Hopland, Svein Ottar Hestad, Eirik Villanger, Reinhold Assmann, Bjørn Erik Larsen, Jonny Fjeldstad, Tore Sundbotten, Per Thunes, Frode Skjerping, Åge
Blummenfelt, og Audun Tellevik. Henrik Larsen og Laila Hjelmeland var ikke til stede når bildet ble tatt.
MONTØRFORUM 1 - 2015
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AKTUELT

Tekst og foto:
Arne Nesheim

Where is the money?
I februar besøkte tre rumenske telearbeidere Elektroarbeidernes Fagforening. Det var tre av de som hadde
jobbet i Bergen året før for at mobilkunder skulle få raskere mobilnett.
De hadde arbeidet for en lønn på 7,50
pr time. Etterbetalingen som var lovet
hadde de ikke sett.
Ionut, Rares, og Alex ble hentet av Åge Blummenfelt på flyplassen.

I 2014 jobbet over 30 rumenske telearbeidere i Norge for kroner 7,50 i timen.
De monterte 4G-nett for Netcom som hadde satt bort arbeidet til Netel,
som igjen hadde satt det bort til rumenske RCA Grup.
Da saken i august ble avdekket via TV-oppslag og anmeldelse til politiet ble
arbeiderne sendt hjem til Romania. Netel stod frem på fjernsynet og fortalte
at arbeiderne nå hadde fått etterbetalt lønna de skulle hatt. De sa og at de
hadde lært, og at dette aldri skulle gjenta seg. Men arbeiderne hadde ikke
fått pengene. Dette fikk Elektroarbeidernes Fagforening bekreftet da tre av
arbeiderne var gjester hos fagforeningen i slutten av februar i år. Besøket
gjorde det også lettere for politiet å foreta videre etterforskning av saken.
I tillegg til lav lønn, inneholdt arbeidskontrakten bestemmelser om at
arbeidstaker måtte betale tre årslønner hvis han sluttet hos RCA. Det var
også erstatningsansvar om arbeidet ikke var godt nok utført. Men yrkesskadeforsikring var neppe tegnet. Det var disse forholdene som gjorde at
fagforeningen gikk til politianmeldelse av saken i august.
Kroner 7, 50 skal tilsvare litt under gjennomsnittslønn i Romania. I tillegg
var det lovet diettpenger på 40 og for noen 50 Euro for dagen. Spesielt diettpengene fristet arbeiderne å reise til Norge.
Onsdag 18. februar ble de tre rumenske telearbeiderne hentet på Flesland
lufthavn av Åge Blummenfelt. Etter innsjekking på hotell var det møte i fagforeningens lokaler, der også Haakon Eliassen fra TV2 deltok for en mulig
oppfølging av saken fra deres side. De påfølgende dagene var det i tillegg
samtaler med politiet og Arbeidstilsynet. Det ble også tid til å smake reinsdyr på Wesselstuen, før turen gikk tilbake til Romania tidlig søndag morgen.

Haakon Eliassen fra TV2 som slapp nyheten i august stakk
innom.

I tillegg til lønnsforhold fikk fagforeningen innblikk i boforhold som ble

Grethe Moe og Knut Lervåg fra Arbeidstilsynet hadde samtale med våre tre gjester både
om lønnsforhold og innkvartering.
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Våre tre venner i samtale med Ove Toska og Åge Blummenfelt
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tilbudt de utenlandske gjestearbeidere. Åge Blummenfelt
regnet fort ut at RCA Grup hadde lurt arbeiderne sine for
om lag fire millioner norske kroner på denne jobben. Skal
tro hvem som sitter med de pengene? I skrivende stund er vi
ikke kjent med at pengene er kommet frem til de rettmessige
eierne.
Fra 1. mai i år er Landsoverenskomsten for elektrofagene
allmenngjort, og dersom dette hadde skjedd tidligere hadde
Arbeidstilsynet også hatt mye bedre verktøy for å rydde opp i
saken. Det er moralsk forkastelig at bedrifter utnytter arbeidere på denne måten. Netel har lovet at de rumenske telearbeiderne skal få norsk lønn for arbeidet. Så langt har ikke det
skjedd. Kan man ikke stole på Netel?
Det ble også en hyggelig middag på Wesselstuen.

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. 2-2014: Ingar Hagen, Sverre Fon, og Bjørn
Mollandsøy. Riktig løsningsord var: Elektromagnetisme.
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Årsmøtet drøfta
Kommune- og Fylkestingsval
Leiar i Distriktet, Ove Toska, ønskte 24 representantar velkomne
til årsmøte i EL & IT Distrikt Hordaland Sogn og Fjordane der
avtroppande forbundsleiar Hans Olav Felix var gjest.
Ove Toska opna årsmøtet i EL & IT Distrikt Hordaland Sogn og Fjordane. Han
ønska Hans Olav Felix velkomen og informerte om at han ville innleie om Kommune- og Fylkestingsvalet. Kampen mot
arbeidslivskriminalitet er ein av dei viktigaste kampane vi har i våre bransjar, sa
Ove Toska vidare. Regjering og Storting
er opptekne av det, men ute i arbeidslivet
er det banditter og mafia som utnyttar
arbeidskrafta. Ofte kjem slik kriminalitet
på toppen av sosial dumping, med slaveliknande tendensar. Dette må vi bruke
ressursar på framover. Vi oppnår enkelte
sigrar i dette arbeidet, som Hardangerbrua. Vi må gje beskjed om kva som skjer
ute på den enkelte arbeidsplass. Når vi
avdekka slike saker går vi ut med sakene
same kven det gjeld, Vi har hatt fokus på
telekommunikasjon for vi kom over graverande forhold. Elektroarbeiderenes Fagforening (EF), har organisert medlemmar
innan denne bransjen. Øyvind Landsvik
har vore frikjøpt frå nyttår til påske for
og sjå på denne bransjen. Eltel Sønnico
og Relacom er hovudaktørar med mange
Ove Toska opna som vanleg møtet.
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underleverandørar der det er mykje rart.
EF diskuterer ein vidareføring ut året men
vil ha fleire med på laget både distrikt og
forbund.
Det betyr noko kven som regjerer,
fortsette Ove. Vi har merka endringar i
lønnsgarantifondet og permiteringsreglane, endringar i AML, skattelette for
dei rike, privatisering, kommunereform
og sentralisering. Alt skjer i eit forrykande
tempo. Dei gjer alt dei kan før neste val,
då dei reknar med å måtte forlate regjeringsmakta. Landsmøtet kravde betydelige førebuingar, og distriktet hadde stort
engasjement både i forkant og på landsmøtet. Vi var godt budde. Landsmøtet
skal og gje oss eit løft i forhold til fellesskap og komande oppgåver, og det blei
gjort gode vedtak og riktige prioriteringar.
Jan Olav Andersen kjem frå vårt
eige distrikt og med seg i forbundsstyret
har han Svein Davidsen og Remi Unnvik
som ny, samt fleire på vara lista. Remi og
Svein har også fått plass i LOs representantskap. Mellomoppgjeret har gjeve lite

i det sentrale oppgjeret, men lokalt og på
den enkelte overeinskomst kan det komme
noko. Som ein del av oppgjeret kom og
endring i permiteringsregimet slik at det
no er 10 dagar arbeidsgivar må betale og
man kan maks gå 30 veker permittert.
Vi får det hektisk også framover, men
saman skal vi klare det.
Ove avslutta med å konstituere møte
og overlèt ordet til dei valde dirigentane.
Beretning
Sekretær Arne Nesheim la frem styret si
årsmelding som var sendt ut med sakspapira.
Svein Davidsen sa at dei fann feil i 95%
av tilfella ved innleie til energibransjen, og
syns det var rart at det berre var på Vestlandet. Kjell Sverre Aasheim fortalde om
arbeid opp mot Statens Vegvesen, der dei
har samarbeid med politi, skattevesen,
arbeidstilsynet og fagbevegelsen. Deretter
orienterte Øyvind Landsvik om sitt arbeid
for å kartlegge.

Morten Bildøy og Heidi Lie leia møtet.

MONTØRFORUM 1 - 2015

Tekst og bilder: Øyvind
Grindheim

Arne Nesheim presenterte årsmeldinga.

Temadebatt: Kommune- og Fylkestingsvalet 2015
Hans Felix innleia og fortalde at han blir
pensjonist frå 1. juni, og at dette var fyrste
innleiing som post- forbundsleiar. Han
har litt jobb med Osvald-monumentet
som hamna på Jernbanetorget og vert
avduka 1. mai. Også den delen av motstandsbevegelsen skal få eit minnesmerke
etter seg. Hans er og styreleiar i Norsk
Industriarbeidermuseum. Museet er no
eit av landets største museum frå Notodden til Hardangervidda. Rjukan- bana
og Rjukan kraftstasjon kjem truleg på
Unesco si verdensarvliste.
So gjekk Hans Felix over til å snakke politikk og starta med litt historie.
I 2001 bevega AP seg i feil retning. LO
kongressen ville ha det litt meir til venstre.
Martin Kolberg hadde tale om kor viktig
det er med betre kontakt med fagbevegelsen. Vi fikk gjennomslag for mange krav
vi stilte til regjeringa, og mange stemte
på dei raudgrøne partia. 60% stemte på
Arbeiderpartiet. Vi vant og i 2009, men då
var det mindre margin. Viktig at HøgreFrP-regjeringa ikkje får sitte i meir enn ein
periode. Folk flest var fornøyd med den
forrige raudgrøne regjeringa, men dei ville
ha nye ansikt, prøve noko nytt. Mange,
også av våre medlemmer gikk til Høyre og
FrP. 8 år med raudgrønt styre gav oss tiltak
mot sosial dumping på grunn av vårt samMONTØRFORUM 1 - 2015

arbeid med regjeringa. I 2008 klarte den
raudgrøne regjeringa å unngå dei verste
verkingane av finanskrisa ved å stimulere
til sysselsetting og verdiskaping. Ny folketrygd fekk vi med ein god AFP- ordning i
2008 som ikkje hadde blitt så god med ei
Høgre-FrP-regjering. Dei meina og at alle
skal ha AFP. Eigarskap er slått ring om.
No er den meir utsatt for hogg. Høgre og
Frp vil eigentleg ha privatisering av heimfall, og då blir det utanlandske store konsern som vil bli eigar av vannkrafta. FKE
/FEK saken heldt vi på med i 8 år og fikk
landa rett før valet i 2013, i samarbeid
med dåverande regjering. Det same med
kompetanseforskrifta. Den nye regjeringa
vil ha den vekk igjen.
Tapet dei raudgrøne hadde i 2013 og
etterpåklokskapen er berre meiningsmålingar, og ingen angreknapp.
Vi får ikkje noko anna enn ei høgredominert regjering i denne perioden. Den
lange valkampen starter no med Kommune- og Fylkestingsvalet til hausten, og
er glad for at dette distriktet vil engasjere
seg i den. Det hadde vore bra om dei store
byane kunne fått andre byråd som ikkje er
Høgre-dominerte.
Eigedomsskatten er ikkje so tung for
lommeboka, men tar litt frå dei som er
rikast. Fekk og til noko ved forrige kommuneval. Då fekk vi til noko med ILO 94
og gjengs lønn, det blei lovfesta.
Det at nokre kommunar har sagt at
dei ikkje vil bruke den generelle ordninga
med midlertidig tilsettingar, det er bra.
Vi bør stille slike krav til våre politikarar.
Kommunesamanslåingar bør skje frivillig. Vi må ta tilbake dei tapte skansar,
AML, betre skatteregime, meir pengar til
sjuke, gamle, barnehagar med meir. Den
kampen som skal gå i år ønskjer eg dokke
lykke til med.
Slaget mot 2017. Vi må holde fana høgt
så ikkje dei blå blå kan vinne neste val.
Landsmøtet fatta eit vedtak om EØS som
seier at vi må ut av EØS avtalen og etablere ein frihandelsavtale. Åtvarar mot å
bruke EØS spørsmålet som eit høgaktuelt
tema rundt 2017 valet. Det trengs meir

