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Etterutdanning
SIDE 6–15

leder

Politisk LO-dugnad igjen
Meningsmålinger forteller at det langt på
vei er en todeling i norsk politikk. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har rundt 30
prosent oppslutning hver, selv om Frp falt
ned fem prosentpoeng ved en meningsmåling i mai. Mye vil skje på den politiske arena
fram til valget høsten 2009, trolig også fram
til lokalvalget i september neste år, og det
er lite formålstjenlig å spekulere i hvorvidt
dagens situasjon vil holde seg. Velgerne er
troløse i den forstand at de hopper hit og dit
fra parti til parti. Mange bestemmer seg først
på valgdagen hvilket parti de gir sin stemme.
Uansett er det mange interessante forhold
knyttet til Frp’s framgang det siste året; blant
annet i hvilken grad andre partier påvirkes av
den voksende konkurrenten.
Dersom Høyre kommer seg opp i knestående igjen, kan det ikke utelukkes at det blir
en H/Frp-regjering. Imidlertid er det forhold
ved denne konstellasjonen som ikke uten
videre går i hop. Urbane, dannede, verdikonservative høyrefolk i samme seng og ved
samme bord som folkelige individualister,
anti-elitistiske med grunnlegende skepsis til
det som er fremmed. Politikk er det muliges
kunst, og på lokalplan samarbeides det mellom langt mer fremmede sengekamerater.

Det er naturlig å spørre dersom, hvis, såfremt, i fall – hvordan vil Fremskrittspartiet
prege samfunnsutviklingen og på hvilken
måte? Vil vi få et helt annerledes samfunn, og
hvordan vil det være å leve i det såkalte Fremskritt-samfunnet?
Det er det man må spørre om og forsøke
å ﬁnnes var på – om man ønsker å bidra til
minsket oppslutning og for den saks skyld
forhindre at Frp blir landets største parti. For
fagbevegelsen er dette helt sentrale spørsmål.
De viktigste kilder er partiets verdigrunnlag slik det er formulert i prinsipp- og handlingsprogrammet. Det er videre uttalelser og
forslag fra partiets ledere samt et inntrykk på
et mer generelt grunnlag over tid.
Frp er et liberalistisk parti og står på det
enkelte menneskes side overfor tunge fellesinstitusjoner som staten, byråkratiet og store
organisasjoner. Blant de siste hører LO. Det
forhindrer ikke at partiet er godt representert
i Landsorganisasjonens medlemsrekker.
I Fremskritt-samfunnet vil markedet og
konkurransen mellom individer stå sterkt.
Det vil gi seg utslag i forbindelse med privatisering og konkurranseutsetting. Kollektive
ordninger vil bli sterkt redusert. Den enkelte
må i langt sterkere grad ordne opp selv på en

rekke områder. Fellesskapet vil svekkes og
likhetssamfunnet som krever utjevning og
fordeling vil avvikles. Men «den lille mann»
vil ha en solid forsvarer – mot byråkrati,
organisasjoner og kollektiver, mot forbud og
påbud, sosiale regler, skatter og avgifter. Solidaritetstanken vil ha dårlige vekstvilkår – i
en tid da denne bør være viktigere enn noensinne både hjemme og globalt. I Fremskrittsamfunnet vil materielle verdier dominere og
den enkelte være seg selv nok.
Når partiet uttaler at målet er å bli det nye
Arbeiderpartiet har ikke det noe med ideologi og visjoner å gjøre, men at man ønsker å
bli så store som Ap en gang var.
LOs «lange valgkamp» viste at det nytter
når fagbevegelsen står samlet og bruker sine
felles ressurser. Om ikke lenge står vi foran
nye utfordringer: Valgkampen som kulminerer med kommunevalget høsten 2007.
Det nytter ikke å slå seg til ro og være fornøyd med fjorårets suksess. Igjen og igjen vil
det kreves felles innsats for å hindre rasering
av det LO og dets forbund har bygd opp – og
en rasering av den ideologi fagbevegelsen er
fundert på.
H.O.M.

Innhold
Etterutdanning i energibransjen

6

Ved tre energiselskaper skal settes det i gang etter- og videreutdanning
av montører. EL & IT er prosjektansvarlig. Prosjektet kommer i stand
takket være tildeling av midler fra Kompetanseutviklings-programmet.
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EL & IT Forbundet en pådriver
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EL & IT har et sterkt utdanningspolitisk engasjement og er en pådriver
når et gjelder fagutdanning, etter- og videreutdanning – og utdanning
generelt i Landsorganisasjonen i andre organisasjoner og fora.
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– Vel gjennomført streik
– Vi er godt fornøyd med det vi oppnådde
etter den 19 dager lange punktstreiken som
omfattet 622 Telenor-ansatte rundt om i landet. Det er grunn til å være minst like fornøyd
med selve gjennomføringen av streiken.
Av Harald Olav Moen
harald@lo-media.no

Streiken var nødvendig og riktig – fordi vi i forkant møtte
en forhandlingsmotpart som
gjennom sin tverre, for ikke å
si arrogante holdning tvang oss
ut i en arbeidskonﬂikt. Den var
nødvendig fordi vi gjennom den
oppnådde det vi krevde under
forhandlingene. Det sier leder av
forbundets forhandlingsavdeling
Jan Olav Andersen til NETTVERK.
Det var mandag 29. mai partene (NHO og EL & IT) skrev
under på en protokoll om en ny
Telenor-overenskomst. Forbundet har fått innfridd krav om:
Inn- og utleie/sosial dumping
Avtalemessig regulering av
arbeidstid
Avtalevilkår for bedrifter som
selges ut av Telenor
Det var første partene forhandlet om en revisjon av overenskomsten av 2004 – som da
skjedde under fredsplikt.
– Det var derfor viktig for oss
å få gjort en rekke endringer i
overenskomsten. Forhandlinene

forhandlinger, i følge forhandlingslederen). Derimot ble det
brudd i forhandlingene med
Energibedriftenes landsforening (EBL), og oppgjøret går til
mekling.
Det gjør også oppgjøret i
NAVO-området som omfatter Relacom og EDB Business
Partner.
Nyheter om meklingene legges fortløpende ut på forbundets
hjemmeside på Internett:
www.elogit.no
Landsoverenskomsten for
elektrofagene er den største i forbundet, det vil si at den omfatter
ﬂest medlemmer. 76 prosent av
de som deltok i uravstemningen
sa ja til forslaget.
Når NETTVERK går i trykken er forhandlingene på IKToverenskomsten ennå ikke kommet i gang.

var vanskelige – ja, overraskende
vanskelige når det gjaldt kravet
om inn- og utleie/sosial dumping. Her ﬁkk vi gjennomslag for
de samme formuleringene som i
verkstedoverenskomsten.
EL & IT gikk inn i forhandlingene med krav om vetorett mot
endringer når det gjelder avtalefestet pensjon, men man nådde
ikke fram. Partene ble enige om
en tekst som gir tillitsvalgte/ansatte forhandlingsrett ved eventuelle endringer. Teksten innebærer
også at det skal forhandles om
kompensasjon hvis pensjonsavtaler skal endres.
– Vi er kommet ganske langt
Fagbevegelsen tar ansvar
på vei i pensjonsspørsmålet, men
vi ﬁkk ingen innfrielse av kravet, – Tariﬀoppgjøret 2006 har bekrefsier Andersen.
tet at fagbevegelsen er seg sitt ansvar bevisst når det gjelder å bidra
til stabilitet i økonomien. Vi har
Status i oppgjøret
hatt et relativt moderat oppgjør
I det NETTVERK avslutter
og færre streiker enn det som på
redaksjonen og går i trykken er
forhånd ble spådd.
status i Tariﬀoppgjøret 2006 som
Det ble i forkant av oppgjøret
følger for EL & ITs avtaleområspådd at AFP (Avtalefestet pender:
sjon) ville bli et gjennomgangsPå energisiden endte man med
tema. Nå ble dette løst i starten
et anbefalt forslag – og enighet
gjennom regjeringens inngripen,
om energioverenskomsten KS
mens tjenestepensjon ikke uvenBedrift (etter særdeles vanskelige
tet ble et tema. Ikke overraskende

TAR ANSVAR: – Tariﬀoppgjøret
2006 har bekreftet at fagbevegelsen
tar ansvar for å bidra til stabilitet i
økonomien, sier forhandlingsavdelingens leder Jan Olav Andersen.

ble sosial dumping og inn- og utleie også sentralt under oppgjøret.
Når dette leses er vi ennå ikke
ferdige med Tariﬀoppgjøret
2006, men vi har alle grunn
til å si oss fornøyd med gjennomføringen av forhandlingene.
Med forbehold om gjenstående
uravstemninger kan vi vel også
si oss fornøyd med resultatene vi
oppnådde. Jeg gjentar gjerne at
det er grunn til å være fornøyd
med gjennomføringen av Telenor-streiken – og resultatet som
ble oppnådd etter den tre uker
lange konﬂikten, sier leder av forbundets forhandlingsavdeling Jan
Olav Andersen.

www.frifagbevegelse.no
Hold deg oppdatert!
● Tett på tariffoppgjøret
● Siste faglige nyheter
● Lenker til hele arbeidslivet
● Dagens kommentar

GJØVIK: Streikevakter på plass utenfor Telenors lokaler i Gjøvik. Fra venstre
Thor Odden, Kari Lise Rustad, Ronny Paulsen og Torkell Wullum. (Foto: Harry
Bakken)

KRISTIANSAND: Fra venstre Claudio Michel, Trond Aanonsen, Øyvind
Thomassen, Kenneth Stormark, Terje Skjelbred, Kenneth Pettersen og Jan Johansen. Joachim Voreland er også med i den lokale streikekomiteen i Kristiansand,
men ikke med på bildet.

LAGET T-SKJORTER: Distrikt Rogaland
laget egne streikeskjorter. Modellene er Geir Hovland og Mariann Lamo.

GJØVIK: Streikeleder på Gjøvik, Ronny Paulsen,
med en del av 52 streikende i bakgrunnen. Bildet er
fra første streikedag onsdag 10. mai.
(Foto: Harry Bakken)

RØRVIK: De tre tillitsvalgte i forgrunnen: Andor Drag (Faktura & Kreditt),
Grete Walø (Kundeservice) og Kristen Høyforslett. Bak dem står fra venstre:
Lisbeth Haug, Olav Einarsen, Ingar Hanssen-Edvardsen, Linn Mykletun, Sissel
Opsjøn, Solbjørn Edvardsen og Tove Kristin Haug. (Foto: Tom Lysø)
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NAMSOS: Strikende ved Oppløysningen 1881 i Namsos. Fra venstre plasstillitsvalgt Hanne Lise Fahsing, Elin Hodø, Kristin Stensen, Anita Husand, Bente
Melhus, Elin Kristiansen og Sigbjørn Smevik. Bak fra venstre: Ann kristin Storø,
Tove Lein, Berit Øie og Sven Johannessen. (Foto: Bjørn Tore Ness)
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OSLO OG AKERSHUS: Streikeleder Dag Fredriksen sitter foran (med vest)
og ved hans side Wiggo Andersen. Stående fra venstre Ivan Pietronigro, Knut Ivar
Berg og lengst til høyre Rønnaug Skarstad Hansen. (Foto: Harald Olav Moen)

Den nye fabelaktige
Letti-klammer for bruk på gips.

STAVANGER: Streikekomiteen i Stavanger med distriktets fane. Fra venstre
Paula Torgersen, Roy Andersen, Jessy Haugen, Mariann Kjensberg, Sonja Frholt,
Magne Eielsen, Gunnar Sjinorv og Rune Meling. (Foto: Alexander Ravnøy)
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Bakken 2, N-4990 Søndeled
Tlf.: 37 14 31 00, fax: 37 14 31 01

Etter- og videreutdanning av montører i energibransjen

Setter seg på skolebe
Montører i energibransjen etterutdanner seg. Prosjektet
kommer i stand som
følge av tildeling av
midler fra Kompetanseutviklings-programmet (KUP).
Av Harald Olav Moen
harald@lo-media.no

Det er EL & IT Forbundet som
er prosjektansvarlig og samarbeider med Energibedriftenes
landsforening (EBL) og de tre
selskapene Skagerak Nett AS,
Helgelandskraft og NTE Elektro
(Nord-Trøndelag).
– Departementet ønsker å prøve ut og få erfaringer med ﬁnansiering av livsopphold for deltakere
på etter- og videreutdanning for
å kunne vurdere om de ulike
modellene gir økt motivasjon og
deltakelse. Bevilgningen er nær
to millioner kroner som er den
største KUP-tildelingen. EL &
IT har jobbet tett sammen med
LO og fått oppbakking. EBL har
på sin side jobbet overfor sin moderorganisasjon NHO.
Bransjen har siden energiloven
ble gjort gjeldende i 1991 gjennomgått en kraftig nedbemanning og en omfattende organisasjonsmessig og teknologisk
utvikling. Dette setter store krav
til de ansatte. Det sier forbundssekretær Ragnar Gregersen som
er prosjektansvarlig og har vært
forbundets saksbehandler.
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ERFAREN: Helge Svolsbru er en erfaren montør. Det er 34 år siden han begynte som lærling i Skiensfjordens interkommunale kraftselskap, som senere slo seg sammen med nabofylket Vestfolds en energiselskap og skiftet navn til Skagerak. Veteranen
setter seg på skolebenken igjen sammen med kolleger for å oppdatere seg fra gammelt fagbrev. (Foto: Ruhne Nilssen)

– Nedbemanningen og omstillingene har hatt til følge at det
relativt sett har vært få ansettelser
av personell med ny kompetanse.
Bransjen sliter med rekruttering og gjennomsnittsalderen har

steget betydelig siden 1990-årene.
De som deltar får tilført ny
kompetanse, og bransjen som
sådan vises i dette prosjektet
eksempler på gjennomført kompetanseutvikling. Gjennom til-

takene og resultatene i etterkant
vil man få verdifull erfaring i det
videre arbeid med å utvikle etterog videreutdanning også andre
bransjer, framholder Gregersen.
EL & IT hadde opprinnelig
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nken igjen
ambisjoner om å få i stand etterutdanningsprosjektet i alle bransjene der man organiserer ansatte.
Det ble utarbeidet åtte prosjekter,
men disse måtte skrinlegges i
denne omgangen.