Hans Felix innleia til debatt.

tid. Det må modnast. Eit sterkt fokus kan
heller øydelegge for oss, det blir ikkje eit
raudgrønt alternativt. Valet i år blir ein
peikepinn mot 2017. Viktig å verve og
organisere. Det må være sak nummer ein
og deretter bevisstgjere dei på kva som
gagnar fellesskapet.
Forslag til uttalelse
Ove Toska sa at vi skal være aktive inn mot
valet. Ikkje alle er einige i det, men det kan
ikkje stoppe oss. Vårt arbeid gagnar også
desse medlemmane. Nils Gunnar Knutsen
som sit i bystyret i Bergen blei valt med ein
stemme overvekt. Kanskje fordi vi sendte
brev til alle våre medlemmer om kven
som var kandidatar og anbefaling om å
stemme på partia på venstresiden. Vi vil
også denne gangen skaffe oversikt over
kven av våre medlemmer som er på lister
og sende brev til medlemmane.
LO og Forbundet kjem til å engasjere
seg i dette valet. I samarbeid med LO
lokalt vil vi også gjere ting framfor valet.
Han la so fram forslag til uttalelse frå
styret om Kommune- og Fylkestingsvalet,
og trakk fram moment som eigarskap,
kompetanse-forskrifta, skule og utdanning. Vi vil med uttalelsen legge føringar
for arbeidet fram mot valet. Vi må nytte
stemmeretten ved valet, sjølv den enkelte
stemme tel.
27
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Slik ein kommunepolitikar
ser det

Arthur Sjursen fortalde om korleis det er å være
politikar i Masfjorden.

Ragnar Andenæs fortalte om skotpremie.
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Artur Sjursen viste årsmeldinga for Masfjorden kommune for 2013, og fortalte litt
om korleis det er å vere politikar der. Og
stilte spørsmålet kvifor ønskjer vi og vere
politikar. Vi må være opptatt av sakene
som er der ein bur.
Masfjorden er stor geografisk med 1704
innbyggarar. Omsetninga er om lag 183
millionar og resultatet i 2013 var 7 millionar i overskot. Det er ca. 32 møter i året i
kommunestyre og formannskap.
Det politiske engasjementet blei vekka
via fagbevegelsen med kurs og opplæring.
Han har vore leiar i fleire e-verksforeiningar som automatisk fører til eit engasjement om korleis ein lever. Ein blir lagt
merke til og han blei spurt for fire år sidan
om å bli ordførarkandidat og sit i dag i
formannskapet. Det er utruleg interessant. Men det er mykje dokumenter i dag
på data. Jobben som distriktssekretær har
ført til at det som var hobbyen blei jobben,
for eksempel det å drive med kursverksemd. Å kunne hjelpe dei som treng støtte
er og veldig gjevande. Mange får støtte og
vi vinn fram. Det er greitt å være politikar
i ein kommune med bra økonomi, men
det er sjølvsagt ting ein ønskjer å utrette

i tillegg til det som er realistisk. Masfjorden er ein kraftkommune og alle parti er
for sosial ordningar. Men dei frå FRP og
Høyre har ein annan ideologi, sølv om
realpolitikken ofte er sosialdemokratisk
der dei jobbar til beste for innbyggarane.
Som følgje av regjeringsskifte har skatteinngangen til kommunen blitt redusert
og det har blitt innskjeringar. Syns ikkje
det er riktig å bruke oppsparte midlar til
og backe opp for regjeringas politikk. For
eksempel tok regjeringa vekk skulefrukt,
men vi fortset med det i kommunen. Det
aller viktigaste er kven som sit i regjering.
Dei blå-blå driv omvendt Robin Hoodpolitikk ved at dei tek frå dei fattige og
gjev til dei rike.

Atle Rasmussen fortalde om LO sitt initiativ inn
mot AP.

Tore Haugland viste til gode eksempel frå Trondheim.
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Tekst og bilder: Øyvind
Grindheim

Debatt
Atle Rasmussen var fyrste mann på talarlista i debatten, han poengterte at politikk
er viktig og oppmoda alle tillitsvalde til
å vere aktive på arbeidsplassane. Prøve
å påverke medlemmane, få dei politisk
interesserte.
Tore Haugland følgde opp med å vise
til Trondheim, der dei raudgrøne har eit
stort fleirtal. Meiningsmåling er ein ting,
val noko anna. Derfor må vi mobilisere.
Svein Davidsen sa at vi må vere på offensiven, ha eit tydleg krav og betre samarbeid
mellom fagforeiningane.
Arild Horsevik tok opp dette med sentralisering, at mange arbeidsplassar forsvinn til storbyane, og at det kjem lite fram
kva vi får att ved kommunesamanslåing.
Rekneskap 2014
Kasserer Tore Haugland la fram rekneskapen for 2014 utan å få nokon kommentarar.
Innkomne saker/forslag og uttalelsar
Styret foreslo på bakgrunn av overskot i
regnskapet for 2014 at det vert utdelt eit
aktivitetstilskot til fagforeiningane på kr
150 pr. medlem basert på medlemstal pr.
31.12.2014
Styret foreslår vidare at det blir sett av
kr 50 000 av overskotet for 2014 til internasjonalt besøk.
I tillegg hadde styret 3 forslag på utalelsar:
• Nei til regjeringas endringar i AML
• Ein stad å bu- og til ein pris å leve med
• Kommune og Fylkestingsvalet 2015Bruk stemmeretten
• Alle forslag og utalelsar var vedtekne.
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Ove Toska vart attvald som leiar for to nye år.

Val
Valkomiteens leiar Terje Davidsen orienterte om valkomiteens arbeid og la fram
valkomiteen si samstemde innstilling.
Atle Rasmussen ba om ordet, og la fram
forslag på Rune Myntevik som representant til LO i Nordhordland. Atle Rasmussen fortalde vidare at LO Voss og Omland
er nedlagt, og at vi difor ikkje treng å velje
nokon til verv der.

Lund, Reidar Sekkingstad + styrets representant
Ove Toska fikk ordet til slutt, takka møteleiarane og deltakarane, minte om fyrste
mai og ønskte alle vel heim.

Valkomiteen sitt forslag blei einstemmig
vedtatt med dei endringane som Atle Rasmussen hadde fremma.
Det vart også vedteke at årsmøtet gav
distriktsstyret fullmakt til å peike ut representantar til ledige plassar i LO avdelingane i perioden.
Sidan Terje Davidsen skulle over i ny jobb
var det naturleg at han gjekk ut av valkomiteen. Det kom forslag på Heidi Lie som
ny leiar i valkomiteen, og Reidar Sekkingstad som nytt medlem.
Ny valkomité for 2016 blei slik:
Heidi Lie (leiar), Ragnar Andenes, Ingrid
29

MARKERING

14 år som
forbundsleiar
er over
Den nyleg avgåtte forbundsleiar i EL &
IT Forbundet, Hans Olav Felix, var gjest
på årsmøte i EL & IT Forbundet Distrikt
Hordaland Sogn og Fjordane. Ove Toska
takka Hans Olav for over 40 års medlemskap og innsats i forbundet som til slutt
ga 14 år som forbundsleiar. Han brukte
godord som samarbeidsvillig, resultatorientert, litt humørfylt, og ein usedvanlig
god leiar som har bygd stein på stein etter
at han førte forbundet ut av ein vanskeleg
situasjon i 2001. Det er vi evig takknemlig
for og håpar å dra nytte av hans kunnskap
Ove Toska ga Hans Felix ei gåve frå distriktet.
FOTO ØYVIND GRINDHEIM

også seinare,
sa Ove Toska.
Han
overrekte så ein
karikaturteikning
til
Hans Felix.
Arild
Horsevik
hadde også ei lita helsing og ein kniv i gåve frå
Energiforeininga i Sogn og Fjordane. Han
ga skryt til Hans for gode kontakter
inn i LO, mot myndigheter og media.
Arild berømte Hans for å komme
godt ut av debatter,
og for å ha gjort ein
god jobb for energibransjen.
På kvelden vart det arrangert middag i Kalfarveien
71. Det var kjøpt inn tapas
frå eit cateringselskap. Ein
enkel og god løysing. Det
var samla 12 menneske
rundt bordet for å heidre
Hans Felix. Fleire godord

Det synte seg å være ein karikaturteikning. FOTO
ØYVIND GRINDHEIM

og gåver fylgde med, og det gjekk over
til mimring før forsamlinga reiste seg frå
sofaen i kjellarstova då klokka var om lag
middnatt.
Me er kjent med at det var ei mykje
større markering i Oslo seinare i april.

Fra tapasbordet om kvelden den 10. april. FOTO ÅGE BLUMMENFELT
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VIDEOINTERVJU

En forbundsleder går av
Montørforum har en tid hatt planer om å intervjue den nå avgåtte forbundsleder
Hans Felix. I forbindelse med Landsmøte og årsmøte i distriktet fikk Nils Gunnar
Knutsen oppdraget. Han hadde satset mye på å prate med Felix i forbindelse med
årsmøtet, men da ble han værfast i Nordsjøen. Det hele endte opp med at Nils
Gunnar Knutsen etter tillatelse fra Hans Felix har skrevet av et videointervju som
ble gjort med Felix i forbindelse med landsmøtet. Her kommer det.
14 år som leder i EL&IT forbundet, og
nå gir du fra deg klubben, føles ikke det
vemodig?
Absolutt, det vil jeg si. 14 gode år er
nå avsluttet. Det føles riktig å gå av nå da
jeg har oppnådd den alderen til å gå av
med pensjon.
Hva føler du egentlig?
Jeg har vært organisert siden 71 og
det har vært en lang reise. Det har vært
en flott tid å ha dette vervet. Først utdannet fagarbeider, opptatt av tillitsmannsarbeid, og kommet opp på dette nivået.
Veldig fornøyd.
Pakke sammen nå etter 14 år som leder,
og organisert hele livet og ut i pensjon.
Har du andre planer?
Jeg sitter som styreleder i Norsk
Industriarbeider Museum, meget interessant styreverv. Det er ikke noe heldags
jobb. Sitter også i noen andre småtteri.
Skal nå få tiden til å gå. Det er nå slik at
når vi først er ferdig med arbeidslivet skal
man også ha det litt godt, og det tror jeg at
jeg skal få tid til.

Mange vil huske deg for Hjemfall?
Ja da. Det var den viktigste saken
politisk sett. Den gangen representerte
jeg LO. Jeg tror jeg kan si at hadde vi ikke
vært så standhaftig hadde vi nok ikke hatt
det eierskapet vi har i dag.
Hva har du å si til den nye lederen?
For si som han selv sa i et intervju
for en tid tilbake om hva han ville gjøre
for noe nytt. Da sa han at det huset som
er bygd er bra. Det er ikke noe revolusjon
som blir når det blir en ny leder, men det
er noe nytt en må bygge videre på og gjøre
det bedre enn det som er og det tror jeg
Jan Olav er veldig innstilt på.