Deltakerne
Prosjektet gjelder de tre nevnte
energiselskapene og målgruppen
er montører. Ved de tre virksomhetene vil etter- og videreutdanningen prøves ut i retninger.
Interessen for prosjektet har vært
stor med tilsvarende påmelding.
– Ledelsen i bedriftene har også
vært positive og bidratt aktivt
for å stimulere de ansatte til å
delta. Det samme var våre tillitsvalgte ved Skagerak, NTE og
Helgelandskraft. Ved sistnevnte
selskap deltok hele 70 montører
i et bedriftsinternt prosjekt. Da
gjaldt det oppgradering av gammelt fagbrev til R 94-nivå.
Ved Skagerak Nett er det en
bred generell etterutdanning
hvor montørene vil oppdatere
sitt teoretiske kunnskapsnivå fra
gamle fagbrev opp til R 94 nivå.
43 montører har meldt seg på.
Ved NTE Elektro vil ni montører starte videreutdanning ved
teknisk fagskole for å få nødvendig teoretisk kunnskap for å gå
inn i nye jobber som produksjonsleder, et mellomledernivå i
bedriften.
Ved Helgelandskraft vil montørene starte på EVU innen
IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) for å
kunne mestre sitt nåværende
arbeidsområde ved innføring av
ny teknologi. Hele 90 har meldt
seg på til grunnleggende IKTopplæring og ti skal i gang med
videregående opplæring, forteller
prosjektleder Ragnar Gregersen.

Målet med prosjektet
Målet med prosjektet er deﬁnert
slik:
• Prøve ut modeller for ﬁnansiering av livsopphold hvor
virksomhet og arbeidstakerne
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deltar med bidrag i sammen
med det oﬀentlige ut fra verdien av kompetansen for de
respektive parter.
• Prøve områder og tiltak som
kan gi økt motivasjon for deltagelse fra målgruppen.
• Prøve ut måter for å tilrettelegge og organisere arbeidsdagen,
slik at målgruppen ﬁnner det
attraktivt å delta og arbeidsgiveren ser det hensiktsmessig
for å utvikle ny kompetanse.
Gjelder arbeidsplassen men
også hjemme i fritiden.
• Identiﬁsere om svake basiskunnskaper som lese og
UTDANNING: Ved tre energiselskaper vil etter- og videreutdanning bli prøvd ut
skrivevansker er medvirkende
på ﬂere måter, sier forbundssekretær Ragnar Gregersen.
årsak til at de påmeldte deltagerne ikke tidligere har deltatt
i EVU. Er det sammenheng
fra samfunn og arbeidsiver
• Kunne mestre å forstå nye kommed svake basiskunnskaper
• Kunne forstå og praktisere bepetanse krav innenfor arbeidet
hos de arbeidstakere som
driftenes krav om forventning
med el-sikkerhet
ikke har valgt å delta i dette
om mobilitet inn i egen arbeids• Kunne tilegne seg og ta i bruk
prosjektet, eller er det andre
hverdag.
ny teknologi i faget
grunner?
• Kunne tilegne seg og forstå krav
• Utvikle dokumentasjon og
rapport om erfaringene som
grunnlag for spredning til
3PISSKOMPETANSE¬PÍ
bransjen for øvrig. Informere
underveis for å stimulere til
økt etter- og videreutdanning
i bransjen.

¬

%3$ SIKRING

¬3ERVICEKIT
¬4ESTINSTRUMENTER
¬¬!RMLENKER
¬¬6ERKTY¬OG¬LODDEUTSTYR
¬¬+LR ¬SKO¬OG¬HANSKER
¬¬"OKSER¬OG¬KABINETTER
¬¬"ORD¬OG¬STOLER
¬¬-ATTER¬OG¬GULVBELEGG
¬¬)ONISERING

Nye utfordringer
De kompetansemessige utfordringer for den enkelte er både av
faglig organisatorisk, som av faglig profesjonsmessig karakter.
Faglig organisatorisk gjennom
annen type arbeid i bedriften,
faglig profesjonsmessig både
gjennom den teknologisk utvikling som i forhold til endret
forståelse og praktisering fra tilsynsmyndighetene når det gjelder
el-sikkerhet.
Den enkelte arbeidstaker vil
derfor stå ovenfor følgende
kompetanseutviklingsmessige
utfordringer:

Individ:
• Kunne utvikle egen omstillingsevne
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TEMA: ETTERUTDANNING

«Viden er magt»
«Viden er magt» står det på en gammel dansk
fagforeningsfane. For Dansk El-Forbund
(DEF) har slagordet vært en visjon gjennom
mange år. Dansk fagbevegelse har lenge
Av Harald Olav Moen og Nils Waag
harald@lo-media.no

Ikke noe annet forbund verken
i dansk LO eller i den nordiske
LO-familien har kommet lenger
enn DEF i å sette EVU i system
og få oppslutning fra medlemmene i å gjennomføre etterutdanningskurs. Hvert tredje medlem
tar årlig etterutdanningskurs.
Forbundet har drevet med etterutdanning siden begynnelsen
av 1960-tallet. Da forbundet for
noen år siden fylte 100 år utviklet
man i samarbeid med konsulentﬁrmaet Knowentia en database
(IKA = individuell kompetanseravklaring). I denne ﬁnner medlemmet – og kan benytter seg av
– et verktøy (IKV = individuell
kompetanse Vurdering, Varsling,
Veiledning, Visitering) som er
til stor hjelp i forbindelse med
tilrettelegging av individuelle
kompetanseutvikling. (Mer om
IKA/IKV annet sted).

Utstillingsvinduet Lillebælt
Dansk El-Forbunds avdeling
Lillebælt framholdes som et
utstillingsvindu for en vellykket
etterutdanningspolitikk. Faglig
sekretær Jan Jensen har gjennom
mange år vært en drivkraft innen
området etterutdanning og bygget opp et nettverk av dyktige
samarbeidspartnere. Jensen nyter
stor respekt både i egen organisasjon og fagmiljøer som opererer
innen etter- og videreutdanning.
Han var cicerone og tilrettelegger
for NETTVERKs medarbeidere
under en studietur til søsterforbundet i avdelingen på sydøstJylland.
Avdeling Lillebælt (med broforbindelse til Fyn), har kontor
i Vejle. Den er først og fremst en
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vært opptatt av å gi medlemmene muligheter
til etter- og videreutdanning. Den suverent
flinkeste gutten i klassen er EL & ITs søsterforbund.

fagforening og arbeidsløshetskasse for om lag 2.000 medlemmer
med ﬁre ansatte på kontoret. I
tillegg til Jan Jensen er det en fagsekretær og to kontorassistenter.

Lovmessig forankring
Dansk El-Forbund organiserer i
bransjen der man arbeider med
energi, kommunikasjon, sikring
og alarm, og organisasjonsgraden
er relativt høy. Forbundet har
forpliktet seg til å arbeide for å
sikre medlemmene det best mulige grunnlag for å oppnå kompetansegivende grunn-, etter- og
videregående utdanning. Som en
konsekvens av dette har avdelingen i Vejle vært opptatt av å sikre
at medlemmene har den utdannelsen som blir etterspurt i markedet for på den måten å sørge
for at medlemmene er kvaliﬁsert
til de jobbene som tilbys.
Jan Jensen sier at det kom en ny
lov om arbeidsmarkedsutdannelse
i 2003. I formålsparagrafen heter
det at loven skal fremme et bredt
samordnet tilbud av yrkesrettet
voksen- og etterutdanning som
består av tilbud på de forskjellige
sektorer i samfunnet. Tilbudene
skal være åpne og innrettet både
på oﬀentlig og privat sektor.

både yrkeskompetansen og den
personlige kompetanse gjennom
mulighetene for å oppnå grunnleggende formell kompetanse.
Dette utdanningstilbudet skal
være åpen for alle. Enten det er
faglærte eller utfaglærte, er arbeidsledig eller har arbeid, men
for de som har vært arbeidsledig
i mer enn ett år gjelder det spesielle regler.

Arbeidsmarkedets behov

Avtaleverket

Den yrkesrettede voksen- og
etterutdannelse skal bidra til
å vedlikeholde, utbygge og
forbedre deltakernes kvaliﬁkasjoner i overensstemmelse
med arbeidsmarkedets behov
og bidra til deltakernes videre
kompetanseutvikling. Omstillings- og tilpasningsproblemer
har også fått plass i lovverket. Et
viktig punkt er at loven skal gi
voksne muligheter til å forbedre

I avtaleverket er det som i Norge,
store forskjeller når det gjelder
etter- og videreutdanning. I overenskomsten mellom El-Forbundet og Tekniq (ELFO) heter det
at etter ni måneders ansettelse
har man rett til minst to ukers
fri om året til etter- og videreutdanning som er faglig relevant. I
avtalen med Dansk Industri skal
utdannelsen være relevant for
virksomheten.

KOMPETANSE: – Dansk El-Forbund er opptatt av at medlemmene øker sin
faglige kompetanse på områder som markedet etterspør. Det er en god investering
egen framtid, sier faglig sekretær i DEF, Lillebælt-avdelingen, Jan Jensen.

Danmark har en lovgiving som
sikrer et økonomisk grunnlag for
at voksne, fortrinnsvis korttidsutdannede, kan delta i voksen- og
etterutdanning til og med yrkesutdanningsnivå. Dette sikres ved
at deltakerne kan få godtgjørelse
for tap av inntekt. Det er fastsatt
visse betingelser som må oppfylles. Godtgjørelse kan utbetales til
lønnsmottakere, både i oﬀentlig
og privat virksomhet, selvstendig
næringsdrivende og ledige som
har rett til dagpenger. Det er
fastsatt regler for hva slags utdannelse som utløser økonomisk
bidrag.
I 2006 er satsen for bidrag Dkr.
657 om dagen. Det er samme
nivå som den høyeste satsen
for dagpenger ved ledighet og
ved sykdomsfravær. Det er også
mulig med deltidsundervisning
og da blir dagpengene redusert
tilsvarende.
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Tapt arbeidsfortjeneste
I overenskomstene er det forskjellige regler for dekning av tapt
arbeidsfortjeneste. I overenskomstene med Tekniq og Dansk Industri kan en elektriker få vanlig
lønn fra arbeidsgiveren, og lønnstapsgodtgjørelsen tilfaller da
arbeidsgiveren. I overenskomsten
med Tekniq er det nok at arbeids-

giveren har forhåndsgodkjent at
utdannelsen er formålstjenlig for
virksomheten. I overenskomsten
med Dansk Industri må utdannelsen være et ledd i bedriftens
utdanningsplanlegging eller etter
særskilt vedtak i virksomheten.
I tillegg til lønnsgodtgjørelse er
det også bestemte regler for reisegodtgjørelser og til kost og losji.

– Hovedformålet til fagbevegelsen er å sikre medlemmene
gode lønns- og arbeidsforhold.
I Dansk El-Forbund mener vi
at målet best kan nås ved at
medlemmene har oppdatert og
relevant kompetanse. Dette vil gi
trygghet i forhold til nåværende
ansettelse og vil også sikre muligheten for jobbskifte, sier Jan

Jensen. Han mener også at økt
kompetanse på de riktige områdene vil sikre markedsverdien til
medlemmene. – Økt kompetanse vil også styrke arbeidsgleden og
derigjennom gi større livskvalitet,
sier han. ❍

Kompetansekartlegging
gir bedre markedsverdi
– Kartlegging av faglig, allmenn og personlig kompetanse vil gi et medlem i forbundet
en god oversikt, både over hvilke jobbmuligheter som vedkommende har og hva som er
nødvendig utdanning for å skaffe seg tilstrekkelig og relevant kompetanse, sier konsulent
Sonja Stokholm i Knowentia.
Knowentia er et privat konsulentﬁrma i Danmark som har
spesialisert seg på kartlegging av
kompetanse og etterutdanning.
Selskapet har utviklet et verktøy
til styring og dokumentasjon av
kompetanse.
– Ved å bruke dette verktøyet
kan virksomheter eller organisasjoner oppnå en optimal ressursutnyttelse, sier Sonja Stokholm
som også er medeier i virksomheten. – Vi har spesialisert oss i
utvikling av forarbeidet til kompetanseavklaringen, slik at den
enkelte bruker raskt kan komme
i gang med å iverksette verdiskapning gjennom den menneskelige
ressurs, framholder hun.

Nyttig verktøy
Dette er nyttig både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Knowentia har utarbeidet et verktøy som
er til nytte for forbundet, arbeidsgivere som er på jakt etter spesiell
kompetanse og for fagarbeiderne
som lettere både kan dokumentere sin kompetanse og skaﬀe seg
nødvendig tilleggskompetanse.
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Det hele begynte da det ble
bestemt at Stålvalseverket skulle
nedlegges og hvor 1000 medarbeidere ville miste jobben. Bakgrunnen var at i en situasjon med
mangel på arbeidskraft kunne det
være vanskelig for elektrikerne på
valseverket å skaﬀe seg ny jobb.
Det var viktig at arbeidstakerne
ﬁkk dokumentert sin kompetanse slik at den kunne komme til
anvendelse i andre virksomheter.

CV-en er viktig
I 2002 ble det opprettet formell kontakt mellom Knowentia
og Dansk El-Forbund. Et dataprogram ligger til grunn. Et
medlem legger inn sin personlige
CV. Den er det bare medlemmet
og forbundet som får tilgang
til. Et medlem lager bare CV-en
en gang. Deretter blir det bare
oppdateringer etter hvert som
vedkommende øker sin kompetanse. Alle etter- og videreutdanningstiltak ligger i en database
som er enkel å ﬁnne fram i. en
kan også ﬁnne ut hva som er
«lønnsom» kompetanse, hva som

KOMPETANSE: – Knowentia har i samarbeid med DEF utviklet en database
og et verktøy til styring og dokumentasjon av kompetanse for å oppnå en optimal
ressursutnyttelse, sier konsulent og medeier i selskapet, Sonja Stokholm.

er etterspurt og hva som gir høyere markedsverdi. Videre er det
lagt inn varslingsrutiner der et
medlem kan få beskjed om det
ﬁnnes kurs som en er interessert
i og kompetanse som potensielle
arbeidsgivere er ute etter.
Systemet er nytt, men forbedres stadig etter hvert som en får
erfaringer. Det hele bygger å på
et samspill mellom det enkelte
medlem, arbeidsformidlingen,
forbundet og potensielle arbeidsgivere

Nyttig for forbundet
Forbundet og Knowentia har
merket et stadig økende engasje-

ment nedenfra for dette systemet.
Tillitsvalgte er blitt nyttige ambassadører for prosjektet. IKV er
blitt et viktig stikkord der I står
for individuell, K for kompetanse
og V kan bety ﬁre forskjellige begrep. Det gjelder Vurdering, Veiledning, Varsling og Visitering.
Ledelsen i mange bedrifter er
blitt oppmerksomme på verktøyet og har tatt i bruk IKV (nytt
navn blir ”Jobbmuligheter”) i sin
personalpolitikk. Det blir stadig
vanligere at arbeidsgivere spør
etter CV ved nyrekruttering.
Også ikke-medlemmer er blitt
oppmerksomme på dette og det
har ført til at mange har meldt
seg inn i forbundet. ❍
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Fruktbart samarbeid
– Det vær spennende
for oss å jobbe med
DEF, og først og
fremst Jan Jensen,
sier Anne-Lene LykHansen, konsulent i
Knowentia.

– Fruktene av dette samarbeidet,
som må sies å være en suksess, vil
vi overføre til andre organisasjoner, som har vist stor interesse.
Databasen har en enkel tilgang
for det enkelte medlem som inntaster hva man kan (fag-/yrkeskompetanse. Man får svar tilbake SAMARBEID: – Vi har et godt samarbeid med Jan Jensen i Dansk El-Forbund i Vejle, sier Knowentias Anne-Lene
Lyk-Hansen.
hvordan man står kunnskapssen gir også muligheter til å søke
medlemmene lærer om IKV-sys/kompetansemessig i forhold til
ved forhandlingsbordet under
relevante etterutdanningskurs og
temets mange muligheter, og vi
de krav man blir møtt med fra
tariﬀorhandlinger.
kan brukes til å notere vtaler om
har fått mange hyggelige tilbakebedriftene og fra bransjen geneDen teknologiske utviklingen
etterutdanning for eksempel i
meldinger. Per i dag deltar hvert
relt. Jan, i første rekke, gir oss
går raskt i vår bransje – tenk bare
forbindelse med medarbeider-ut- tredje medlem årlig på kurs og
opplysninger og relevant materipå såkalte intelligente bygningstallet er økende. Det er selvsagt
ale om trender og utviklingstrekk viklingssamtaler, sier Anne-Lene
installasjoner – så det gjelder å
Lyk-Hansen.
positivt at våre medlemmer vil
i bransjen, slik at databasen er så
holde tritt med det som skjer. For
godt oppdatert som mulig. Det
øke sin kompetanse for å stå ster- den enkelte installasjonsvirksomer vår ambisjon om at den skal ha
kere på arbeidsmarkedet i tiden
het og for bransjen som sådan
Arrangerer kurs
en dynamisk proﬁl og være det
som kommer. Et annet forhold
oppfattes den brede kompetanbeste verktøy som ﬁnnes på om- – Rundt om i avdelingene har
er at man gjennom kompetanseseheving som positivt, sier Jan
rådet for medlemmene. Databadet vært arrangert kurs hvor
oppbygging også vil ha økt styrke Jensen. ❍

Tekniske guider
Dansk El-Forbund har utviklet en rekke undervisnings- og opplysningsguider. Per i dag foreligger en guide som tar for seg Intelligente bygningsinstallasjoner. I denne får elektrikeren et overblikk over og en forståelse av
dagens og framtidas krav til bygninger og installasjoner. Det er laget en
guide omkring nettverk og en Windows-guide som starter der nettverksguiden slutter med hardware og kabler. Videre er det laget en LINUXguide. Grunner er at man ser at Linux (eller Open source software)
sammen med Microsoft Windows’ software er de to mest utbredte og
mest brukte. Det er også laget en industriguide med oppdaterte fakta
om utviklingen (og det nyeste nye) innen automasjon, styring og
regulering av industrielle anlegg og en bygningsautomasjonsguide.
Den siste omhandler CTS, IBI, sikringsanlegg, forbruks- og energiledelse samt integrasjon BMS (bygningens management system)
som brukes til å lage graﬁske brukerﬂater og tilstandsrapporter.
Guidene følges opp med temamøter for medlemmene rundt om
i avdelingene.
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Vejle Tekniske Skole:

Aktiv samarbeidspartner
Vejle Tekniske Skole
har som motto å
danne og utdanne.
De vil være en kompetanseskole som,
skaper utvikling
gjennom utdannelse. Skolen har et
nært samarbeid med
Dansk El-Forbund,
Lillebælt-avdelingen.
Skolens visjon er å gå fra bare å
være leverandør av etterspurte
kurs og utdannelsestiltak til å
være en aktiv samarbeidspartner
med sikte på de utdannelsessøkende, arbeidsmarkedets og
samfunnets behov for kvaliﬁkasjon- og kompetanseutvikling.
Dermed mener de at de lever opp
til sitt motto, utvikling gjennom
utdannelse.
Erland Boelskifte er utdannelsessjef og har ansvar for ansvar for
bygg- og anleggsfag, håndverk og
teknikk, fra jord til bord, teknologi og kommunikasjon og mekanikk, transport og logistikk.

1400 elever
Han sier at skolens undervisning
bygger på 9/10-årig grunnskole
og gir elevene både fagutdannelse, men i tillegg er arbeidsmarkedsutdanning (AMU) en betydelig del av virksomheten. Skolen
har til enhver tid om lag 1400
elever og 200 ansatte. Av disse arbeider 150 personer direkte med
undervisning. Budsjettet er på
125 mill. Dkr og skolearealene er
på 32.000 kvm under tak. De er
lokalisert tre steder i Vejle og har
en avdeling i Grindsted.
Utdanningsleder Harry Nielsen sa at AMU-systemet omfattet
arbeidsmarkedsutdanning med
lag brukerbetaling der elevene får
dekket lønn, transport og opphold betalt. Målet er å oppkvaliﬁsere ufaglærte medarbeidere og
etterutdanne faglærte medarbeiNR 4 - 2006

KOMPETANSESKOLEN: Vejle Tekniske Skole er en av Dansmarks mest velrenommerte i sitt slag. Skolens motto er «at
danne og uddanne». Skolen er en viktig samarbeidspartner for DEF avdeling Lillebælt. Utdanningssjef Erland Boelskifte ( til
venstre ) og utdanningsleder Harry Nielsen er to av skolens entusiastiske ledere.

dere. I Danmark er det ca. 2500
godkjente kurs, men bare 800 er i
jevnlig bruk. Kursene må følge en
oppsatt plan og skal være generelle. Det betyr at de ikke kan tilpasses en bestemt type materiell.
Innenfor el-bransjen er det 160
kurs innefor ni områder. Etter
gjennomført kurs får deltakeren
et AMU-kursbevis.

Reformarbeid
Harry Nielsen sier at det foregår
et reformarbeid på dette området. Antall kurser skal reduseres
til 600. Alle kurs som ikke har
vært brukt på tre år skal slettes.
De resterende kurs skal fordeles
på nye «Jobb-områder» og inndeles i mål-beskrivelser. En målbeskrivelse (kursinnhold) kan være

mellom en og fem dager. Nye
AMU-kurs skal utvikles ut fra
disse målbeskrivelser og kan sammensettes fritt mellom ulike mål.
Skolen bestreber seg på å holde
et høyt faglig nivå og skal være
oppdatert både når det gjelder
materiell og hvilken utdannelse
som etterspørs. En viktig del av
skolens arbeid er å ha lærere og
medarbeidere som kan gi best
mulig undervisning og være
oppdatert på alt nytt som skjer
innenfor de fag og bransjer som
skolen skal utdanne folk til.

Markedsføring
Aktiv markedsføring er også
viktig for å skaﬀe seg nok og
godt motiverte elever. Skolen er
med i el-fagets felles kurskatalog

og mer med på web-siden www.
el-kurser.dk., Det sendes ut nyhetsbrev og kurskalender til 850
utvalgte virksomheter i «lokalområdet», 1700 elektrikere som er
med i DEFs region Lillebælt får
også kurskalenderen i tillegg til
personlig kontakt med bedriftsledere/tillitsvalgte og skolens
kursmedarbeidere.
Både innenfor el- og it-faget er
det et omfattende kursopplegg
som dekke de ﬂeste behov til
disse to bransjene.
Den danske regjeringen er i
ferd med dele landet inn i fem
utdanningsregioner. I følge Boelskifte har man godt håp om at
Lillebælt/Fyn vil bli en av de fem.
I denne vil man ha et universitet
(Odense), høyskoler og tekniske
skoler. ❍
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– Lag et program
Erling Kongstad Jørgensen (62) har vært fellestillitsvalgt i 25 år. En
av hans merkesaker har i alle år vært at bedriftene må ha en langsiktig
sysselsettingsstrategi, i stedet for en svingdørspolitikk. I stedet må man
hele tiden se hvilke behov virksomheten har for kompetanseutvikling
og lage et program for dette. Det bør legges til rette for og stimuleres
til kursvirksomhet særlig når det er mindre oppdrag enn ellers, sier
han.
Jørgensen er ansatt i YIT Building Systems, som for noen år siden
kjøpe opp ABB BS. I fasen da selskapet var til salgs og det pågikk samtaler og sonderinger og senere forhandlinger opplevde vi at ledelsen
la fullstendig lokk på alt som hadde med etterutdanning å gjøre. Det
var selvsagt fullstendig feil strategi. Man valgte vekk muligheten til å
styrke kompetansen blant selskapets aller største ressurs – de ansatte
– og dermed framstå som et moderne innovativt selskap. Heldigvis har
YIT igjen fått fart på etterutdanningen. Vi har igjen fått følelsen av at

Satser på
kompetanse
YIT i Danmark har som et av hovedpunkter
i sin forretningsplan både kompetanse- og
medarbeiderutvikling.

bedriften satser på sine ansatte.
De ansatte trives i dag bedre
enn noensinne. De er stolte av
sitt selskap, sier Erling Kongstad Jørgensen.
I tillegg til å være fellestillitsvalgt sitter han i styret for DEF
Lillebælt og i LOs forretningsutvalg i Fredericia (naboby til
Vejle).