Hans Felix på landsmøtet. FOTO NILS GUNNAR
KNUTSEN
Hans Felix og til venstre for han Vidar Hennum. FOTO ARNE NESHEIM

Hva er det du tenker mest tilbake på og
mest stolt av den tiden du har vært leder
for forbundet?
Vanskelig å dra frem noen enkelte
ting. Det har reisen som har vært hele
veien. Husker med stolthet det å være
elektriker og etter hvert kunne tariffsystemene og være god på forhandlinger, og
etter hvert kunne hjelpe arbeidskollegaer
til å tjene bra med penger når de jobbet i
akkordlag. Jeg har blitt sugd inn i dette, og
det er egentlig ikke mye som har vært planlagt. Helheten i dette har vært veldig bra.
MONTØRFORUM 1 - 2015
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Tekst: Arne Nesheim/Kjell Sverre Aasheim

Merkefest 2014 Stord
Elektroarbeidernes Fagforening har
lang tradisjon i å hedre medlemmer
som har vært med lenge. Dette gjøres
ved å invitere medlemmer med 25 år
i Forbundet, 40 og 50 år i LO samt pensjonistene til julemiddag.
Den 28. november 2014 ble dette
markert på sjøhuset på Stord. 7 jubilanter deltok i tillegg til styremedlem-

mer og pensjonister. To av jubilantene, Oddmund Sævareid 40 år, og Ivar
Inge Grønvigh 25 år, hadde ikke anledning til å delta.

Frå venstre: Johannes Blom 40 år, Oddmund Fylkesnes
40 år, Svein Sebjørn Søreide 50 år, Odd Tollaksvik 40 år,
Ove Strauss 40 år, Kåre Østrem 50 år, Kristian Pedersen
25 år, Trond Løvstakken fra forbundskontoret.
FOTO ROLF SKÅR

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.

NOTISER

Kjentfolk på listene
Det nærmer seg kommune- og fylkestingsvalg, og i den forbindelse har Montørforum laget en oversikt over aktuelle
EL & IT kandidater fra Distrikt Hordaland, Sogn og Fjordane til kommune- og fylkestingsvalget 2015:
Nils Gunnar Knudsen (Ap), bystyret i Bergen
Arthur Sjursen (Ap), kommunestyret i Masfjorden
Sigurd Sævareid (Ap), kommunestyret på Stord
Inge Øpstad (Ap), kommunestyret på Stord
Vegard Moe (SV), kommunestyret på Stord
Rolf Åsmund Skår (SV), kommunestyret på Stord
Øyvind Grindheim (Ap), kommunestyret i Svelgen
Christoffer Rafdal (Ap), kommunestyret på Stord
Joakim Espevik (Ap), kommunestyret i Kvinnherad
Ketil Helland (Ap), kommunestyret i Austevoll
Ole Erik Tingnes (SV), kommunestyret i Naustdal
Bjarne Melvær Berg (MDG), kommunestyret i Flora
Ragnar Andenæs (Ap), kommunestyret i Gloppen
Arild Horsevik (Ap), kommunestyret i Gaular
Nils Ola Strand (SV), kommunestyret i Eid
Arne S. Hjelle Strand (SV), kommunestyret i Eid
Linda Kvam Bjørkum (Ap), kommunestyret i Lærdal
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Karin Moen (Ap), kommunestyret i Lærdal
Anders Dale (SP), Balestrand kommunestyre.
Vi tar forbehold om at det kan være personer som står på
lister som ikke Montørforum har blitt gjort oppmerksom
på.
Gratis forsikring for lærlinger
Visste du at lærlinger som er medlem i EL&IT har gratis
reiseforsikring, grunnforsikring liv og ulykke, samt innboforsikring.
Etterutdanningskurs til hausten
Fagutdanningsutvalet har planer om å setje opp etterutdanningskurset for elektrikarar i Førde og på Stord hausten 2015. Er dette noko for deg, så nytt høvet.
Flytter mer makt til arbeidsgiverne
De borgerlige partiene på Stortinget har vedtatt å endre
Arbeidsmiljøloven slik at arbeidsgivere får mer makt over
arbeidstakerne. Endringene skjer frå 1. juli og åpner blant
annet opp for flere midlertidige ansettelser.

MONTØRFORUM 1 - 2015
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UTTALELSE FRA ÅRSMØTE I DISTRIKTET 10. APRIL 2015

UTTALELSE
Fylkes- og Kommunevalget 2015 - Bruk stemmeretten!
Årsmøte i EL&IT Forbundet Hordaland, Sogn og Fjordane har behandlet årets valg til Fylkes- og
Kommunestyrene i vårt distrikt.
Som ved alle valg er det mange viktige saker som er med og preger valgkampen. Lokalvalg
kommer gjerne noe i ”skyggen” av stortingsvalgene, men viktigheten av et godt og vel
fungerende lokaldemokrati bør og må oppta oss alle.
De store rammene for samfunnsutviklingen legges gjerne av storting og regjering, men
førstelinjen i velferdsstaten er det den enkelte kommune som handterer. Det fokuseres mye på
statlige overføringer og størrelsen på disse, og det er viktig nok bl.a med at en voksende andel
av overføringene er frie midler som igjen den enkelte kommune disponerer. Ved å bruke
stemmeretten din er du med og påvirker bruken av disse midlene.
Fylkeskommunen har de senere år fått noe begrenset myndighetsområde, men også her er det
lokalt ansvar for kollektivtransport og annen viktig infrastruktur. Videregående skole er også et
svært så viktig område for å sikre den enkelte fullgod utdannelse og nærings- og samfunnsliv
godt kvalifisert arbeidskraft og kompetanse.
Felles for våre lokalvalg er at de sterkt preger den hverdagen vi alle er en del av. Vi må derfor
bruke vår demokratiske rett til medbestemmelse av tilretteleggelsen av nettopp denne
hverdagen.
Ved dette valget står vi med en blåblå regjering sentralt oppe i en rekke viktige saker som også
påvirker egen kommune og fylke.
Fylket og kommunene er store og viktige arbeidsgivere. Når regjeringen vedtar store endringer i
Arbeidsmiljøloven, bla.a på ansettelser, søndagsarbeid og arbeidstid er det viktig hvordan dette
handteres i egen kommune og fylke. En rekke kommuner styrt av rød-grønt flertall har uttalt at
de ikke vil iverksette endringene – for oss i EL&IT forbundet vil dette være et viktig tema også i
lokalvalgene.
Regjeringen legger også opp til betydelig sentralisering på viktige områder som
kommunesammenslåinger, mindre overføringer til fylkeskommunen, og ny politireform, og igjen
er dette med å utfordre nærdemokratiet.
EL&IT forbundet mener at kommunesammenslåing må være frivillig og ikke slik som nå da det
blir tredd nedover kommunene fra regjeringen
De aller fleste kommuner og fylkeskommuner er eiere av kraftverk. Gjennom press på
gjennomføring av kommunesammenslåinger utfordres det lokale eierskapet, og med det også
offentlig eierskap og styring med en våre viktigste naturressurser.
Ytterligere press legges fra regjeringen ved forskriftsendringer fra NVE, Reiten-utvalget’s
innstillinger og føringer for endringer av Kompetanse-forskriften. Slik utfordres offentlig eierskap,
lokal styring og ansattes arbeids- og ansettelsesvilkår.
EL&IT forbundet har iverksatt en kraftig mobilisering mot disse endringene. Bli en del av denne
mobiliseringen også på valgdagen.
Er du opptatt av offentlig eierskap og infrastruktur, en god og inkluderende enhetsskole,
gode oppvekstmuligheter for barn og ungdom, en vel fungerende velferdsstat, lokal
verdiskapning og lokal medbestemmelse og påvirkning?
Ja – da er du også opptatt av lokaldemokrati.
Årsmøtet i EL&IT Forbundet er og sterkt opptatt av disse forhold og ber våre medlemmer
slå ring om lokaldemokratiet og fellesskapet:
Møt derfor opp på valgdagen - Bruk din stemmerett – Ikke la andre bestemme for deg!
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Tillitsvalgtstid på arbeidsplassen…… 				
Starta med at dette er eit tema som opptar og berørar ganske mange av våre tillitsvalgte og
medlemmer rundt om kring i landet.

På dette området blir det praktisert ulikt
frå bedrift til bedrift, men dei vanligaste
problema rundt dette går ofte igjen og er
ganske like. Det kan være snakk om:
- For mykje tid som blir brukt.
- At dei skal gjere slik arbeid i fritida enn
i arbeidstid.
- Kva er poenget med slikt arbeid og det er
unødvendige utgifter som bedriftene ikkje
kan fakturera opp mot noko kunde.

tivitet enn dei som har det motsatt.
ein del misforståelser hadde våre unngått
Det er her tillitsvalgte kjem inn i bilde. om dei hadde tenkt igjennom to gangar.
Han/henne skal både være eit verktøy og
Dette med å kunne gjere jobben sin
eit ledd som skal hjelpa til med å få kom- på best mulig måte, er noko likt hos alle
munikasjonen mellom leder og arbeids- og når ein har sagt ja til eit verv vil ein
takar til å gå betre. Når dette manglar, jo sjølvsagt gjere jobben så godt det er
oppstår problemar. Dette er ganske viktig mulig å gjere. Men dette er ikkje enkelt
med tanke på korleis eit dårlig arbeids- om ein heile tida får pes i frå ledelse om
miljø kan ha stor innvirkning på resultatet at ein bruker for mykje tid, og at ein ikkje
i bedrift. Men her er det ein del bedrifter er produktiv som resten av arbeidstaben i
som ser på dette som ei unødvendig utgift bedrifta.
enn som ein økonomisk fordel.
Dette med økonomi i ei bedrift spiller Min erfaringar fram til no på dette områganske ofte ei stor rolle, sidan dei ser på det er at det ikkje har våre dei største proutgifter som ikkje kan fakturerast. Her blema å få kunna gjere jobben og bruka
prøver
heile
tida å kutta
ned på dette,
den tiden
eg trenger for å utføra mitt klubBrukdei
av
tiden
og press
om det
i bedrift:
og da er det veldig ofte det kjem opp kort- bledar verv. Det som er blitt avtalt mellom
Starta med at dette er eit tema som opptar og berørar
siktige planer som ser ganske flotte ut på klubb og leiinga er at når klubbdager blir
ganske mange av våre tillitsmenn og medlemmer rundt om
budsjettet
der å da, men i det lange løp er tatt, så må dette meldast inn nokre dagar
kring i landet.
ikkje dette alltid den beste løysinga for på førehand slik at jobbar som er på gang
På dette området blir det praktisert ulikt frå bedrift til
verken
arbeidar. Einproblema
av post- rundt
ikkje stopper
opp ofte
og at det blir delegert
bedrift,bedrift
men eller
dei vanligaste
dette går
ane
som
kjem opplike.
og som
lettast
å snakk
vidareom:
til andre som kan overta desse
igjen
ogofte
er ganske
Det er
kan
være
få redusert på er den tiden den tillitsvalgte dagane. Fram til no har dette fungert
- For mykje tid som blir brukt.
bruker. Ved slike tilfelle gløymer ofte veldig greit og har ikkje ført til dei største
- At deiog
skal
gjere slik at
arbeid
fritida
enn i arbeidstida.
ledelsen
prosjekterer
for å igjere
einheller
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- Kva
er må
poenget
med
slikutføra
arbeid
og det er unødvendige
god
jobb
du bruke
tid på
den.
utgifter
som
bedriftene
ikkje
kan
fakturera
opp
motden
noko
Det som ganske ofte og fort skjer når ein Holder
på med
tredje perioden i mitt
kunde.
forhastar seg er at ting eller deler på ein tillitsvalt verv i bedrifta.
For at
bedrifter
kunna
pengar, erI det
arbeidarane
jobb
raskt
kan blikan
oversett.
Datena
kan jobbar
denne
tiden har eg auka bruken av
som
må
produsera
og
levere
produktet
til
kundane,
at slik at medlemer
ta dobbel så lang tid, enn det som var tiden sakte men slik
sikkert,
det er mulig for bedrifta å kunna fakturera jobben. Og det
utgangs punktet.
skal sjå at det er aktivitet rundt dei og at
er som kjent at fornøyde arbeidstara som trivest på jobb og
Her
er
det
nok
ganske
mange
eksemklubben er derenn
nårdei
dei trenger den. Det
føler dei blir hørt og sett har ein større produktivitet
plar
at det
dettemotsatt.
har skjedd, og ikkje minst første året var det ikkje mykje av saker.
sompå
har

Tillitsmannstid på
arbeidplassen……

For at bedrifter kan kunna tena pengar,
er det arbeidarane som må produsera og
levere produktet til kundane, slik at det
er mulig for bedrifta å kunna fakturera
jobben.
Og det er som kjent at fornøyde
16.04.2015
arbeidstara som trivest på jobb og føler
dei blir hørt og sett har ein større produk-
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Ein for alle og alle

Det er her tillitsmannen kjem inn i blide. Han skal bådeMONTØRFORUM 1 - 2015
være eit verktøy og eit ledd som skal hjelpa til med å få

Av Carlos Lopez Fyllingsnes

SIDE 2

budsjettet der å da, men i det la
den beste løysinga for verken b
postane som ofte kjem opp og s
på er bruken av tillitsmannstid. V
ledelsen og prosjekterer at for å
bruke tid på utføre den. Det som
når ein forhastar seg er at ting e
kan bli oversett. Da kan jobbar
det som har var utgangs punktet

				 Bruk av tida og press om det i bedrift.

Her er det nok ganske mange e
skjedd,
minst
situasjonar
somOg
kanikkje
oppstår
mellomein
til- del
litsvalgte
og bedrift.
unngått
hvis dei hadde tenkt to g

Eg måtte komma inn i systemet og det var
ein heil del å få på plass etter at det ikkje
hadde våre noko mykje aktivitet dei siste
åra. Andre året gjekk ting mykje bedre,
men her har det våre ein del konfliktar
som måtte takast etter kvart og på dette
har det gått ein god del tid på å få rydda
oppi. Ved slike ting har eg tatt den tiden
som var nødvendig.
Det som også tar ein del ekstra tid for min
del, er når eg skal ut for å sjå korleis det
står til med medlemene ute i jobbområda.
Her blir det ein del kjøring sidan vårt
firma har jobbar fordelt forskjellige plasser i Bergensregionen. Dette er noko som
er nødvendig å gjera for å sjå etter om dei
har det som trengst på staden som verktøy, dofasilitetar, etebrakke, og garderobe.
Her har det våre litt av kvart, og ikkje like
enkelt alltid å få alt på plass alt som er
nødvendig.
Bedrifta som eg jobbar for har ein del
jobbar for forsvaret og her har vi hatt ein
del utfordringer når det har komet til garderobar, pauserom og dofasilitetar. Dette
sidan det er inne på bevåkta område og
her er det forsvaret som bestemmer kva
som får lov å komma inn å stå på området. Det har våre ein del rundar mellom
bedrifta og forsvaret for å få alt på plass
slik at det skal holda krava, og den tillitsvalgte har også våre med i prosessen sidan
medlemer har komet med berekningar og
ønske under vegs.
På dei andre plassane har ikkje det
MONTØRFORUM 1 - 2015

Dette med å kunne gjere jobbe

Dette tema er ganske stort og eg kunne
er noko likt hos alle og når ein ha
tatt opp meir, men for at folk ikkje skal
sjølvsagt gjere jobben så godt
detta av lasset vil eg nok avslutta her. Så
dette
ikkje
enkelt
hvisnår
ein he
håper
eg på atervi kan
hjelpa
kvar andre
om
at
ein
bruker
for
mykje
det blir tøft og støtta opp om kvar andre tid p
somslik
resten
arbeista
medproduktiv
råd og veiledning
at flestav
mulige
tillitsvalgte kan får bruka den tiden som
må til for at vi kan gjere ein så god jobb
som vi ønskjer for våre arbeidskolegar.
våre snakk om sånne problemar, men alt
har likevel ikkje våre på plass før det har
blitt sagt i frå av tillitsvalgte. Har sett ved
at eg bruker meir tid har tinga har bedra
seg på arbeidsmiljøsida hos medlemmane
i bedrifta, men har enda eit stykke igjen
før ting er på plass. Det har også ledelsen
merka og begynt å være med og jobba for
eit bedre miljø elles i firma også.
Fram til no har ikkje det våre noko problemar med å kunna ta mitt verv på alvor
slik at tiden kan brukast på best mulig
måte for mine medlemmer, men høyrer at
i andre avdelingar i konsernet har det blitt
problemar og press på bruken av tiden og
at den må ned. Dette er jo ikkje så veldig
gunstig for oss andre rundt i konsernet
vårt sidan det også kan råka oss. Men vi
einige om at vi skal stå i saman mot dette.
Høyrer også at dette er problemar hos
andre konsern når det er konferansar og
møte i El & It. Merker at på slike samlingar er det greit å høyra frå andre tillitsvalgte om korleis dei handtera ulike

Min opplevelse fram til no på de

Somhar
sagt:våre
Alle dei
for ein
og einproblema
for alle.
største
å
Saman er vi sterkast.

bruka den tiden eg trenger for å
er blitt avtalt mellom klubb og le
blir tatt, så må dette meldast inn
slik at jobbar som er på gang ik
er andre som kan overta desse
dette fungert veldig greit og h
problema. Holder på med de
tillitsmanns verv i bedrifta.

I denne tiden har eg auka br
sikkert, slik at medlemer skal sjå a
og at klubben er der når dei tre
var det ikkje mykje av saker.
systemet og det var ein heil del
ikkje hadde våre noko mykje ak
året gjekk ting mykje bedre, me
konfliktar som måtte takast etter
gått ein god del tid på å få ryd
eg tatt den tiden som var nødve
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LØNNSSTATISTIKK

Fastlønnsstatistikken

LAVESTE

HØYESTE

GJ.SNITT

HELLIGDG

FASTLØNN

FASTLØNN

FASTLØNN

GODTGJ

Aibel

213,44

233,44

219,80

258,10

God

Aker Solutions MMO Bergen

221,40

240,94

234,94

297,12

Dårlig

Apply Rigg & Modules, Stord

220,83

228,69

224,00

221,30

Meget god

Apply TB Bergen

206,44

237,44

232,33

God

Apply TB Sunnhordland

214,94

217,94

216,21

Fastlønn

Dårlig

Bilfinger Svelgen

210,54

224,54

218,84

Fastlønn

Meget god

Bravida Bergen

226,58

245,58

235,18

248,18

God

Bravida Førde

216,44

232,44

226,25

230,57

God

Bravida Norge 3

224,38

234,89

230,63

249,39

Middels

Caverion Bergen

231,58

274,08

239,15

257,68

God

Caverion Førde

217,58

250,44

228,60

238,06

God

220,25

243,50

226,45

238,06

Middels

E. Eismann Eftf

213,94

245,94

230,49

Fastlønn

Dårlig

Elecon

211,94

216,94

214,44

Fastlønn

Middels

Elektro Automation Austevoll

214,02

231,80

244,30

God

Hans Pedersen

222,27

234,53

262,63

Havyard - Ship Technology

202,64

214,46

208,64

288,00

Middels

Helland Elektro

232,53

246,87

236,56

Fastlønn

God

Inst. Håkon Olsen

249,00

261,00

257,00

Fastlønn

God

Inst. M. Thunestvedt

219,44

262,44

239,00

Fastlønn

Meget god

Inst. Martin Prestegård

206,44

268,94

246,14

246,14

Meget god

KLUBB

UTSIKTER FOR 2015

Adecco
Adventec Elektro

Bergen Group Servises
Bergen Installasjon
Bergen Omegn Elektro Inst.
Bilfinger Odda

Caverion Høyanger
Caverion Nordfj.
Caverion Mongstad

Elektroinstallasjon
Fag Offshore
Fokus Elektro
Frøland & Noss Elektro
Førde Elektro og Rør
Hafs Elektro

Henden Elektriske
Holen Installasjon
Honeywell Life Safety
Høva Elektro
Hus Elektro
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LAVESTE

HØYESTE

GJ.SNITT

HELLIGDG

FASTLØNN

FASTLØNN

FASTLØNN

GODTGJ

Kjell Hansen Elektro

227,52

251,55

Knut Knutsen

259,11

272,25

262,18

Fastlønn

God

Kvinnherad Elektro

202,33

280,00

221,97

221,97

Middels

Kværner Stord

226,38

238,38

232,38

254,81

Middels

211,00

285,00

251,00

Mesta Elektro Røldal/Rådal

205,08

257,08

Fastlønn

God

Mølster Installasjon

214,44

226,44

223,94

Fastlønn

Meget god

Oneco Teknologies

208,38

271,11

216,91

Fastlønn

Middels

Pettersson & Gjellesvik

223,32

274,80

239,44

250,15

Meget god

SEC Elektro

235,44

240,94

238,44

235,44

Middels

Stomas

207,94

224,94

219,94

Fastlønn

God

Sæterdal Elektro

225,44

245,44

232,73

232,73

God

Sætren Installasjon

196,44

250,41

220,39

220,39

Meget god

Sønnico Inst. Bergen

195,44

271,66

222,00

Fastlønn+6,2%

Middels

Sønnico Inst. Florø

211,94

243,94

229,44

Fastlønn

God

Torsvik Elektriske

218,94

249,94

232,11

Fastlønn

Middels

Ulvesund Elektro

209,14

246,66

229,20

Fastlønn

God

216,96

222,94

220,74

Fastlønn

God

Vestgar Elektro

233,80

233,80

233,80

233,80

God

Voith Industrial Services

232,11

244,95

238,47

Fastlønn

Middels

Øygarden Elektriske

230,88

242,38

235,63

Fastlønn

Meget god

218,78

245,75

231,46

244,93

KLUBB

UTSIKTER FOR 2015

Josvanger Elektro

LOS Elektro
Maritim Elektro

Meget dårlig

Meland Elektro

Mikkelsen B.
NBN Elektro
Nokas Teknikk Avd. Bergen
O. Solberg Thomsen Eftf.
Offshoretelecom
Orange Offshore

Risnes Elektro

Urheims El.kompani
Vangen Elektriske
Vest Elektro Maritim

Øystese Elektriske
GJENNOMSNITT SUM:

Timesatsene er utarbeidet før mellomoppgjøret 2015 og er eksklusiv det individuelle fagarbeidertillegget i § 3C.
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Kartlegging av teleentreprenørbransjen 2015