VETERAN: Erling Kongstad
Jørgensen har vært fellestillitsvalgt i
25 år og er med det en av virkelige
tillitsvalgt-veteranene i DEF. Han
berømmer sin bedrift YIT for å satse
på etterutdanning av sine ansatte.

Fem retninger
Elektrikerutdanningen i Danmark dekker over et bredt spekter
med fem forskjellige retninger:
Installasjonsteknikk som tar ﬁre år
Styrings- og reguleringsteknikk som tar ﬁre og et halvt år
Kommunikasjonsteknikk som tar ﬁre og et halvt år
Bygningsautomatikk som tar ﬁre år
El-montør som tar to år
I tillegg er det en el-montørutdannelse som varer to og et halvt
år. Man må være over 25 år og ha tre års praksis fra faget.

16 kurssteder
Direktør for sikkerhet og arbeidsmiljø Gregers Juhl-Pedersen
og hovedtillitsvalgt Erling K. Jørgensen er enige om at hvis en
bedrift skal utvikle seg og beholde sin markedsandel var kompetente medarbeidere viktige.
Juhl-Pedersen sier at YIT har to hovedadresser i Danmark, I
Fredricia og København og 14 servicesentre plassert i en del større
danske byer. Totalt er det 1100 ansatte i den danske del av konsernet.

Det arrangeres i løpet av 2006 kurser innen følgende jobbområder: Allment faglige kurs, El-automasjon, heisteknikk, el-forsyning, el-installasjoner og antenner, hvitevare- og kjøleteknikk,
IBI- og CTS-anlegg, sikrings- og alarmteknikk, tele- og datateknikk.
Kursene arrangeres på 16 steder over hele Danmark: Frederikshavn, Aalborg, Skive, Herning, Hadsten, Viby, Esbjerg, Vejle,
Haderslev, Sønderborg, Odense, Slagelse, Nykøbing, Ballerup,
Fredriksberg, Hillerød.

Kompetanse viktig
Bedriften har en visjon om at de vil være den mest foretrukne og
lønnsomme teknikkentreprenør og servicevirksomhet i Danmark.
Ved hjelp av kompetente medarbeidere ønsker YIT å levere konkurransedyktige løsninger basert på de mest moderne teknologier
i samarbeid med kundene.

Tett samarbeid
YIT satser på et nært samarbeid med sine ansatte, også på montørplanet og har god kontakt både med Lillebælt-avdelingen og
Vejle tekniske skole. Erling K. Jørgensen er godt tilfreds med at
bedriften bruker mye ressurser på etter- og videreutdanning slik
at medlemmene i forbundet kan få stadig mer interessante oppgaver.
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IKV-verktøyet
IKV står for Individuell Kompetanse Vurdering, Varsling, Veiledning, Visitering.
Individuell = din egen og din alene
Kompetanse = det du kan, viden, ferdigheter
Vurdering = måling av det du kan
Varsling = undersøker og gir deg beskjed
Visitering = etterse, undersøke, avklare
– Du får målt så å si hva du kan og hva du er verdt faglig og
lønnsmessig, og du får lagt et etterutdanningsløp, som settes
sammen ut fra dine behov. Man får opplysninger om utviklingen
innenfor faget og en vurdering om den enkeltes proﬁl korresponderer med bransjens behov. Du får også svar på om din lønns tår i
rimelig forhold den kompetanse du har, forteller Jan Jensen.
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Tove Johansen om økt satsing på utdanning:

– Gir bedre jobbsikkerhet
– EL & IT Forbundet
har et bredt og sterkt
utdanningspolitisk
engasjement. Våre
medlemmer vet hva
en solid fagutdanning betyr på områder som kvalitet,
sikkerhet og trivsel.
Av Harald Olav Moen
harald@lo-media.no

Dette engasjementet blir enda
viktigere i framtida. De omfattende endringene i samfunns- og
arbeidsliv de siste årene stiller
større krav til omstillingsevne,
både for den enkelte arbeidstaker og for virksomhetene. Høyt
utdannet arbeidskraft blir sett på
som et avgjørende konkurransefortrinn i den nye, internasjonale
konkurransesituasjonen. I det
framtidige arbeidsmarkedet vil
utdanning bli avgjørende for den
enkeltes jobbsikkerhet, både for
å henge med i omstillinger på arbeidsplassen, og for mulighetene
til å søke nye jobber. Kunnskap
som før var anvendelig over ﬂere
generasjoner, blir i dag utdatert
i løpet av få år. Det sier leder av
forbundets utviklingsavdeling
Tove Johansen i en samtale med
NETTVERK i forbindelse med
TEMA-artikkelserien om etterog videreutdanning.
– Den generelle satsingen på
utdanning i samfunnet fordrer at
EL & IT Forbundet har et aktivt
og gjennomtenkt forhold til utdanningspolitiske spørsmål. En
overordnet målsetting er at alle
skal få rett og mulighet til å gjennomføre den utdanning de selv
ønsker. Mulighetene for å tilegne
seg ny og verdifull kunnskap må
være lik for alle. Hvis ikke står vi i
fare for å utvikle nye klasseskiller
– mellom de som har utdanning,
NR 4 - 2006

AMBISJONER: – EL & IT Forbundet har store utdanningspolitiske ambisjoner, og vi er spesielt opptatt av å sikre rekrutteringen til yrkesfagene i videregående skole, sier Tove Johansen. Hun er leder av forbundets utviklingsavdeling.

og de som ikke har det. De som
står uten utdanning stiller svakere
på arbeidsmarkedet og har færre
utviklingsmuligheter i jobbsammenheng. De ansattes muligheter
for medvirkning på arbeidsplassen blir også begrenset.

Privatisering
Tove Johansen framholder at skolen skal være en arena på hvilken
man lærer gjensidig respekt og
toleranse for hverandre uavhengig av sosial, kulturell og etnisk
bakgrunn.
– Den oﬀentlige skolen må ha
en kvalitativt høy standard, og
hver enkelt elev må få et tilbud
som er tilpasset individuelle behov og forutsetninger. Enkelte
skoler sliter med å gi et fullverdig
utdanningstilbud. p. g. a. dårlig

økonomi. Utfordringen ligger
både i å skaﬀe oppdatert utstyr
og oppdaterte lærekrefter. Det er
derfor nødvendig med økte statlige økonomiske overføringer til
skolen.
EL & IT Forbundet ser med
bekymring på veksten i antall
privatskoler og forskjellen mellom utdanningstilbud i ulike
kommuner. Dette kan komme
i konﬂikt med målsettinger om
utjevning av sosial ulikhet. Offentlige tilskudd til privatskoler
gir mindre å fordele til de oﬀentlige skolene. I enkelte, mindre
lokalsamfunn har etablering av
privatskoler resultert i et svekket
oﬀentlig tilbud, og i noen tilfeller nedlegging av det oﬀentlige
skoletilbudet. Det må ikke bli
slik at den kvalitativt beste skolen blir forbeholdt elever med

økonomisk ressurssterke foreldre,
sier hun.

Treparts-samarbeidet
Det såkalte trepartssamarbeidet
har fungert siden 1993, og EL &
IT ønsker at det videreføres.
– Fagopplæringen i Norge er
en integrert del av utdanningssystemet og en likeverdig del av
videregående opplæring. Siden
fagopplæringen for en stor del
foregår i arbeidslivet, er denne
delen av utdanningen et felles
ansvar for oﬀentlige myndigheter
og arbeidslivets parter. Det er
dermed blitt vurdert som viktig
at arbeidslivets parter har en særlig innﬂytelse over opplæringens
innhold, og at departementet har
en spesiell kontakt med partene.
Et godt partssamarbeid har i sterk
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– Da de nye læreplanene
for den nye tilbudsstrukturen skulle utarbeides, ble
trepartssamarbeidet representert ved fagrådene satt til
side.
grad har bidratt til at Norge har
god rekruttering til yrkesfagene
og god kvalitet på fagopplæringen.
Fag- og yrkesopplæringen er en
viktig del av den samlede utdanningssystemet. Norsk arbeids- og
næringsliv, og industriens framtidige bæreevne er avhengig av høy
og tilpasset kompetanse altså en
kvalitativt god yrkesopplæring.
Ingen er bedre kvaliﬁsert til å
deﬁnere kompetansebehovet enn
arbeidslivet selv. Derfor er det
viktig med et sterkt partssamarbeid slik at partene får en stor
innﬂytelse på fagopplæringens
innhold og videreutvikling.
Det er viktig at partene er likeverdige, har like mye innﬂytelse
og at argumenter og synspunkt
har lik verdi og tyngde. Det er
videre viktig at partene samarbeider kontinuerlig, at det er tre
parten som har en kontinuerlig
dialog om utvikling av fag- og
yrkesopplæringen. Ikke at en part
kommer med forslag som legges
frem til forhandlinger.
Samarbeidet har vært knyttet
både til politikk, utviklingstrekk
og forvaltningsoppgaver, men
der er en erkjennelse at det er
rom for et bedre samarbeid om
overordnet politikk og utviklingsoppgaver.
Våre erfaringer de siste årene
er at departement og direktorat i
stadig større grad gjør endringer
uten å konsultere partene, mener
Tove Johansen.

Ikke opptatt av partssamarbeid?
– Hvilken rolle spiller arbeidstakernes organisasjoner?
Målgruppen for en fremtidig
kompetansepolitikk er oﬀentlige
og private utdanningstilbydere,
arbeidslivet og enkeltindivider.
Organisasjonene organiserer læringene og spiller en viktig rolle i
å ivareta lærlingenes interesser ift.
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den arbeidssituasjon de beﬁnner
seg i ift. arbeids- og lønnsvilkår.
Den enkelte ansatte har direkte
erfaring med nytte av utdanning
i jobben, hva som mangler ift.
utvikling av faget, oppfølging av
lærlinger osv.
Et annet poeng er at mange
arbeidsgivere naturlig nok har fokus på og ønsker at utdanning og
opplæring i bedrift skal være mest
mulig tilpasset sin bedrifts produkter og tjenester. Organisasjonene jobber for nasjonal standard
og innhold i opplæringen slik at
eleven ikke er anhengig av å få
jobb og bli i den bedriften de ﬁkk
opplæring i. Det er viktig for den
enkelte å ha en så god basisutdanning at de kan ﬂytte på seg både
geograﬁsk og få jobb i andre bedrifter hvis de ønsker det eller blir
tvunget til å bytte jobb eksempelvis på grunn av konkurser.
Vi mener at dette også er en
samfunnsøkonomisk fordel.
Når de nye læreplanene for den
nye tilbudsstrukturen skulle utarbeides ble tre-partssamarbeidet
representert ved fagrådene satt
til side.
Det ble opprettet nye læreplanutvalg der partene ikke var med
for VG1.
Dette ble endret ved opprettelse av læreplangrupper for
VG2. Partene ble bedt om å
oppnevne representanter, men
utdanningsdirektoratet valgte
disse, og påpekte at de ikke var
representanter for partene, men
representerte direktoratet. En av
representantene vi foreslo ﬁkk
sågar beskjed om at han ikke ﬁkk
lov til å ta kontakt med organisasjonen. En annen erfaring vi
har gjort var en læreplangruppe
som ﬂere ganger ble pålagt ekstraarbeid av direktoratet, men da
budsjettet for læreplangruppa var
brukt opp, ﬁkk vår representant
beskjed om å ikke levere inn ﬂere
regninger selv om arbeidet ikke
var sluttført.

Fagrådene er kun høringsinstans.
Av dette får vi et sterkt inntrykk av at direktoratet ikke er
opptatt av partssamarbeidet.
EL & IT Forbundet deltar i utprøvingen av forsøk med forskjellige prøveordninger med elektrikerfaget. En forutsetning for
å innføre nye fagprøveordninger
må være at de nye evalueringsmetodene gir en objektiv kvalitetssikring av utdanningen.
Det er viktig for EL & IT
Forbundet at partsamarbeidet
og representasjon sikres både ved
vurderingene under veis og ved
avsluttende prøve hvor prøvenemnda må være styrende.
EL & IT Forbundet går inn
for at de som skal sitte i fagprøvenemndene som hovedregel skal
utpekes av partene i arbeidslivet,
og at disse skal ha fagutdanning
innen det aktuelle faget.
EL & IT Forbundet går inn
for å opprettholde yrkesopplæringsnemndene og at nemndene
skal ha et eget sekretariat. Partene
i arbeidslivet må ha ansvar for
tilrettelegging og gjennomføring
av yrkesopplæringen. Partene må
være likt representerte der det
etableres opplæringskontor.
Ved å etablere et likeverdig trepartssamarbeid vil en samle mye
kunnskap og få belyst et bredt
spekter av argument og erfaringer. Det er i samspillet mellom
disse tre partene i en krysning av
disse interessene en får det beste
fremtidige utdanningssystemet.
De tre partene må være representert gjennomgående fra bedrift til sentralt politisk nivå.

Kunnskapsløftet
Tove Johansen ønsker å understreke at EL & IT er spesielt opptatt av å sikre rekrutteringen til
yrkesfagene i videregående skole.
– Grunnskolen er en viktig
arena, hvor grunnleggende hold-

ninger til praktisk og teoretisk
kunnskap overføres. Dette må
reﬂekteres både i de ulike fagene
i grunnskolen, og i grunnskolens
yrkesveiledning overfor elevene.
Vi vil at høyere utdanning
skal bli mer tilgjengelig for hele
befolkningen i alle livsfaser. Forbundet vil særlig at det skal satses
sterkere på utdanningstilbud og
forskning innen teknologifagene.
Både kvalitetsutvalget og stortinget gjennom stm 30 har tatt
veldig hensyn til elevenes mulighet til omvalg. Dette er selvsagt
fornuftig hvis eleven har valgt
feil, men vi frykter at dette kan
gå på bekostning av både kvalitet
og dybde i utdanningen. Vi har
ﬂere ganger kritisert kunnskapsløftet for å være innrettet mot
skole og ikke ta like mye hensyn
til næringslivets behov.
Det man ikke må glemme i
sin iver etter å reformere er at det
etter at skolen har hatt eleven i 2
til tre år så er det en bedrift som
skal bestemme seg for om den
skal ta inn lærlinger eller ikke og
i så fall hvem. Til syvende og sist
er det bedriftene som bestemmer
hvem de ønsker å ta inn som
lærling og det vil derfor være helt
avgjørende for fortsatt inntak av
lærlinger at den kompetansen
som eleven tilegner seg gjennom
sin opplæring er relevant for faget
og for næringslivet.
Derfor vil både skolene og rådgivningstjenesten i kommunene
være helt avhengige av å samarbeide tett med næringslivet ellers
får vi elever som ikke får lærlingplass fordi de har tatt feil valg.
Vårt forbund mener at det
ville vært mer naturlig at det var
retningslinjer for valg ift videre
karriere.
Utplassering fra skole vil også
hjelpe elevene til å velge rett fagområde i neste omgang slik at de
får den kompetansen som kreves
av tilsynet gjennom sine krav til
kvaliﬁkasjoner.

– EL & IT er spesielt opptatt
av å sikre rekrutteringen til
yrkesfagene i videregående
skole.
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Kvalifikasjonskrav for
elektrobransjen
Kvaliﬁkasjonskravene for elektrofagfolk er regulert gjennom en
forskrift som heter Forskrift om
kvaliﬁkasjonskrav for elektrofagfolk (FKE). Denne forskriften
stiller krav til det faglige kompetansenivået for alle som jobber
innenfor elektroområdet i Norge,
både for installatør og for elektrikere/montører og for utenlandske
arbeidstakere som ønsker å jobbe
på elektriske anlegg i Norge.
Dette er en forskrift EL & IT
Forbundet alltid har vært meget
opptatt av fordi det er her mye
av sikkerheten rundt elektriske
anlegg i Norge blir ivaretatt ved at
det stilles strenge krav til kvaliﬁkasjoner for de som skal arbeide på
Norske elektriske anlegg. I tillegg
så kommer selvsagt egne sikkerhetsforskrifter og tekniske forskrifter og normer og standarder.
Dette er et meget omfattende
forskrift og regelverksregime som
selvsagt krever en høy kompetanse for å tilfredsstille sikkerhetskravene og slik at man skal kunne
levere trygge funksjonelle og sikre
anlegg til kundene.
Dette er årsaken til at elektrofagene er såkalte avviksfag
med unntak fra hovedmodellen
på 2+2 og har 2+2 ½ år hvor
næringslivet står ansvarlig for
teorien som gis for det ekstra
halve året.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i FKE
fastsatt at hvis man tar fagutdanningen etter innholdet i dagens
læreplaner for GK og VK1 og
gjennomfører lærlingperioden
i bedrift etter VK2 og avlegger
fagprøve etter kriteriene for avleggelse av fagprøve for elektrofagfolk og dokumenterer dette
med fagbrev hvor prøvenemnda
har vurdert resultatet så er man
godkjent for å jobbe på elektriske
anlegg i Norge.
MEN dette forutsetter at læreplanene har et slikt innhold og
en detaljgrad som gjør det mulig
å lese seg frem til og forstå hvilke
nivå det vil være på kompetansen
til en «elev» som får opplæring etter læreplanene.
Stortinget har bestemt at de
nye læreplanene etter kunnskapsløftet skal være mindre detaljerte
enn de forrige og at man skal
fremheve sentrale deler av faget.
Dette fører til en stor utforNR 4 - 2006

dring da de nye læreplanene er
så lite detaljerte og overlater så
mye til den enkelte skole, lærer
og fylkeskommune til å deﬁnere
innholdet, dette kan selvsagt
komme til å være avhengig av
kommunens økonomi, skolens
økonomi og ikke minst lærerens
kompetanse og interesse i forhold
til hva man deﬁnerer som den
beste måten og oppfylle kompetansemålene på.
Men det betyr at det ikke er
mulig for DSB gjennom læreplanene og si at bare man får opplæring etter de nye læreplanene så er
man kvaliﬁsert til å jobbe på elektriske anlegg i Norge, fordi læreplanene ikke sier noe detaljert om
hva eleven har fått opplæring i,
den sier bare hva hvilke kompetansemål elevene skal kunne, ikke
noe om hvordan.
DSB har verken kapasitet eller ønske om å måtte gå inn på
den enkelte lokale læreplan og
vurdere om dette tilfredsstiller
kravene i FKE. DSB har da valget
mellom å «stole» på at skolene gir
den opplæringen som forventes
gjennom FKE, eller de kan legge
ansvaret for kvaliﬁkasjoner ut på
den enkelte installatør og stille
strenge krav til kvaliﬁkasjonene
til de som skal jobbe for vedkommende installatør.
Dette vil på sikt ødelegge hele
fagbrevinstitusjonen for oss og
føre til at vi får en sertiﬁsering
hvor installatør tar ansvar i forhold til sitt forretningsområde og
ikke til en bredde som omhandles
av en læreplan.
Vi ønsker ikke den utviklingen og derfor er vi opptatt av å
beholde innretningen på FKE, vi
ønsker mer detaljerte læreplaner
hvor det er mulig å se hva eleven
faktisk skal ha opplæring i og vi
ønsker sentralt gitte eksamener
og en sentralt gitt del til den teoretiske og praktiske delen av fagprøven og en nasjonal standard
på særlig det el-sikkerhetsmessige
delen av opplæringen.

Nasjonal standard
Vi har i hele prosessen vært opptatt av at nasjonal standard må
videreføres i de nye læreplanene
på alle nivå, det betyr at man vil
få det samme innholdet i opplæringen og kunne dokumentere
en nasjonal standard på kompetansen som en person har tilegnet

– Nasjonal standard må videreføres i de nye læreplanene
på alle nivåer.

seg uansett hvor i landet utdanningen/opplæringen er foretatt.
Dette er også viktig for DSB
for at de gjennom FKE skal
kunne si at en som avlegger fagprøve og består hvor som helst i
landet har rettigheter til å arbeide
selvstendig på elektriske anlegg i
Norge.
Hvis læreplanene er så generelle og lite konkrete at det ikke
er mulig å vurdere hva eleven virkelig har lært så har DSB sagt at
de må vurdere om vi kan ha den
innretningen på FKE som vi har
i dag, eller om de må legge hele
ansvaret for at den som arbeider
på elektriske anlegg i Norge har
tilfredsstillende og korrekt kompetanse for å ivareta el-sikkerhetskravene over på installatør. Dette
vil bli likt som i Danmark og
Sverige og muligens Island, men
da ryker kvaliﬁkasjonskravene og
på sikt hele fagbrevordningen.
Det må fremdeles være en
sentralt gitt eksamen eller sentralt
gitte kriterier for hva en lokal gitt
eksamen minimum skal inneholde, dette vil også være med å sikre
en form for nasjonal standard.

Lærlingplasser
Vi er selvsagt opptatt av rekruttering til «våre» fag og at det opp-

rettes og tilbys lærlingplasser til
alle elevene som velger yrkesfag.
Dessverre har vi sett eksempler
på det motsatte, også i våre bransjer. Energibransjen er en bransje
hvor man ikke har tatt inn nok
lærlinger de siste årene og de som
har vært lærlinger der har ikke
fått noen fortsettelse i selskapet
etter sluttføring av lærekontrakten. Dette har ført til at vi nå
sitter med en bransje hvor gjennomsnittsalderen på montørene
er 50+ og ungdommen er ikke
interessert i å velge dette faget
fordi de ser ikke noen mulighet
for ansettelse eller videre karriere
i bransjen.
Hvis man da ser på at det tar
ca minst seks år fra man starter
en prosess med å få ﬂere elever
til å søke seg inn på elektro og
i tillegg velge energi i VG2 og
VG3 og frem til man har en
fagarbeider så vil allerede denne
bransjen ha en gjennomsnittsalder på 56+ før det kommer nye
inn. Dette er dramatisk og er et
resultat av at man kun har vært
fokusert på nedbemanning og
omstrukturering og eﬀektivisering på bunnlinja istedenfor å se
på samfunnsansvaret med å ta
inn lærlinger og rekrutteringen
til bransjen, sier Tove Johansen til
NETTVERK. ❍
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Nina skal lede elmontørene
OSLO: Nina Farnes Hansen (40) overtar
ledelsen av Elmontørenes forening i Oslo og
Akershus. Hun er den første kvinnelige leder
i den 107 år gamle fagforeningen som teller
rundt 2000 medlemmer.
Av Harald Olav Moen
harald@lo-media.no

Den nye lederen har gjort en rask
karriere som tillitsvagt. Hun ble
valgt inn i styret i fagforeningen
for drøyt tre år siden. På årsmøtet
for ett år siden rykket hun opp
som nestleder – og ble klappet
inn som leder på årsmøtet i april.
Nina Farnes Hansen etterfølger
Geir Bredde som hadde frasagt
seg gjenvalg etter åtte år som
leder.
Den nye lederen er automatiker, ansatt i YIT Building
Systems på Romerike og har i en
årrekke jobbet som reisemontør.
Hun har de siste par årene hatt
permisjon fra YIT og vært ansatt
som organisasjonssekretær i EL

& ITs distrikt Oslo og Akershus. Heretter blir jobbadressen
Østmarkveien 4 på Oppsal der
foreningen i fjor kjøpte en enebolig og innredet den til tjenlige
kontorlokaliteter.

Ungt styre
Den nye lederen får med seg
unge støttespillere i det nye arbeidsutvalget. Nestleder Morten
Svendsen er 26 år og sekretær Kai
Otto Helmersen 33 år. Begge har
imidlertid rukket å skaﬀe seg solid erfaring som tillitsvalgte. De
er klubbledere i henholdsvis YIT
Oslo og Siemens.
De tre innstilles fra foreningen
som medlemmer av landsstyret fra EL & IT distrikt Oslo

UNGT STYRE: Det nye arbeidsutvalget i styret i Elmontørenes forening Oslo og
Akershus er en ung trio, men med solid erfaring som tillitsvalgte. Lederen Nina
Farnes Hansen ﬂankeres av Morten Svendsen (til venstre) og Kai Otto Helmersen.

og Akershus. Det er årsmøtet i
distriktet som formelt innstiller
overfor landsmøtet.
Geir Sandø (Sønnico) var ikke
på valg som kasserer. Styret består
ellers av følgende: Jan Ole Evensen (3 K Elektro), Stein Wiggo
Olsen (SB Pettersen), Helge Borgting (Bravida), Thomas Aakerman
(Eltek), Eddie Fjeldheim (Sønnico), Øystein Tømmervik (Lefdal),
Terje Høyer Hansen (Lefdal).
AKKORDJOBBING: NETTVERK har ved ﬂere anledninger skrevet om akkordjobbing/akkordsystem
– blant annet gjennom en reportasje
fra Buskerud der distriktssekretær
Leif Olsen er en aktiv pådriver. Vi
har mottatt et par eksempler fra
Buskerud.
På bildet ser vi et fornøyd akkordlag:
Christine Bjørnsen, Øyvind Hvidsten
og Hans Arne Herstad fra Bravida
Krokstadelva som gjorde en mindre
rehabiliteringsjobb i en lagerhall.
Jobb endte på 326 kroner per time.
Også i Elektroforum fant vi to fornøyde gutter. Håvard Hermansen og
lærlingen Kristian Svelander hadde
en jobb på noen nye leiligheter på
Klokkarstua. Håvard ﬁkk utbetalt
237 kroner per time og lærlingen økte
timelønna si fra 60 til 90 kroner.
Håvard ﬁkk etterbetalt 19.000 kroner da jobben var ferdig.
Dette viser at den enkleste måten å
heve timelønna på er å jobbe akkord.
Flere og ﬂere ﬁrmaer i Buskerud er
positive til bruken av akkord. De ser
at produktiviteten øker og inntjeningen på jobbene blir høyere.
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Elmontørenes forening i Oslo
og Akershus har ﬁre ansatte.
Henry Eriksen og Steinar Burås
er organisasjonssekretærer og Siv
Fanøy og Cathrine Wien administrasjonssekretærer.
Den avtroppende lederen, Geir
Bredde, ble behørig takket for sin
ledelse av foreningen gjennom
åtte år. Han går nå tilbake til sin
gamle jobb i YIT.. ❍

Ny leder i
Buskerud

Geir Wamstad (42) (bildet)
er valgt til ny leder i styret for
distrikt Buskerud etter Odd
Skarvhellen. Wamstad kommer fra energibransjen. Han
er energiingeniør ansatt i Øvre
Eiker Nett i Vestfossen der
han også er bosatt. Wamstad
har gjennom ﬂere år vært en
aktiv støttespiller i distriktet
og han har også engasjert seg
i ulike aktiviteter knyttet til
nærmiljøet/skolen. Idrettsinteresserte husker Geir Wamstad
som et talent på friidrettsbanen, da han sopte med seg
medaljer som Hellas-medlem
for noen år siden.
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Ny distriktssekretær
Else-May Botten (32) er ansatt som ny distriktssekretær for LO i
Møre og Romsdal etter Mellvin Steinsvol. Hun er i dag ungdomssekretær i fylket og første vara til Stortinget for Arbeiderpartiet.
Botten sitter i fylkestinget.