Av Øyvind Landsvik

Etter å ha vært bekymret over utvikling i telebransjen over en tid, vedtok styret i Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland, Sogn og Fjordane i sitt møte 4. desember 2014 å kjøpe fri
Øyvind Landsvik fra Caverion-klubben i Bergen på deltid, fra årsskiftet 2014 – 2015 og fram
til EL&IT Forbundet sitt landsmøte i mars 2015. Dette for å kartlegge hvilke aktører som er
etablert i bransjen og se på lønns og arbeidsvilkår disse jobbet under.
Kartleggingen er blitt utført som søk på nett
og tips fra andre om aktører som er i bransjen.
De bedrifter som så langt er kartlagt (ca. 60 i
tallet) er bedrifter som mer eller mindre har
sin hovedgeskjeft innen legging av kobber og
fibernett, montasje og oppkopling av kabler
og utstyr innen telenettet i Norge.
De ca. 60 bedriftene som er kartlagt så langt
omsatte i 2013 for i overkant av 8 milliarder kroner og hadde ca. 5200 ansatte. Det er
store variasjoner i antall ansatte i selskapene,
med Relacom og Eltel Sønnico som de to
store. Over halvparten av selskapene hadde
oppgitt 10 ansatte eller færre.
Bortsett fra Relacom og Eltel Sønnico er det
omtrent ingen bedrifter som har tariffavtale. En god del av bedriftene har ett eller to
medlemmer, med det er tydelig at dette er en
bransje hvor det bør være rom for å trekke til
seg en stor medlemsmasse.
Nær halvparten av bedriftene har ikke ekomautorisasjon for å jobbe innen telenettet.
Dette er svært bekymringsverdig, og vi må
derfor sette søkelys på verdien av et krav om
slik autorisasjon. Samtaler med tillitsvalgte
i bransjen avdekker også at det er svært få
som tar fagbrev som blir fast ansatt etter endt
læretid. I og med at det bare er ca. tjue som
tar fagbrev innen telekommunikasjon i fylket
pr. år er dette en negativ utvikling med tanke
på å være «selvforsynt» med arbeidskraft.
Kartleggingen avdekker at det er flere bedrifter fra utlandet som etablerer seg og får
fotfeste innen bransjen. RCA-saken fra sommeren 2014 viser at dette er en utvikling
som vil være en stor trussel for den norske
fagarbeideren, som for 15-20 år siden var
ettertraktet internasjonalt. Men det vil også
være en trussel for det norske arbeidsmarkedet som helhet, da lønns og arbeidsbetingelser sannsynligvis er langt under norsk nivå.
At her foregår utstrakt sosial dumping kan
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man ikke være i tvil over. RCA var engasjert av Netel for å bygge ut 4G for Netcom.
Etter avsløringene på TV2 ble de kastet ut
av Netel, og erstattet av Konsing Norway
fra Serbia. Dette firmaet har vinteren/våren
2015 hatt arbeid i Nord-Norge, samtidig
som DNK har uttalt at det foregår utbygging
av nødnett i det aktuelle området.
Netel er også engasjert av Motorola som
igjen er engasjert av Direktoratet for Nødkommunikasjon, for å bygge ut det nye nødnettet i Norge. Nødnettet er Norges største
enkeltoppdrag innen telekom noensinne og
begynner nå og ferdigstilles rundt omkring i
landet. Nettet skal være et lukket kommunikasjonsnett for nødetater i landet og bygges
ut både med nye stasjoner, men også ved

oppgradering av eksisterende stasjoner. Vi
har så langt ikke kunne dokumentere hvem
det er Netel bruker i arbeidet på Nødnettet,
men vi kan ikke utelukke at det foregår sosial
dumping også i denne utbyggingen.
Under EL&IT Forbundet sitt Landsmøte 9.
– 12. mars 2015 tok representanter fra vår
fagforening til orde for å styrke telekommunikasjonsfaget og få det lovregulert på linje
med elektrofaget. Dette ble vedtatt tatt inn i
forbundets handlingsprogram.
Det er i den siste tiden også blitt opprettet
kontakt med arbeidere fra et polsk firma som
har etablert seg i Norge innen fibersveising.
Det er et håp om å få disse, og arbeidere fra
andre bedrifter, som medlemmer i fagforeningen og få etablert tariffavtale for dem.

Prosjektet er også omtalt i Nettverk.

MONTØRFORUM 1 - 2015

LANDSMØTET 9. – 12. MARS 2015

På årsmøtet i fagforeningen den 20. mars 2015 ble Landsmøtet (LM)
oppsummert. I den forbindelse fikk vi en gjennomgang av hvordan det
hadde gått med noen av forslagene våre.

Av Arne Nesheim

Slik gikk det med forslagene våre
Åge Blummenfelt orienterte generelt om
opplegget. Han sa det slik: Vi sendte 36
representanter totalt inklusiv de som var i
Forbundsstyret og Landsstyret. For å kunne
opptre mest mulig samlet hadde vi tre delegasjonskonferanser i forkant. I LM er det to
plan. Det som skjer i salen og det som skjer i
alle pauser. Vi leide et møterom der vi spiste
lunsj og diskuterte sakene. Det som hadde
foregått og det som skulle komme. Vi klarte
da å skaffe felles forståelse mellom så mange.
Uten dette kunne det ha spriket i alle retninger.
Vi (Distriktet) var 50 ganger på talerstolen herav fagforeningen 40 ganger. Første
dag var vi ferdig kvart på tolv om kvelden.
Tirsdag kveld hadde vi delegasjonsmiddag,
for tredje gang på samme sted; Klosteret.
LM er hvert fjerde år. Vi brukte mye tid i
forberedelser, utstyr og når vi får gjennomslag for det vi står for så er det verdt det. Vi
kom langt på vei med det vi ønsket.
Remi Unnvik som var med i redaksjonskomiteen for handlingsprogram og uttalelser
orienterte. LM fikk avgjøre noen sentrale
punkt. Var i mindretall vedr oljeutvinning.
Før LM var det grupper som laget mange
forslag mot handlingsprogrammet.12 forslag
som var kommet med og noen kom til sekkepost til LS. Forslag om kamporganisasjon ble
ivaretatt i innledningen i handlingsprogrammet. Telekommunikasjonsfaget ble ivaretatt
ved at Landsmøtet vil ha det lovregulert.
Fagstolthet og utdanning er ivaretatt. Faste
ansettelser og motarbeide vikarbyrå, det gikk
vår vei. Vi hadde et forslag om å si opp EØS
avtalen, selv om vi fornøyd med innstillingen
som var gjort
Overta rollen der det bare er utenlandske,
fikk tilslutning ved at det sendes til FS for
videre arbeid. Krav til kriterier for utdanning
og flere læreplasser også i det offentlige ble
ivaretatt
Frafall i skoleverket ble og godt ivaretatt.
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Styrerepresentasjon ved 10 ansatte kom med.
Endring i Aksjeloven. Klima og miljø, vi
hadde forslag om et nytt kapittel og det fikk
vi.
Samme det med minimumstid for tillitsvalgte, fikk det inn i handlingsprogrammet.
Gass i Norge, det lot vi ligge.
Samme med vindkraft offshore, men ikke
langs kysten, tok ikke kampen videre.
Vi hadde sendt inn forslag om tema på
uttalelser. Kværnerklubben sendte inn noen
forslag. Karsten Bøe tok opp om Arbeidsmiljøloven. Sigurd Sævareid leverte inn om
permitteringsregimet. Begge ble ivaretatt i
redaksjonskomiteen. Arne leverte forslag om
kabel i stedet for linjer, fikk ikke gjennomslag, det ble for dyrt og argumentasjonen var
at konsumenten måtte betale. Arne leverte og
inn forslag om høyhastighetsbaner mellom
de store byene og forlenging av Nord-Norge
banen. Det kom med. Rolf la frem forslag
om å styrke LO sin lokalorganisasjon. EØS
tok veldig mye tid i komiteen og TTIP og
TISA var diskutert mye.
Det ble et eget kapittel og en uttalelse om
pensjon også.
Atle Rasmussen som var med i redaksjonskomiteen for organisasjon og vedtekter fortalte
derfra:

Landsmøtet åpnet opp for å bruke en helg
neste gang. Fagforeningene skal følge opp
klubbene bedre. Vi tok op igjen en rekke
forslag som å ta vekk ekstrakontingent ved
streik. Det fikk vi ikke til. Heller ikke å etablere egen forsikringskasse. Ei heller å slå
sammen ressurser på avdelingene. Vi hadde
forslag om å rydde opp i begreper rundt kontingent for pensjonister, men fikk kun endret
begrepet attføring til arbeidsavklaringspenger. Forslag om tettere samarbeid med landsomfattende klubber fikk piggene ut hos flere.
Vedr fagforeninger og klubb så fant vi noen
lignende forslag fra Trøndelag Relaccom, og
det nådde frem med 120 mot 90 stemmer.
Riktig retning for å styrke fagforeninger. Det
var ikke lett å få gjennomslag i redaksjonskomiteen. Å slå sammen resursene ble i realiteten avklart på første dag. Andre ting som ble
vedtatt: Valg av ungdomssekretær flyttes til
FS etter innstilling fra ungdomskonferansen.
Det blir ungdomsleder i stedet for ungdomssekretær. Ungdomskonferansen kan innstille
til LM. LS skal behandle mandat og velge
utvalg.
Distriktene skal avholde ungdomskonferanse årlig. Distriktene skal rapportere bedre
fra landsstyremøtene.

39

AKTUELT

Hardangerbroen
– rettferdigheten seiret
for elektrikerne

Av Åge Blummenfelt

Fagforeningen var tilstede ved bruåpningen.
FOTO ARNE NESHEIM

Flere års oppfølging ga resultater.
Elektrikerne som arbeidet på Hardangerbrua fikk etterbetalt riktig lønn.
I mars 2011 var første gangen representanter fra fagforeningen
var på besøk på Hardangerbrua. Vi snakket med prosjektlederne fra Statens Vegvesen (SVV), men elektroarbeidet var
ennå ikke startet. Vi fikk vite et det danske firmaet KB Elecktrotech hadde vunnet anbudet og tenkte at danskene har vært
lenge i Norge og at det trolig var ordnete forhold.
Vi bestemte oss for å reise på nytt besøk høsten 2012. Vi varslet om besøket vårt, men stor var overraskelsen da vi fikk vite
at det bare var polske elektrikere. Vi ble nektet å komme inn
på spiserommet av en representant for KB. Vi så i tillegg at
biler som var på vei til å spise lunsj ble omdirigert. Vi gikk
allikevel inn i spisebrakken og formidlet det vi hadde på hjertet, men de få polske elektrikerne som var der ble holdt under
oppsyn slik at ingen skulle snakke med oss.
Neste besøk ble selvfølgelig uanmeldt og vi hadde med oss
polsktalende Ellisiv Rognlien fra forbundet. Settingen var
noenlunde den samme, ingen torde å snakke med oss, men vi
fikk overlevert vårt enkle budskap, norsk lønn i Norge. Oversatt til polsk av Ellisiv. Vi fikk ingen reaksjoner fra dem vi
snakket til, men vi har to år etterpå fått vite at dette ble en
snakkis blant de polske elektrikerne.

holde tilbake dobbelt så mye som de mente at KB hadde tjent
på sosial dumping og et beløp på 3,48 millioner kroner ble
holdt tilbake.
Vi fikk tilgang til alle dokumenter i saken samt at vi fikk
god kontakt med noen av dem som jobbet på broen. Vi kunne
gjennom lønnslipper, timesedler og arbeidsavtaler regne oss
frem til at det manglet rundt 2,4 millioner i betaling. Vi hadde
mange runder for å få pengene utbetalt til dem som gjorde
jobben.
Den dagen broen åpnet var det stor fest for hele indre Hardanger. Fagforeningen var til stede med fane og banner der det
står «bygget med sosial dumping» Vi fikk veldig mange kommentarer på at det var viktig og nødvendig arbeid vi holder
på med.
Lille julaften 2014 kom pengene på konto til de polske
elektrikerne som var på broen. Mer enn to års arbeid hadde
gitt rettferdighet.
Polske Adam var innom fagforeningen i februar for å feire etterbetalingen. F.v. Åge Blummenfelt, Adam Malinowski, tolk Katarzyna Roginska og Kjell Sverre Aasheim. Foto Leif Martin Kirknes NETTVERK

Vi forstod raskt at de polske elektrikerne var utsatt for grov
sosial dumping. Det positive var at også Statens Vegvesen forstod at her var det sosial dumping. SVV var tydelig på at det
ønsket de ikke på sine anlegg. SVV bestemte seg derfor for å
40
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KLUBBUTVIKLING

Kurs for nye tillitsvalgte i Øystese

Av Kjell Sverre Aasheim

20.-22. april

Studieutvalet hadde invitert til kurs for nye
tillitsvalde 20.-22. april i Øystese i Hardanger. Vi
hadde gode erfaringar frå sist kurs med å reise vekk
og gjennomføra kurs over 3 dagar, men i motsetning
til sist kurs om var på danskebåten valde ein denne
gongen å halda seg på landjorda.
Det var 15 påmeldte på kurset, men 2 måtte melda forfall i siste liten.
Deltakarane kom frå Bravida, Vest Elektro Maritim, Voith, Eltel Sønnico,
Helland Elektro, Knut Knutsen, HP og Sønnico.
Første dag av kurset var i hovudsak sett av til «Klubben i arbeid» og
innføring i Hovudavtalens bestemmelsar.
Under «Klubben i arbeid var det en gjennomgang av det som går på
innkalling til og gjennomføring av klubbstyremøter, rekneskap, årsmøter,
årsmelding og protokollar.
Under punktet med Hovudavtalen vart § 9 gått grundig gjennom.
Dag to fortsatte videre med Hovudavtalens bestemmelsar om bruk av
tillitsmannstid osv. som vart etterfølgd av kursing i forhandlingar med
påfølgjande gruppearbeid og rollespel.
På kvelden vart det avreise til sosial kveld på «Gamlastovo» på Fykse
gard der dei serverte kortreist mat og drykk av fantastisk kvalitet.
Siste dag var fokuset blant anna på Aksjeloven – styrerepresentasjon, og
konsekvensar med endringane i AML som den blåblå regjeringa er i ferd
med å gjennomføra.
Etter tre lange og intense dagar vart kurset evaluert. Det var berre
positive tilbakemeldingar frå deltakarane, så her er det berre å melda seg
på når Studieutvalet dreg i gong med neste kurs.

Disse er med på kurset: Tommy Nyhammer, Terje Fjelldal, Fredrik Kulleseid, Christer Wiik Nilsen, Lars Andreas Holmås, Bård Honningsvåg, Ruben Tresvik
Låstad, Stian Kversøy, Magnus Sotnak, Thomas Teigland, Roger Koppang, Simen Sande, Fredrik Sande, Øyvind Landsvik, Åge Blummenfelt, Rune Myntevik,
Heidi Lie, Kjell Sverre Aasheim
MONTØRFORUM 1 - 2015
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PÅ SKINNER

Tekst og foto:
Arne Nesheim

Tirsdag den 5. mai 2015 ville Åge Blummenfelt
ut og besøke elektrikerne som arbeider med
utbygging av bybanen i Bergen. For at det skulle
bli en artikkel i Montørforum om det ble jeg med.

Sporet er lagt i Solheitunnelen.

Turen gikk til Kokstad. Der har Thunestvedt anleggskontor for utbyggingen.
Anleggsleder Inge Antonsen og bas Bernt
Iben Fossbakken tok i mot oss i romslige
lokaler. Det var god kontorplass, spiserommet var bra, og det var et romslig og
lyst innendørs lager og verksted. Ryddighet, system og struktur gikk igjen.
Thunestvedt har installasjon i tekniske rom, tunneler og holdeplasser, samt
veibelysning langs banen på trinn tre. Det
legges mellom annet mye varmekabler på

alle holdeplasser. De installerer også trafikksystem, tele og fiber på jobben. De har
tidligere hatt mye arbeid på trinn en og to.
Det store verksted og depotanlegget
på Kokstad er ikke med i jobben.
Da vi var på besøk var bemanningen
ca 10 og de ventet at det ville fordoble seg
fra etter sommerferien og fremt til neste
sommer da det meste skal være ferdig.
Siden arbeidet strekker seg fra Lagunen til
Flesland har de i tillegg til fasilitetene på
Kokstad også en rigg på Råstølen. Det er

sterkt fokus på HMS på jobben.
Vi ble tatt med på en liten tur inn i
Solheitunnelen for å se på installasjonen der, og et tavlerom like ved. Foruten
selve jobben kom praten også inn på både
akkord og pensjon. Inge Antonsen mimret
også litt fra sin tid hos Hatvik der Svein
Østensen hadde bidratt med sitt for et
godt lønnsnivå og ryddige innleieforhold
på skipsjobbene på Mjellem & Karlsen.
Alle innleide skulle være organiserte og de
skulle ha snittlønna i innleiebedriften.

Åge hadde med skillingsboller. Sittende fra venstre Damian Piotr Zmijewski, Daniel Sliwicki, Inge Antonsen, Bernt Iben Fossbakken, og nærmest
Daniel Flaktveit.
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Det var god plass på anleggskontoret.

System og struktur på lageret.

Her skal bli tavler.

Anleggsleder Inge Antonsen, Åge Blummenfelt og bas Bernt Iben Fossbakken
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Bravida Førde har fått alt elektrisk arbeid i forbindelse med
bygging av nye omsorgsbustadar i Svelgen.
Jøran Sebastian Gulbrandsen

Vidar Kvalvågnes er bas og har med seg
ein montør og ein lærling når vi er på
besøk i lag med verneombud i Bravida Ole
Øyvind Ness og klubbleiar Bjarne Trondsen. Installatør og prosjektleiar Vidar
Haugsbø var og tilstades då. Bravida har
komme fram til ei arbeidstidsordning som
alle partar er nøgde med. Dei arbeider
mandag til vekselvis onsdag/torsdag, og er
innkvartert på Svelgen Hotel.

Vidar Kalvågnes

Arbeidet er for tida det største prosjektet
til Bravida Førde, og inneheld mange forskjellige arbeidsoperasjonar på alle nivå.
Alt i frå montering av kabelgater, trekking
av kabel, kobling av kontaktar og sikringsskap. SD-anlegg og adgangssystem er og
ein del av leveransen. Prosjektet, som
starta i desember 2014 og skal stå ferdig til
jul i år, er på over 15 millionar kroner og
ca. 10 tusen arbeidstimar. Åsen og Øvrelid
er hovudentrepenør, og har stor fokus på
HMS. Ein gong i veka har dei vernerunde,
der Bravida deltek.

plassbesøk
både av verneombod og
tillitsvalgte. Dei har arbeid i området nord
for Sognefjorden opp til Florø/Svelgen, frå
kyst og innover mot Høyanger og Jølster i
hovedsak.
Avbrekk
I midten av april var Bravida Førde på tur
til Praha.
Dei var 35 som reiste, og dei var i Praha
i 4 dagar, der det blant anna var middag
med underhaldning, guida tur, og det obligatoriske faglege innhald. Som elektrikarar med interesse for lyssetting var det
mykje å lære om lyssetting av bygg.
Denne turen er noko som Montørklubben
i Bravida Førde har teke initiativ til, og er
finansiert via eit spleiselag frå eit klubbfond med fast innskot frå medlemmane,
og ein pott i frå Bravida. Middagen vart
spandert av klubben. Tidlegare har turen
gått til London (2010), og Krakow (2013).
Dette fortel klubbleiar Bjarne Trondsen.

Bravida Førde har 49 tilsette inkludert
8 lærlingar og kontorpersonale. Mange
oppdrag utanfor kommunen gjer at klubben ønskjer å satse meir på fleire arbeids44
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Tekst: Øyvind Grindheim. Foto Bjarne
Trondsen.

På besøk i Svelgen
Frå venstre Bjarne Trondsen (klubbleiar), Jarle Haugsbø (montør), Ole Øyvind Ness
(hovudverneombod), Jøran Sebastian Gulbrandsen (lærling) og Vidar Kalvågnes (bas)

Mange ledningar å halde styr på

Ein sleten gjeng ventar på bussen i Praha.
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TARIFF

Av Åge Blummenfelt

Når vi leser dette nummeret av Montørforum er fagforeningen
godt i gang med forberedelsene til tariffoppgjøret i 2016.

Tariffoppgjøret 2016
Det er satt ned utvalg bestående av klubbledere og fagforeningens administrasjon som
skal gå igjennom hele vår tariffavtale for å se hvilke forbedringer som vi mener bør
gjøres. Vi har også en sterk oppfordring til klubbene å diskutere kravene på et klubbmøte.
Kravene som gruppene kommer frem til blir behandlet i fagforeningens styre, som
sender kravene videre til forbundet. Forbundet mottar krav fra hele landet og den 19.
oktober blir det Landstariffkonferanse som vedtar og prioriterer kravene som vi skal
stille. På Landstariffkonferansen blir det valgt forhandlingsutvalg, olje og anleggsutvalg og installasjonsutvalg.

Landsoverenskomsten skal revideres – har du forslag?

I midten av februar blir det representantskapsmøte i LO der hovedkrav og oppgjørsform blir diskutert. Dersom det er krav som i hovedsak er rettet mot egne arbeidsgivere
blir det forbundsvise oppgjør der vi forhandler på den enkelte tariffavtale. Dersom det
er krav som skal rettes mot hele NHO slik som arbeidstid eller pensjon blir det samordnet oppgjør der hele LO forhandler med arbeidsgivermotparten.
Det kan virke som det er langt frem, men dersom du har forslag å komme med så er
tiden for det nå.
Forrige Landstariffkonferanse var i 2013 i Bergen. Til høsten er det Lillestrøm sin tur.
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ORGANISASJONSSEKRTÆRENS SPALTE

Av Kjell Sverre Aasheim

Bedriftar som er omfatta av Landsoverenskomsten for elektrofag skal framleis søka EL & IT Forbundet for
godkjenning dersom arbeidsplanen inneheld meir enn 10 timar dagleg arbeidstid.

Ny AML – Arbeidstidsordningar

– Kva no?

Høgre/Frp-regjeringa med støtte frå KrF og Venstre er godt i gong
med å «modernisera» Arbeidsmiljølova, eller svekka arbeidstakarane
sitt vern og rettar slik folk flest ser det.
Eit av desse punkta er gjennomsnittsberekning av arbeidstid for å få
til arbeidstidsordningar.
Det er i dag slik at tillitsvalgte på bedriften kan gjera
avtale om dagleg arbeidstid inntil 10 timar. Dersom
arbeidsplanen overskrider 10 timar, skal det søkast til
forbundet/LO om godkjenning for ordninga, dette med
bakgrunn i innstillingsretten som EL&IT Forbundet /
LO har fått. Der det ikkje er slik innstillingsrett, skal
det etter dagens lov søkast til Arbeidstilsynet (Atil)
eller Petroleumstilsynet (Ptil). Dette gjeld for utarifferte og utanlandske bedriftar.
I den nye lova vert det gitt opning for at det skal
kunna gjerast avtale lokalt om inntil 12,5 timar dagleg
arbeidstid mellom arbeidsgjevar og tillitsvalgt. (mot 10
timar i dag)
Det vert også gjeve opning for at arbeidsgjevar kan
avtala med den enkelte arbeidstakar 10 timar dagleg
arbeidstid. (mot 9 timar i dag).
Arbeidstilsynet skal få større makt til å tillate «alternative arbeidstidsordninger».
LO har innstillingsrett til å godkjenna arbeidstidsordningar, som er delegert til 6 forbund innan LO. EL &
IT Forbundet er eit av desse. Denne innstillingsretten
vert vidareførd også i ny AML.