Ny verdensorganisasjon
LO har bevilget 100.000 kroner til gjennomføringen av opprettelsen av en ny verdensorganisasjon for arbeidstakere. Etableringen
skjer i Wien i månedsskiftet oktober-november. FFI og WCL skal
legges ned.

«En søring nordpå»
med nytt opplag

NY OG GILD FANE: E-VERKENES FAGFORENING – VESTLANDET
har fått laget en ny og ﬂott fane. Den kunne tas i bruk for første gang til 1.maifeiringen. Fanen er laget av kunstneren Charles Lunde, Vaksdal. Han har brukt
et moderne, talende formspråk som visuelt kommuniserer det foreningens medlemmer jobber med og historien. På bildet viser fagforeningens leder og leder i distrikt
Hordaland og Sogn og Fjordane, Reidar Sekkingstad (til høyre) og konserntillitsvalgt i BKK, Svein Davidsen, fram fanen. (Foto: Harald Olav Moen)

1,1 mill organisert
Av landets totale arbeidsstyrke på 2,1 millioner er vel 1,1 millioner
eller 54,5 prosent organisert. Rundt 28 prosent er LO-organisert.
I privat sektor varierer organisasjonsgraden med bedriftsstørrelsen.
Jo større bedriften er, jo høyere er organisasjonsgraden. I bedrifter
med under fem ansatte er ﬁre av fem ikke organisert. I bedrifter
med over 200 ansatte er to tredeler organisert. Godt over halvparten av de uorganiserte jobber innen privat tjenesteyting.

Rolf Køste var 19 år da han reiste til Finnmark med eksamen fra
lavere telegrafkurs i lomma. Dette var i slutten av 40-åra og fylket
stod i gjenreisningens tegn. I fjor forelå det en bok fra Køstes hånd
om tiden i Finnmark. I Nettverk for desember i fjor brakte vi et
intervju med Køste.
Boka ble fort utsolgt og da interessen for Køstes erfaringer fortsatt var stor ble han og Norsk telemuseum enige om å trykke nytt
opplag.
Boka vil foreligge i slutten av mai og vil kunne kjøpes direkte fra
Norsk Telemuseum, telefonnr. 22 09 14 50 eller fra Rolf Køste,
telefon 62 81 59 10. Boka sendes fraktfritt.
Noen bokhandler nordpå har boka, men den kan også bestilles
fra hvilken som helst bokhandel.

Ny fridag i Sverige
Installasjonselektrikerne i Sverige får en ekstra fridag knyttet til
nasjonaldagen 6. juni, dersom den faller på en torsdag eller en tirsdag. Da blir fredag eller mandag fridag knyttet til helgen. «Arbeidsfri hverdag»omtales dagen som i avtalen som er framforhandlet
mellom Elektrikerförbundet og arbeidsgiverne Elektriska installatörsorganisationen. I byggebransjen ble det inngått en tilsvarende
avtale i fjor høst. Andre pinsedag er byttet ut med nasjonaldagen
som helgedag i Sverige.

Norgesmestere i yrkesfag
Under ELIADENs siste dag
ble det kåret ﬁre norgesmestere
etter en svært jevn ﬁnale og et
høyt faglig nivå blant unge
energimontører, elektrikere, telekommunikasjonsmontører og
automatikere.
Over tusen fagarbeidere i alderen 19 til 21 år har konkurrert
om å komme fram til ﬁnalen. I
denne var det totalt 21 deltakere i
de ﬁre «disiplinene».
Følgende kan titulere seg
norgesmestere i yrkesfag: Pål
Nergaard, telekommunikasjonsmontør, Lars Erik Solberg Moen,
elektriker, Kenneth Friberg, enerNR 4 - 2006

gimontør, og Marius Zwickey
Eide, automatikkmekaniker.
Det var åttende gang NM ble
arrangert under ELIADEN, men
første gangen – i 1992 – ble det
kun konkurrert i klassen for elektrikere. De tre andre klassen har
kommet til etter hvert.
Norgesmestrene ﬁkk ﬂotte
premier og pene sjekker med seg
som bevis på sin dyktighet. For
Lars Erik Solberg Moen i elektrikerklassen venter en ﬂott tur til
NM i Japan.
Årets ELIADE som pågikk
fra 8. – 11. mai hadde 21.429
besøkende

NORGESMESTERE: De ﬁre norgesmestrene samlet etter premieutdelingen. Fra
venstre: Lars Erik Solberg Moen, Siemens Installasjon, Pål Nergaard, Relacom,
Marius Zwickey Eide, ARTECH as, Kenneth Friberg, EB Energi Montasje.
(Foto: Harald Olav Moen)
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kronikk

Hjemfall – offentlig eierskap
Hjemfall – selve uttrykket bringer tankene hen til forgangne tider da
Norge var så fattige at det eneste vi hadde råd til var å tenke stort.
Men hva er egentlig hjemfall? Hvorfor har dette vært en så stor
diskusjon i de siste årene? Hvem er aktørene i denne diskusjonen?
sesjonsloven» og kortversjonen er
slik: Ingen private aktører kan eie
et kraftverk til evig tid. Etter 60
år skal kraftanlegget med tilbehør
hjemfalle til staten; vederlagsfritt.
Oﬀentlige eiere (kommuner
Kronikken er skrevet av forbundssekre- – fylkeskommunen – stat) får
konsesjon til «evig tid.»
tær i EL & IT Bjørn Fornes.
På 50- og 60-tallet hjemfaller de første kraftanleggene til
Av Bjørn Fornes
staten og dannet grunnlaget for
Statkraft. Status for eierskapet i
dag er at rundt 90 prosent av all
For å forstå grunnlaget for hjemkraftproduksjon i Norge eies av
fallsinstituttet må vi godt over
100 år tilbake i tiden, til den gang det oﬀentlige med 50 prosent
statlig og 40 prosent kommunalt/
da fossespekulanter reiste rundt
fylkeskommunalt.
i Norge og rundlurte bøndene.
- Hvilken nytte har De av denne
fossen?
Forholdet til EU/EØS
Og bøndene solgte villig vekk.
Stortinget behandlet EØS-avtaFørst ved århundreskiftet begynlen i 1992. Flertallet mente den
te politikere og andre å skjønne
verdien av fallrettigheter i og med gang følgende: «Den delen av
konsesjonslovgivningen for vannat elektriﬁseringen av landet tok
til. Sentrale politikere agiterte for fall som regulerer forvaltningen
av vannkraft berøres ikke av EØSat fossene måtte sikres oﬀentlig
avtalen. Flertallet legger derfor til
eierskap.
Vi beﬁnner oss i året 1906. Na- grunn av ordningen med oﬀentlig
sjonen er knappe ett år gammel
eie, statens forkjøpsrett og hjemfall
og nasjonalfølelsen var sterk. I
til staten derfor er forenlig med
Tyssedal har Sam Eyde (Hydro)
EØS-avtalen».
kjøpt fallrettighetene for det som
I avtalens artikkel 125 står det
skal bli «Aktieselskabet Tyssefalvidere at «denne avtale skal ikke
dene». Dette trigget sentrale popå noen måte berøre avtalepartenes
litikere til å ta grep. Dermed ble
regler om eiendomsretten». Denne
den første av de såkalte panikklo- forutsetningen ble senere godvene vedtatt. Heretter måtte man kjent av alle medlemslandene i
ha konsesjon fra myndighetene.
EU.
Den andre kom i 1909 og forsterket det som skulle bli kjent
ESA og klagen
som hjemfallsinstituttet.
I 1917 blir loven endelig utfor- Da EØS-avtalen trådde i funkmet og omdøpt til «Industrikonsjon 1. januar 1994 ble det også

etablert et overvåkningsorgan for behandling av saken må vi se
avtalen mellom EØS-landene
på årsakene til hvorfor bransjen
reagerte så sterkt på ESA sitt brev,
og EU. EØS-landene er Norge,
og Bondevik sitt forslag. Hvorfor
Island og Liechtenstein.
Dette overvåkningsorganet er
– når det er knapt en tidel som er
ESA (Efta Surveillance Authoomfattet av hjemfall?
rity) og har omtrent samme myndighet ovenfor EØS-landene som
De private
EU-kommisjonen har ovenfor
medlemsstatene.
De kraftverkene som i dag er
Det er ikke vanskelig å innse
omfattet av hjemfallsordningen
at ESA innehar en nødvendig
tilhører noen av de mest innfunksjon, men en kan ofte lure
ﬂytelsesrike industriselskapene
på hvem sine interesser ESA ivai Norge. Vi snakker om Hydro,
retar. Mange har den oppfatning
Elkem etc. Det er ikke veldig
at ESA er EU’s mest lojale støtmerkelig at disse selskapene vil
tespiller og at ESA sine vedtak
beholde sin konsesjon eller i
gjenspeiler dette. Dette kan man
alle fall forlenge denne. Det er
til en viss grad leve med, men det nemlig slik at et nedbetalt norsk
er verre når mange nå etter hvert
vannkraftanlegg er det nærmeste
opplever ESA som et redskap
vi kan komme en pengemaskin
for lobbyister fra store selskap og
her til lands. Vedlikeholdskostkapitalsterke pressgrupper.
nadene ligger i mange tilfeller
I juni 2001 skriver ESA til den
på rundt 1,5 øre pr kWh, mens
norske stat at man anser at deler
spotmarkedet betaler (mai 06)
av industrikonsesjonsloven er i
rundt 40 øre.
strid med EØS-avtalen. Dette
gjelder ikke hjemfallsretten,
De offentlige
men forskjellsbehandlingen
mellom oﬀentlige og private
Men hvorfor kommer kommuaktører.
ner og fylkeskommuner i harnisk
over dette spørsmålet? Jo, det er
nemlig forskjell på det å være ofSpillet
fentlig eid og oﬀentlig eid. De er
Bondevik-regjeringen fremmet
redde for at verdien av eierskapet
forslag i november 2002 om å
ikke skal tilfalle dem og at staten
likestille oﬀentlige og private
ikke vil fornye konsesjonene når
aktører. Dette vakte sterke reakdisse løper ut, og dermed overta.
sjoner i bransjen, og resultatet
Flere har sammenlignet den sible at regjeringen oppnevnte et
tuasjonen som vil oppstå med det
utvalg i april 2003, det såkalte
som skjedde når sykehusene ble
hjemfallsutvalget.
statlige. Fylkeskommunene følte
Men før vi går inn på utvalgets
at de ikke ﬁkk tilstrekkelig erstatning for de midler de hadde skutt
inn i disse.

Nasjonens interesser mot fosse-adelen

«Det er bare rettfærdig at denne værdistigning som er skapt ved og av samfundet
tilfalder samfundet.»
Justisminister Johan Castberg – 1908.
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Bransjen
Med unntak av EBL og PIL kan
det se ut som om bransjen nå
fremmer et felles syn og det er i
bunn og grunn å beholde ordNR 4 - 2006

p av vannkraft

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen og regjeringen utfordrer systemet
og sier at dagens ordning er en nasjonal
rett når det gjelder hjemfall.

ningen som i dag. En av hovedårsakene til dette synet er at hvis
kommuner og fylkeskommuner
har rett i sine antakelser, så vil
verdiene av en konsesjon være
størst i begynnelsen for deretter å
reduseres kraftig frem mot utløp.
Her inntreﬀer to ting. Det ene
er at det vil være et klart incitament for kommunene til å selge
ved størst verdi. Det andre er at

man er bekymret for at en eier
på slutten av konsesjonstiden
lar anlegget forfalle ettersom
«noen andre» skal overta det
allikevel.
EL & IT Forbundet sympatiserer sterkt med dagens ordning
ettersom vi ønsker å bevare dagens oﬀentlige eierskap og heller
styrke dette. Vi mener at de offentlige eierne er de som best kan
ivareta samfunnsansvaret, blant
annet med å holde anleggene i
stand.