Det settes opp ein rotasjonsplan. Dersom rotasjonsplanen inneheld ei dagleg arbeidstid utover 10
timar, forutsettes denne godkjend av fagforening med
innstillingsrett ihht AML.
Det vil då sei at tariffavtalen har sterkare bestemmelsar enn det som står i loven etter at dei nye endringane trer i kraft.
Dette inneber at bedriftar som er omfatta av Landsoverenskomsten for elektrofag framleis skal søka EL
& IT Forbundet for godkjenning slik det har vore gjort
tidlegare dersom arbeidsplanen inneheld meir enn 10
timar dagleg arbeidstid.
EL & IT Forbundet har i alle år kjempa for gode
arbeidstidsordningar for våre medlemmar, og det skal
me fortsatt gjera.
Hugs også at det framleis er slik at det som står i
LOK§9 kun er gjeldande for arbeid utanfor bedriften,
og for arbeidstakarar som ikkje kan ha nattkvarter i
eigen heim, også etter ny AML.
Søknad om godkjenning for arbeidstidsordning
sendes som tidlegare til underteikna elektronisk på
kjell.sverre.aasheim@elogitbergen.com

Landsoverenskomstens §9F gir opning for at det på
den enkelte bedrift etter godkjenning av oppdragsgjevar kan avtalast rotasjons- eller innarbeiding av tid for
avspasering etter blant anna følgjande retningslinjer:
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Til kamp mot løsarbeidersamfunnet
For første gang siden 1998
hadde LO vedtatt politisk
streik. Landsstyret i EL&IT
Forbundet fulgte opp med en
kraftfull uttalelse mot regjeringens forslag til endringer i
Arbeidsmiljøloven. (AML)

applaus. –En spesiell takk til Hordaland
Sogn og Fjordane som bevilget de siste
tusenlappene, fortsatte Felix.
Møtet ble erklært for åpnet. Det ble en
kort pause før man gikk over til å behandle
økonomi for 2015.

Hans Felix ønsket velkommen til Landsstyret den 10. desember 2014. Han konkluderte med at dette var det åttende og
siste i Landsmøteperioden. Møtet ble
avholdt på Radisson Blu Hotell på Gardermoen. Felix kommenterte aktuelle
politiske saker og fastslo at Solberg-regjeringen har begynt å levere det de lovet. De
hjelper de rike som Stein Erik Hagen. Vanlige arbeidsfolk og de som er avhengige av
velferdssamfunnet må betale. Han ramset
opp sykelønn, overgangsstønad, barnetillegg, feriepenger for dagpenger, og mer
til. Regjeringen vil privatisere mer. Det gir
mer gjeld for offentlig sektor og utbytte til
de super-rike. Flere områder vil bli konkurranseutsatt. Statskog, Mesta, Entra,
og Flytoget skal privatiseres. Det blir en
maktkonsentrasjon til de rike. De vil selge
fedrelandet bit for bit. Kommunevalget
neste år må bli en arena for å vinne tilbake
kommune-Norge. Det er avgjørende at
venstresiden tydeliggjør forskjellen på de
to alternativene. Vi trenger en aktiv fagbevegelse. Robert Eriksson endrer AML
for å svekke fagbevegelsen. LO har vedtatt
politisk streik i den forbindelse.
Vi har hatt en innsamling til Honduras
med mål om 100 000 i år. Målet er nådd,
sa Hans Felix. Landsstyret kvitterte med

Økonomi
Vidar Hennum la frem forslag til budsjett
for 2015. Samla resultat legges opp til 680
000.
Han gikk gjennom hva de ulike avdelingene skal bruke av inntektene. Han
kommenterte at ungdommen hadde fått
økt sitt budsjett etter behandlingene i FS
(Forbundsstyret) dagen i forveien.
Det ble åpnet for debatt. Geir Ove Bernhoff ville vurdere å justere toppskolering,
men ville først høre hvor mange som var
blitt avvist i år.
Ove Toska mente kontingentinntektene var vel positivt anslått, og at vi måtte
passe oss for å øke utgiftene siden OU
-midlene har økt bare midlertidig for ett
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år. - Mange konferanser klarer vi ikke å
delta på, for der er mye som skjer lokalt
som skal gjøres også. I en så viktig sak
som allmenngjøring klarer vi ikke skaffe
nok dokumentasjon, kanskje fordi vi prioriterer feil. Vi bør gi handlefrihet til det
nye forbundsstyret, og ikke låse for mye av
pengene nå, sa Toska.
Tore Haugland ville ha penger til
Forumkonferansen som var satt til null.
Strek ble satt for debatten og Vidar
Hennum sa at i 2014 var det 24 deltakere
til toppskolering. 11 ble avslått grunnet
ikke gode nok kvalifikasjoner og 7 fikk
avslag fordi potten var brukt opp. Der er
og en del gjengangere. Til Tore så er sikkert Forum viktig, men vi har en viss del
penger til disposisjon som vi må prioritere, sa Hennum. Regnskapet ble enstemmig vedtatt slik det var behandlet i FS.
Elbusfondet, Akkordkassen og OU fondet
KS bedrift ble også enstemmig vedtatt.

Fra dirigentbordet
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Tekst og foto:
Arne Nesheim

Møtet ble holdt på Gardermoen

Valgkomite
Hans Felix la frem innstilling på valgkomité for Landsmøtet. Ove Toska ble foreslått som leder av komiteen på 9 personer.
Det ble åpnet for debatt. Randi Solberg
var først ute. Distrikt Oslo og Akershus
ønsket Per Arne Salo fra Heis inn i valgkomiteen i stedet for Nina Farnes Hansen
fra samme distrikt. Solberg oppfordret
Energibransjen til å stille med en kvinne i
stedet. Ingen andre ønsket ordet.
Hans Felix kommenterte forslaget.
-Per Arne Salo er dyktig han. Jeg begynte
sammen med han i tillitsvalgtkarrieren i
tariffutvalget, sa Felix. -Men innstillingen
bør støttes.
Endringsforslaget ble tatt opp til votering. Per Arne Salo fikk 26 stemmer av
totalt 66 tilstedeværende. Innstillingen ble
dermed vedtatt. Ove Toska ble enstemmig valgt som leder av valgkomiteen med
akklamasjon og deretter ble resten av valgkomiteen valgt.
Etter denne thrilleren hadde Landsstyret
behov for en pause før Monica Derbakk
ga en kort orientering om en undersøkelse
man holder på med i IKT-bransjen, og
man gikk over til hovedpunktet på møtet.
Arbeidsmiljøloven
Hans Felix orienterte. For fire uker siden
konkluderte LO-lederen med varsomhet,
fordi hun ønska en samla fagbevegelse bak
en streik. Nå hadde regjeringen kommet
med konkrete forslag. Høringssvar har
ikke hatt betydning for regjeringens
beslutning. Forslaget er midlertidig ansettelse uten vilkår i ett år. Forslaget åpner
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for ytterligere 15%, så dermed kan en
bedrift ha hver 4. midlertidig ansatt. Det
ryktes om utvida overtid, søndagsåpent og
fagbevegelsens innstillingsrett. Dette er jo
imidlertid det de gikk til valg på. Mange
har tenkt at vi har det bra, men kan få det
bedre med skattelette og slikt. Det er dette
vi får. Dette er første gang siden 1998 at
LO går til politisk streik.
Lengde på en aksjon ble diskutert i
LO-sekretariatet og konklusjonen var
at det skulle bli to timer. - En uttalelse
løser ikke saken, sa Felix. Det er viktig å
få vekket grasrota, slik at de vet hva dette
gjelder. Viktig at hver og en av dere gjør
den jobben slik at det blir en skikkelig
markering i slutten av januar. Vi må ut på
arbeidsplassene og snakke med medlemmene.
Henning Solhaug utdypet saken. Dette
dreier seg om framtidas arbeidsliv. Det
kommer til å forandre mye. Skal vi ha
kompetente folk eller løsarbeidere. Det
går i motsatt retning av det vi vil.
§14-9 endres slik at bare det er av kortvarig så kan det ansettes midlertidig. Det
blir omfattende bruk av midlertidig ansettelse. Faste stillinger vil bli omgjort til
midlertidige, det vil svekke arbeidstakerne
og gi mer makt til arbeidsgiverne. I slutten
av januar blir det en politisk streik, det er
nevnt 28. januar for da er Stortinget fulltallig. Det er avhengig av at vi får leie plassen
utenfor Stortinget. Det blir også markering i de store byene Trondheim, Tromsø,
Stavanger og Bergen. Viktig å få til markeringer også flere steder. LO sekretærene vil stå ansvarlig for arrangementene.

Debatt
Alle debattantene var enig i at dette var en
viktig sak som vi måtte ha politisk streik
på. Det var imidlertid uenighet om det var
nok med to timer eller om det burde være
mer.
Eystein Garberg, Markus Hansen,
Svein Åge Samuelsen, Morten Svendsen,
og Helge Enger ville ha mer enn to timer.
Øivind Wallentinsen mente det var viktigst å få med flest mulig.
Eystein Garberg la frem tilleggsforslag
om at i samarbeid med de lokal LO må
distrikt samarbeide om lokale streiker, det
vil si at den noen plasser blir fire timer.
Markus Hansen foreslo et tillegg med
oppfordring til flere aksjoner og markeringer for å holde oppe trykket på regjering
og storting.

Mange utfordringer i IKT-bransjen
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Rolf Skår sa at vi må bruke de lokale LOorganisasjonene til å drive frem denne
streiken. - Den lokale LO organisasjonen
må presse de andre til å være med. LO i
Sunnhordland har tatt initiativ til en markering den 23. januar, opplyste han. Det
må ljome og vi må gå i tog, det må vises
igjen, sa Geir Ove Bernhoff.
Randi Solberg mente det ikke måtte stå
mellom to eller fire timer, men lenge nok
til en kraftig markering.
Remi Unnvik sa at dette var den viktigste kampen på lenge. To eller fire timer,
støtter uttalelsen slik den ligger med to
timer og så er det helt fritt hvordan de
lokale fagforeninger vil gjennomføre det
praktisk og at noen kanskje trenger flere
timer for å komme frem.
Ove Toska sa at det er ikke lengden på
streiken vi skal mobilisere på, det er saken.
Terje Åberg sa at dette er forslag for å
bygge ned fagbevegelsen. Politisk streik
må kunne ha en innflytelse, og gjerne når
det skal behandles i stortinget. Vi skal
være forbanna i to tre år fremover, vi.
Hans Felix hadde ordet til oppsummering og mente det var passe med to timer.
Og gjerne markering også på småplasser.
I 1998 var det politisk streik på en time da
Bondevik ville ta vekk en fridag.
Regjeringen snudde i saken om reservasjonsrett for leger selv uten politisk streik.
Støtt gjerne Markus sitt forslag, men ikke
Garberg sitt. Vi skal vinne denne kampen,
sa Felix til slutt.
Voteringen viste at forslaget fra Eystein
Garberg falt. Forslaget fra Markus Hansen
ble vedtatt sammen med uttalelsen. Uttalelsen sa mellom annet dette: Landsstyret
i EL & IT Forbundet oppfordrer de rødgrønne partiene og regjeringens støttepartier på Stortinget til å avvise regjeringens
forslag. Om KrF og Venstre velger å støtte
regjeringen, vil forbundet fortsette den
faglige og politiske kampen mot løsarbeidssamfunnet.
EL & IT Forbundet vil løfte dette spørsmålet fram ved kommende kommune- og
fylkestingsvalg i 2015, hovedtariffoppgjøret i 2016 og stortingsvalget i 2017, og vi
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vil bekjempe ethvert forsøk på å erstatte
faste ansatte med midlertidige ansettelser.
Fagbevegelsen og den politiske venstresida
må forplikte seg til å kjempe for et demokratisk, trygt og inkluderende arbeidsliv
uavhengig av Stortingets behandling av
lovforslaget fra regjeringa.
Landsstyret i EL & IT Forbundet støtter LO-sekretariatets vedtak om to timer
politisk streik mot regjeringens forslag, og
oppfordrer forbundets medlemmer og tillitsvalgte til å slutte opp om streiken.
Landsstyret i EL&IT Forbundet oppfordrer samtlige distrikt og fagforeninger
til å iverksette flere lokale markeringer og
aksjoner utover LO-sekretariatets vedtak
for å opprettholde trykket mot regjeringen og Stortinget.
Energibransjens fremtid.
Henning Solhaug innledet om Reitenutvalget, et ekspertutvalg på tre personer
som var misfornøyd med alle sider av energibransjen. De vil konkurranseutsette all
utføring i konsern, og regulere inntekter.
Store regionale selskap skal legge premiss
for de små, de vil fjerne kompetanseforskriften for det hindrer forsikringsselskapene å eie selskap, de vil skille på selskapa,
fjerne tilknytningsplikt med mer. Eiere tar
for stor utbytte, og at de sjøl sitter i styrene er og en uting i følge utvalget.
De klager og på lav egenkapital, men den
er jo i snitt 51% i energiselskapa.
Siden det er levert inn et dokument 8 forslag er det Stortinget som eventuell skal
endre dette. Regjeringen kan ikke bare
gjøre det med forskriftsendringer. Håper
dette hindrer fjerning av kompetanseforskriften. Kontrollforskriften kan dog bli
endret, men er utsatt foreløpig. Bransjen
har trodd at Reitenutvalgets forslag er
sannheter og begynner å innrette seg på
det nå. I noen bedrifter prøver man å ta
inn entreprenørdelen i nettselskapa og det
er positivt. For oss er det viktigst at det er
ansatte i nettselskapene.
Det ble åpnet for debatt. Ingen ønsket
ordet, så saken ble tatt til orientering.

Vidar Hennum fikk ordet og foretok trekning blant de som har vervet lærlinger i
kampanjeperioden fra 1. juli til 1. desember. 539 ny lærlinger er blitt medlemmer.
216 har vervet. Vinner ble Asbjørn Sevjordet fra Statkraft.
Så ble det trukket to lærlinger som hver
fikk reisegavekort på 10 000 kroner.
Siden Hans Felix hadde fått permisjon
grunnet sykdom før møtet var ferdig var
det Vidar Hennum som avsluttet møtet
klokken 15.00. Møtet i Landsstyret som
denne gangen var en på dag var over.

Rolf Skår reklamerte for de lokale LO som viktig
aktør i streiken.
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MEDLEMSGODER

Gjennom medlemskapen i EL & IT Forbundet og Elektroarbeidernes Fagforening finnest det
mange medlemsgoder. Eit av desse er medisinkassen vår.
Me ser at det er veldig mange som ikkje nyttar seg av denne. Kva som er grunnen til dette kan
vera fleire, men me høyrer ein del som seier dei ikkje er klar over at Medisinkassen eksisterer.
På grunn av det kjem me no med denne påminninga.

Av Kjell Sverre Aasheim

Medisinkassen
Me veit at alle i periodar har behov for
medisinar til seg og sine, og gjennom
denne ordninga er det mogeleg å få tilbake
store delar av medlemskontingenten gjennom utbetaling frå Medisinkassen.
Oppmodinga går difor til alle som
ikkje nyttar seg av Medisinkassen om å
starta gjera det. Det er kontoret på Stord
som handterer utbetaling frå kassen. Me
føretek utbetaling 4 gonger i året, i starten av januar, april, juli og oktober. Utbetaling skjer så snart ein er komen opp i
eigenandelen.

kvittering for utlegg til reseptbelagd
medisin sendes til:
Elektroarbeidernes Fagforening
Postboks 495
5403 Stord
Alternativt kan kvitteringane scannast og
sendast på e-post:
jane.odland@elogitbergen.com
elin.risnes@elogitbergen.com
NB! Kvitteringane må innehalda reseptnr/
medisintype og namnet til medlemmet.

MEDISINKASSEN
VEDTEKTER MEDISINKASSEN

§3

Revidert ved årsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening 2000
Revidert sist ved årsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening 2013

Generelt: Medisinkassen for hele fagforeningen administreres fra avdelingskontoret på Stord,
og kvittering for utgifter som skal dekkes sendes dit på følgende adresse:
Elektroarbeidernes Fagforening, Postboks 495, 5403 Stord
Ved innsendelse må det også medfølge kontonummer for utbetaling. Rutiner for utbetaling er
en gang pr kvartal.
Utbetaling fra kassen skal skje mot fremlagt kvittering for utgifter som kommer inn under
vedtektenes §1. Kvittering for reseptbelagt medisin må inneholde reseptnummer, navn på
medisin, og navnet på den resepten er utskrevet til.

Medisinkassen har en egenandel på kr 1 000,- og en maks utbetaling på
kr 6 000,- pr kalenderår. Dersom en overskrider denne grensen kan en søke Styret om
ytterligere tilskudd. Styret har fullmakt til å hente vurdering fra lege for faglig konsultasjon i sin
styring av Medisinkassen. Kassen styres av Styret i Fagforeningen. §4

§4
Styret legger frem for Representantskapet revidert regnskap av Medisinkassen hvert halvår.

§5

§ 1.a
§1.a
Kassens formål er å yte medlemmer og dennes familie tilskudd til medisin ved sykdom,
således at hvert medlem, dets ektefelle/samboer, barn under 18 år, medlems etterlatte (enke
og barn under 18 år) får refundert tilskudd til reseptbelagt medisin som
lege/tannlege/homøopat og kiropraktor har foreskrevet.
Det samme gjelder også for fysisk eller psykisk utviklingshemmede utover 18 år som familien
forsørger.

1.b

Til de som her er nevnt skal kassen også yte tilskudd til dekning av brilleglass, innfatning og
kontaktlinser som er ødelagt. Tilskuddet er dog begrenset til kr 300,- for innfatning og kr 300,pr. glass. Samlet for hver brille maks kr 900,-.

1.c

For de samme vil det også kunne gis tilskudd til legitimerte utgifter til fysikalsk/kiropraktisk
behandling med inntil kr 200,- pr behandling. Kvitteringen må vise hva som er betalt som
egenandel ved hver behandlingstime.

1.d

Kassen finansieres med den prosentsats som Representantskapet bestemmer.
Årsmøtet i representantskapet i 2013 fastsatte denne satsen til 0,02 % av kontingenten.

§6
§6
Retten til stønad tapes i ett år dersom et medlem ved uriktighet søker å tilvende seg
Medisinkassens midler, samt at uberettiget beløp tilbakebetales kassen.
stønad.
§7
Resepter eldre enn 12 mnd. refunderes ikke.

§8

Kassen dekker bare den del av utgiftene som ikke refunderes av NAV eller andre. Det skal
først søkes refusjon hos NAV, forsikringsselskap, arbeidsgiver før regning sendes
Medisinkassen.

Dersom en i etterkant av utbetalinger fra Medisinkassen får refundert stønad til medisin,
briller, fysikalsk/kiropraktisk behandling og lignende fra NAV, forsikringsselskap – skal de
utbetalte midlene fra Medisinkassen tilbakebetales.

1.e

§9

Medisinkassen dekker ikke vaksine, prevensjonsmidler, eller avvenningskur for røkere.

§2
Kravet ved samboerforholdet er det samme som ved Kollektiv hjemforsikring – 2 års registrert
samboerforhold.
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§9
Vedtekter for Medisinkassen fastsettes av Representantskapet. Endringer av disse må
fremmes for Representantskapet i.h.h.t vanlige behandlingsfrister, jamfør EL & IT vedtekter.
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B
STYRET:

Leiar
Ove Toska

Styremedlem
Karsten Bøe
Aibel, Bg

Returadresse:
Kalfarvei 71
5022 Bergen

UNGDOMSUTVAL

Nestleiar
Rolf Skår
Apply, Stord

Styremedlem
Øyvind Grindheim
Bilfinger, Svelgen

Sekretær
Arne Nesheim
Caverion, Bg

Styremedlem
Fredrik Grytdal
Leiar i
ungdomsutv.

Kasserar
Remi Unnvik
Håkon Olsen,
Askøy

Styremedlem
Heidi Lie,
Bravida,
Bergen

Styremedlem
Sigurd Sævareid
Kværner, Stord

1. Varamedlem
Tina Kleppe
Ottesen
Sønnico, Bergen

Leiar
Sekretær
Medlem
“
“
“
“

Fredrik Grytdal		
Rolf Skår			
Daniel Alexandersson		
Halid Tugay Cakiroglu		
Jaakko Lintunen 		
Yasmin Fredheim		
Preben Voltersvik		

STUDIEUTVAL
Leiar
Medlem
“
“
“
“
“

Kjell Sverre Aasheim 		
Åge Blummenfelt		
Øyvind Landsvik		
Heidi Lie 			
Christoffer Rafdal		
Rune Myntevik		
Yasmin Fredheim		

FAGUTDANNINGSUTVAL
Leiar
Medlem
“
“
“
”

Remi Unnvik		
Rolf Skår			
Christoffer Rafdal		
Jon Kristian Viken		
Yasmin Fredheim		
Tina Kleppe Ottesen		

SKIPS- OG OLJEUTVAL
2. Varamedlem
Karsten Eriksen
Electro Automation
Austevoll

3. Varamedlem
Roger Nese
M. Thunestvedt,
Bergen

4. Varamedlem
Bjarne Trondsen
Bravida, Førde

5. Varamedlem
Øyvind Landsvik
Caverion, Bergen

ADMINISTRASJONEN BERGEN
Kalfarvei 71, 5022 Bergen
Telefon
55 55 36 60
Telefax
55 32 35 18

Leiar
Medlem
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Atle Rasmussen,		
Karsten Bøe		
Trond Karlsen		
Sigurd Sævareid		
Agnetha Andersen		
Terje Høysæther		
Lars Christian Solheim		
Ove Andre Bogstein		
Erik K. Breistein		
Nils Gunnar Knutsen		
Inge Øpstad		

MEDIAUTVAL
Leiar
Medlem
“
“
“
“

Åge Blummenfelt		
Arne Nesheim		
Nils Gunnar Knutsen		
Øyvind Grindheim		
Carlos Lopez Fyllingsnes
Sigurd Sævareid		

TARIFFUTVALET
Organisasjonssekretær
Atle Rasmussen

Organisasjonssekretær
Åge
Blummenfelt

Kontorsekretær
Vigdis Røyrvik

Kontorsekretær
Le Hang
Nguyen

Vikarierende
kontorsekretær
Katarzyna
Roginska

Ove Toska			
Øyvind Landsvik		
Øyvind Grindheim		
Gunnar Røssland		
Arild Grimstad		
Stig Morten Villanger		

MONTØRJENTENE

ADMINISTRASJONEN
STORD
Hamnegata 18
Postboks 495, 5403 STORD
Telefon
55 55 36 60

Leiar
Medlem
”
”
”
”

Leiar
Medlem
“
Vikarierende
kontorsekretær
Jane
Merethe Odland

Kontorsekretær
Elin Risnes

Organisasjonssekretær
Kjell Sverre
Aasheim

Heidi Lie			
Renate Langedal		
Tina Kleppe Ottesen		

Organisasjonssekretær
Organisasjonssekretær
Caverion, Bergen
Bravida, Bergen
Kværner, Stord
Helland Elektro, Ostereidet
M. Thunestvedt, Bergen

Håkon Olsen, Askøy
Apply, Stord
Kværner, Stord
Caverion, Bergen
M. Thunestvedt, Bergen
Sønnico, Bergen

Organisasjonssekretær
Aibel, Bergen
Aker, Bergen
Kværner, Stord
Voith, Mongstad
Maritim Elektro, Kvam
Aibel, Bergen
Aker, Bergen
OneCo, Bergen
Aibel, Bergen
Kværner, Stord

Organisasjonssekretær
Caverion, Bergen
Aibel, Bergen
Bilfinger, Svelgen
Apply, Bergen
Kværner, Stord

Styret
Caverion, Bergen
Bilfinger, Svelgen
Bravida, Bergen
M. Thunestvedt, Bergen
Bravida, Bergen

Bravida, Bergen
Vestgar Elektro, Øygarden
Sønnico, Bergen

REVISOR- OG KONTROLLKOMITE,
Repr.
Vararep.
Rep.
Vararep.

Gunnar Røssland		
Kjell-Ove Ege		
Inge Øpstad		
Bjørn Fidjeland		
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