Hjemfallsutvalgets arbeid
Utvalget leverte sin innstilling i
november 2004. I dette utvalget
satt EL & IT sin forbundsleder,
Hans Felix, som representant for
LO.
Dette utvalget kom med ﬂertalls- og mindretallsinnstilling:
Flertallet ville primært fjerne
dagens ordning (bl.a. EBL og
PIL). Konsesjonstiden økt til 75
år(regnet fra lovtidstidspunktet),
og da skulle konsesjonshaver få

beholde 33 prosent av verdien.
Departementet støttet forslaget
men vil at konsesjonshaver skal
beholde 20 prosent av verdien.
Mindretallet (bl.a. LO, KS,
LVK) ville primært innføre transaksjonsmodellen som innebærer
at konsesjon gis for 60 år, men
inntrer først ved et salg/delsalg.
Den nye eier får dermed konsesjon på 60 år. Ved et salg skulle
verken gammel eller ny eier få
noen form for erstatning da forslaget var ment å begrense salg.
LO sto forøvrig i utgangspunktet
på at dagens ordning skulle opprettholdes.

Regjeringsskiftet innebar
en politisk endring.
I den rød/grønne regjeringens tiltredelseserklæring (Soria Moria)
går det klart frem at man ønsker
å beholde dagens ordning. Likevel har dette vært en vanskelig
nøtt for regjeringen. Norge har
ingen god tradisjon på å utfordre
EØS-avtalen på nasjonale pre-

misser, og olje- og energiminister
Odd Roger Enoksen har brukt
god tid på å berede grunnlaget
for sitt syn.
Dette synet fremkom i april/
mai i år. Og regjeringen bestemmer seg for å utfordre systemet
og sier at dagens ordning er en
nasjonal rett. Dette synet har
vakt absolutt positive reaksjoner
fra ﬂertallet i bransjen. Slik saken
har utviklet seg står denne saken
om intet mindre enn Norges rett
til å hevde nasjonalt eierskap og
forvaltning over landets nasjonalressurser.
ESA har dermed reagert slik
en kunne vente og fremmer
spørsmålet for EFTA-domstolen
i Haag. En behandling i denne
domstolen forventes å ﬁnne sted
om tidligst ett år.
En dom i EFTA-domstolen vil
innebære at Norge må rette seg
etter dommen når den foreligger.
EL & IT Forbundet håper
EFTA-domstolen tar regjeringens standpunkt til følge. ❍

NORSK HYDRO: Kraftverkene i Telemark er Hydros eldste. Det første var Svælgfos fra 1907 som sikret kraften til Hydros første salpeterproduksjon på Notodden.
Svælgfos var Europas største og verdens nest største etter anleggene i Niagarafallene.
NR 4 - 2006
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Portrettet

Ein heiderskar tak

EL & IT sin mann på
Stord, Arne Runnane,
har so vidt kome inn
i ei ny livsrytme. Han
er nyslått pensjonist,
og sjølv om han har
kunna venja seg til
det nye tilveret etter
eit langt yrkesliv, er
det ei omstilling.
Av Harald Olav Moen
harald@lo-media.no

Du er ikkje omgjeven av folk
som krev at du stiller opp nær
sagt til ei kvar tid og at du sjølv
kjenner det som naudsynt, ja, naturleg at du gjer det…
– Men eg er takksam. Eg har
20

PENSJONIST: Forretningsførar i fagforeininga og distriktssekretær på Stord, Arne Runnane, vart pensjonist frå fyrste juni.
Hamna i bakgrunnen har han hatt utsikt frå kontorglaset i Hamnegata.a

hatt eit rikt arbeidsliv og fått
virke i lag med mange interessant
og ﬂotte menneske som har gjeve
meg og andre mykje. Det har
vore eit privilegium å få arbeide
som tillitsvald i so mange år. Eg
sit att med ei kjensle av å ha vore
med på eit meiningsfullt stykke
arbeid og vore med pøå vikle
noko i lag med andre.
Heiderskaren hadde etterfylgjaren på plass i god tid innan
han logga ut på kontor-PC-en
for godt. Kjell Sverre Aasheim
har teke over.
– Det er eg svært glad for. Kjell
Sverre er ein positiv kar og dyktig
tillitsvald med brei røynsle. Han

vil gjera ein framifrå jobb for
medlemane, er det rause skussmålet frå forgjengaren.
Arne Runnane er røldølen som
vart stordabu. – Familien ﬂytta
til Odda då far fekk arbeid på
smelteverket. Eg var då berre gutungen, men det er so rart med
røtene – staden der ein er født og
fekk sine fyrste år. Mor mi lever
og bur i kommunen, og eg har
hus i Røldal, men i Odda vaks
eg opp og tok yrkesskulen (elektrolina) der. Diverre var det få
lærlingplasser i Odda, so etter at
eg vart ferdig med militærtenesta
vart eg anleggsarbeidar mellom
anna på Røldal-Suldal.

Inn på sporet att
Det var elektrikar Arne ville bli,
og då han fekk moglegheitar til å
koma inn i faget hjå Stord Elektro, gjekk vegen vestover sommaren 1967. Aker bygde store tankskip på Stord som skulle frakte
olje frå dei arabiske oljestatane.
Elektrikarane fylgde med båtane
frå Leirvik til Oslo.
– Eg trivdes godt med dette
arbeidet, og omgrepet produktivitet og akkord vart vel kjent i
dette miljøet. Stord Elektrikarforening hadde stor kompetanse
når det galdt akkordarbeid , oppmåling og tvistar knytta til dette.
Arne tok del i dette og vart etter
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kkar av
kvart ein ressursperson innan
akkordlønssystemet og kom
mellom anna med i forbundet
sitt skipsutval. Dette var også ein
viktig årsak til at Arne Runnane
vart tillitsvald, og han vart bedt
om å stille som leiar i elektrikarforeninga i 1979. Han var og
klubbleiar på Aker Elektro Stord
i fem år. Frå denne tida kan han
sjå attende på viktige kapittel
innen tariﬀpolitikken i forbundet
– som har titlane Produktivitetsavtala onshore og Rammeavtale
oﬀshore.
Då Arne var tillitsvald på heiltid i elektrikarforeininga var det
slutt på skipsbygging på Stord;
oljealderen hadde byrja.
– Me lukkast ikkje å få til akkord på Statfjord A og måtte
inngå fastlønsavtale, men etter
kvart tok ein til med å prisa delar
av arbeidet og forankra det i avtalar på bedrifta. Det ein fekk til på
Stord var eit viktig grunnlag for
oppbygging av ei sentral produktivitetsavtale onshore.

Tillitsvald på heiltid
Klubbleiaren på Aker fekk tilbod
om ein jobb i administrasjonen
som han takka ja til.
– Omtrent samstundes var bygginga av Gullfaks A lagt til Stord.
Montørklubben fekk ikkje tak
i nokon som kunne engasjerast
som akkordtakar eller produktivitetsleiar, som kan hende er ei
meir forståeleg nemning for dei
uinnvidde – og eg sa meg viljug
sidan dei bad so ﬁnt…
Dette vart på sett og vis ein
skiljeveg for Arne Runnane. I
staden for å gjera karriere i Akersystemet, valde han å drive med
tillitsvaldarbeid på heiltid etter
Gullfaks-engasjementet. Jobben
som forretnignsførar i Stord Elmontørforeining skulle fyllast etter Knut Nygård, og Arne var ein
sjølvsagt kandidat. Fyrste august
1986 var han vald som leiar for
650 medlemar – hovudsakeleg
tilsette i Aker-konsernet.
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ETTERFYLGJAREN: Kjell Sverre Aasheim etterfylgjer Arne Runnane som no er pensjonist. Vigdis Røyrvik har vore tilsett
som kontorsekretær sidan 1988.

–Dette var ei tid med rik
utvikling for stordsamfunnet.
Oljeeventyret var innleia, folk
kom hit, mange bygde hus og
har vorte buande. Då eg kom
hit hadde kommunen kring
10.000 innbyggarar; i dag bur det
om lag 17.000 her. På manger
område, ikkje minst kommunikasjonsmessig, har det vore
ei rivande utvikling. Stord har
mange kvalitetar og folk trivs
her, eg sjølv inklusive. Det skjer
noko heile tida. Det har vore og
er eit godt aktivitetsnivå når det
gjeld fagforeiningsarbeid både i
eigen sektor og generelt. Det har
sjølvsagt gjort min jobb endå
meir utfordrande og interessant.
No er me ein del av ei større organisastorisk eining. Det faglege
arbeidet fungerte godt tidlegare
og, men samanslåinga med Bergen har alt i alt vore ein suksess.
Eg kjenner heller ikkje til at
nokon i dag beklagar at me gjekk
inn i Elektroarbeidernes forening
Hordaland og Sogn og Fjordane,
sier Arne Runnane. Foreininga er

med sine 2100 betalande medlemar den største i EL & IT.

Etterfylgjaren på plass
Som nemnt har Kjell Sverre Aasheim teke over etter Arne. Han
vart vald til leiar då Aker-klubbane slo seg saman og er nestleiar i
fagforeninga. Også han er busett
på Stord.
Hovudoppgåva vil vera å
hjelpe medlemane i foreininga
og klubben, men også medlemer
frå andre bransjar i EL & IT er
velkomne til kontoret i Hamnegata i Leirvik – slik dei har vore i
Arne si tid.
Organisasjonsgraden er svært
høg på Stord, og sysselsettingssituasjonen er ljos. Eit ﬂeirtal
av Kjell Sverre sine medlemar
arbeider anten på Melkøya utanfor Hammerfest eller på Ormen
Lange på Aukra. I løpet av 2007
startar arbeidet med superriggane
på Aker. Desse gigantprosjekta
vil betyd mykje for Stordsamfunnet i dei næraste åra.

Knapt noko anna distriktskontor har ﬂottare utsikt enn EL &
IT sitt på Stord.
Fagforeininga kjøpte hus fyrste
gongen i 1981. Noverande eigedom vart kjøpt for to år sidan.
Den ligg som adressa fortel like
ved hamna og er ei solid investering som berre vert meir og meir
verdt. Kjell Sverre Aasheim og
kontorsekretær Vigdis Røyrvik
har romslege kontor med utsikt
mot hamna og sjøen og der er
ﬂeire møterom. Ein restaurant
leiger areal på gateplan.
Arne Runnane og kona er sikkert i gang med hagearbeid når
denne utgåva av NETTVERK
kjem ut. Dei er båe glade i å
plante og stelle i hagen. Elles
planlegg dei å reise ein del, fortel
Arne. Han har elles ﬂeire vølingsprosjekt på hytter og hus i Røldal
og i Hardanger.
– Det vert vel med meg som
med mange andre pensjonistar at
tida ikkje strekk til alt ein gjerne
skulle ha gjort – slik det var i yrkeslivet, seier han med eit smil.. ❍
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Striden om tiden
LO-kongressen
vedtok i mai i fjor å
forsterke satsingen
på forsøksordninger med redusert
arbeidstid som et
ledd i arbeidet for å
nå målsettingen om
sekstimersdag/30
timers uke med full
lønnskompensasjon.

• Ønsker arbeidstakerne redusert arbeidstid og i hvilken form?
• Opplever arbeidstakerne en reell tidsklemme?
• Hva er resultatene av tidligere forsøk med 6-timersdag?
• Hva vil kortere arbeidstid bety for velferdsproduksjonen i oﬀentlig sektor?
• Hva vil det bety for konkurranseutsatt sektor?
• Disse og andre spørsmål belyses i denne artikkelen.
Av Nina Sandås, nina@lo-media.no

TID: Ifølge relativitetsteorien er tiden en relativ størrelse, hvilket betyr at varigheten av en bestemt hendelse vil være avhengig av hvorledes man beveger seg relativt til det
som observeres. Tid kan i hvert fall bare måles som diﬀeransen mellom to tidspunkter. Tid kan oppleves som noe som renner i vei. Den surrealistiske kunstneren Salvador
Dahli har uttrykt tid som noe ﬂytende ved sine smeltende ur.

Kravet om 8-timersdagen var et
av arbeiderbevegelsens viktigste,
i Norge og internasjonalt, fra
slutten av 1880-årene og i begynnelsen av 1900-tallet. Den
kom gjennom tariﬀavtale og ble
22

vedtatt som lov i 1919. Ønsket
om å stagge en radikal arbeiderbevegelse var viktigste grunnen
til at Stortinget bøyde av, og til at
Norsk Arbeidsgiverforening gikk
med på kravet.

Etterpå har arbeidstiden
gradvis krympet. Den siste reduksjonen i normalarbeidsdagen
kom med 40 timers uka i 1976,
mens 37,7 timers uka i 1986 var
begrunnet i likebehandling av

arbeidere og funksjonærer. På
1970-tallet vokste også kravet
om 6-timersdag, først fremmet
av kvinnebevegelsen, senere
også av noen mannsdominerte
arbeidstakerorganisasjoner. Siden
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den gang har holdningene til 6timersdag variert.
En undersøkelse Opinion
gjorde for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i 2002
viser at 62 prosent av de spurte
ønsker blokkfritid framfor å
jobbe kortere dag. Det konkrete
spørsmålet var hvordan folk ville
ta ut ekstra fritid hvis arbeidsuka
ble redusert fra 37,5 timer til 35
timer. 24 prosent svarte at det
var «svært aktuelt å jobbe en halv
time kortere hver dag. Hele 62
prosent sa de ønsket å «fortsette
som før og spare ferie- og fridager».

til 1 987 i 1962 i gjennomsnitt
for alle næringer. I 2002 var det
tilsvarende tallet 1 532 timer, det
vil si en nedgang på hele 23 prosent, ifølge Statistisk Sentralbyrå.
Dette skyldes at en stor del
av den økonomiske veksten er
tatt ut som økt fritid istedenfor
lønnsøkning. Det har vært ﬂere
ulike arbeidstidsreformer i denne
perioden. Ferien ble utvidet fra
3 til 4 uker i 1965. Ukentlig
arbeidstid ble redusert fra 45 til
42,5 timer i 1968. Arbeidstiden
ble som nevnt ovenfor satt videre

av kvinnenes dobbeltjobb ute
og hjemme. Eldre arbeidstakere
kan være i en livsfase som krever
omsorg for foreldre.
Mer enn hver tredje kvinne
er sysselsatt innenfor helse og
omsorg. Full stilling er unntaket
fordi yrkene er så slitsomme
at de ﬂeste ikke har overskudd
og krefter til full tid. Mange
ender opp som uføre lenge før
pensjonsalderen. Sykefraværet er
høyt innenfor helse og omsorg.
Dette vil trolig gå ned med færre
arbeidstimer per dag eller uke.

Hvor mye jobber vi?

Lønn eller fritid?
Arbeidstidsreduksjon handler
om å velge mellom på den ene
siden varer og tjenester og på
den andre siden fritid. Enten
det skjer på den ene eller andre
måten, koker spørsmålet ned
til hvem skal legge beslag på
verdien av økt produktivitet?
Er det arbeidsgiverne eller arbeidstakerne? Men velger en å
redusere daglig arbeidstid vil
det få langsiktige og omfattende konsekvenser; positive
for familielivet, mindre positive
for samfunnsøkonomien og vår
egen lommebok.
Spørsmålet om lønnskompensasjon har vært en hovedhindring i forsøkene på å komme til
enighet om kortere arbeidstid.
Fagbevegelsen har hevdet at full
lønnskompensasjon er nødvendig for å opprettholde etterspørselen i samfunnet og hindre ny
arbeidsledighet. Arbeidsgiverne
har framholdt at lønnskompensasjon vil øke kostnadene,
forverre lønnsomheten og konkurranseevnen og dermed gi økt
ledighet.

Nedgang i arbeidstid
I Norge har produktivitetsveksten holdt seg i underkant av 2
prosent som et gjennomsnitt for
de siste 30 årene, ifølge OECD. I
et litt videre tidsperspektiv, årene
1962–2002, var reallønnsveksten
per normalårsverk 2,0 prosent.
Men samtidig har det vært en
markert reduksjon i gjennomsnittlig faktisk arbeidstid, som
er lavere enn den avtalte arbeidstiden Antall utførte timeverk
per normalårsverk er beregnet
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telse av maskiner og utstyr ved å
innføre to 6-timersskift, i tillegg
til at åpningstiden kan utvides i
virksomheter med direkte kundekontakt.
Det er blitt regnet mye på
utgiftene til sykefravær (og
trygder) for arbeidsgivere og for
staten. Men det ﬁnnes ikke samfunnsøkonomiske beregninger
som viser hva sykelønn, redusert
produksjon og vikarer for de sykemeldte koster, stilt opp mot de
eventuelle gevinstene av redusert
arbeidstid.

JOBBE LENGER: LO mener at sekstimersdag vil føre til at folk orker å jobbe
lenger. Det blir arbeid til ﬂere, mindre av det ufrivillige deltidsarbeidet og større
mulighet for å delta i det sosiale liv og utføre nødvendig omsorg.
(Illustrasjon: Charlotte Helgeland)

ned til 40 timer i 1976 og til 37,5
timer i 1987. I 2001–2002 ble
det innført 5 ukers ferie for de
ﬂeste grupper av lønnstakere.

Motivene
Behovet for kortere arbeidstid
har i den fornyede debatten om
6-timersdagen vært motivert
med småbarnsforeldrenes tidspress og belastningen som følger

Lavere fravær vil trolig virke positivt på arbeidsmiljøet, trivsel, på
kontinuiteten i bemanningen og
kan tenkes påvirke tjenesten til
bruker på en positiv måte. Lege-,
tannlegebesøk samt det å oppsøke oﬀentlige kontorer kan med
kortere arbeidsdag/uke gjøres etter arbeidstid.
I produksjonsindustrien er
hensikten med arbeidstidforkortelse å skape rom for større utnyt-

Mens den gjennomsnittlige
arbeidstida som brukes til inntektsarbeid blant den mannlige
delen av befolkningen har sunket
noe de siste 30 åra, har den steget
blant kvinnene. Blant menn var
tid til arbeid per dag i overkant
av seks timer i 2000, som er 89
prosent av gjennomsnittstida i
1971. Blant kvinnene var gjennomsnittlig arbeidstid i underkant av ﬁre timer i 2000. I 1971
var den om lag 2 timer og et
kvarter, viser SSB-rapporten «Tid
til arbeid».
Gjennomsnittlig arbeidstid for
alle kvinner i befolkningen har
altså økt betydelig. Dette skyldes
delvis at andelen som er i arbeid
har økt betydelig, men også at arbeidsdagen er blitt lengre. I 2003
jobbet nesten 460 000 – eller 43
prosent – av de sysselsatte kvinnene deltid. Andelen undersysselsatte kvinner er 14 prosent. Det
vil si at 100 000 ønsker å jobbe
fulltid.
Norge er det land i Europa
som har den korteste ukentlige
avtalefestede arbeidstida i Europa
med 38,6 timer i snitt. Det skyldes både normalarbeidstidens
lengde og høy andel deltid. Når
det gjelder årlig avtalefestet arbeidstid ligger Norge nesten på
gjennomsnittet for de gamle EUlandene med 1 695 timer i året.

Er behovet der?
Tidsbruksundersøkelsen 2002
fra Statistisk sentralbyrå viste at
få yrkesaktive føler seg stresset
på en bestemt dag på jobben.
Den høyeste andel i alle livsfaser
(44–61 prosent) følte seg ikke
stresset i det hele tatt. 6 prosent
av småbarnsmødrene følte seg
23
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litt stresset deler av arbeidsdagen.
Men undersøkelser viser også at
andelen ansatte som opplever
høy intensitet i jobben har økt
markant, slik at de ikke har tid til
å snakke eller tenke på annet enn
arbeid.
Over halvparten mener arbeidspresset har økt i nåværende
jobb de siste fem år. Arbeidstempoet er i høyere grad styrt av tidsfrister, fastlagte rutiner og krav
fra kunder og klienter.
Den kraftige økningen i fritiden som er dokumentert gjennom de siste 30 år følges blant
annet av en kraftig økning i fjernsynstitting. På en gjennomsnittsdag ser 82 prosent på TV og disse
ser i gjennomsnitt to timer og 12
minutter per dag. Men kortere
arbeidsdag vil kanskje gi oss overskudd til å gjøre noe annet etter
jobben? Japan og USA som har
de lengste arbeidstidene har også
de høyeste tallene for TV-titting.
Ifølge en rapport fra SSB som
kartlegger småbarnsforeldrenes
arbeidstid har disse fått lengre
arbeidstidsavtaler, men kortere
faktisk arbeidstid i løpet av 1990årene og fram til 2001. Den faktiske arbeidstiden viser hvor mye
tid folk faktisk bruker til yrkesarbeid og er, ifølge forskerne, trolig
et bedre mål for å belyse tidspress
og travelhet, og også graden av likedeling mellom mødre og fedre.
For sysselsatte mødre var den
gjennomsnittlig faktiske arbeidstiden stabil i perioden. For sysselsatte mødre med barn under
tre år sank faktisk arbeidstid og
utgjorde 16 timer per uke i gjennomsnitt i 2001. Samtidig var
den avtalte arbeidstiden i denne
gruppen 31 timer. For fedre har
det vært en klar nedgang i gjennomsnittlig faktisk arbeidstid i
perioden.

ger og skolefritidsordninger legger forholdene bedre til rette enn
noen gang for familier med to
yrkesaktive foreldre. Overtidsarbeid blant heltidsansatte er redusert over den siste tiårsperioden,
fra en andel på 28 prosent i 1996
til 20 prosent i 2004. Reduksjo-

som har to yrkesaktive foreldre
har fortsatt å øke det siste tiåret.
Også ﬂere alenemødre skal greie
å balansere mellom to jobber, en
ute og en hjemme. I gjennomsnitt utgjør det samlede lønnsarbeidet i dagen småbarnsfamilier
(yngste barn 0–6 år) i underkant

Er «tidsklemma» reell?
Forsker Anne Lise Ellingsæter,
skriver i artikkelen «Tidsklemme
– metafor for vår tid» følgende:
«Tidsklemma er i ferd med å bli
synonymt med å ha det travelt;
tiden strekker ikke til. Dette er
paradoksalt på mange måter, fordi problematiseringen av å være
«fange av tiden» har tiltatt i en periode der arbeidstidsreguleringen
har vært stabile og arbeidstidsﬂeksibiliteten er økt».
Permisjonsordninger, barneha24

BEDRE HELSE: Det ﬁnnes foreløpig ikke noe medisinsk grunnlag for å hevde at
helsen bedres med kortere arbeidstid. (Illustrasjon: Charlotte Helgeland)

nen var størst for menn, fra 32 til
23 prosent, mens nedgangen for
kvinner var fra 21 til 15 prosent.
Statistikken gir ifølge Ellingsæter ikke grunnlag for en
påstand om at den yrkesaktive
befolkningen legger ned mer tid
i arbeidslivet. Snarere tvert imot.
Men tallet på småbarnforeldre

av 60 timer i uka. Hvis dette
hadde vært fordelt på alle familier, mellom kvinner og menn,
ville kvinner og menn hatt seks
timer dag. Problemet er altså
ikke at «familier» bruker mye
tid på jobb, problemet er fedres
lange arbeidsuker, konkluderer
Ellingsæter.

Har vi arbeidsfolk nok?
Med 6-timersdag/30 timers uke
vil den samlede arbeidsinnsatsen
i landet bli redusert med rundt
15 prosent. Da må oppgavene
i samfunnet løses av langt ﬂere
ansatte. Et av argumentene i debatten om redusert arbeidstid er
nettopp at mange deltidsansatte
da vil kunne øke omfanget av sitt
arbeid. En del av de 100 000 arbeidsledige kan også tenkes være
kvaliﬁserte for de nye jobbene.
– Vi har likevel ikke arbeidsfolk
for å fylle tomrommet. I så fall
må alle jobbe mer i ung alder og
pensjonsalderen må øke. Ekvasjonen går bare ikke i hop, ikke
nå, ikke i 2010 eller i 2020. Kanskje når vi kommer til 2050, uttaler en sentral samfunnsøkonom
til LO-Aktuelt.
Men framover vil jo folketallet
øke, og da løses vel problemet
helt automatisk? Svaret er dessverre nei. Eldrebølgen vil kreve
mange ﬂere omsorgshender i
arbeid. Den nye befolkningsframskrivingen 2005–2060 fra
SSB viser riktignok at folketallet
vil fortsette å vokse fram til 2060,
bortsett fra hvis innvandringen
blir svært lav.
Men antallet personer 67 år og
over vil vokse fra ca 0,6 millioner
i 2005 til mellom 1,1 og 1,4 millioner i 2050. Til bildet hører at
antall personer 80 år og over vil
mangedobles fra 210 000 i år til
mellom 422 000 og 604 000 i
2050. Forsørgerbyrden for eldre
– det vil si andelen eldre over 67
år som andel av den yrkesaktive
befolkningen (20–66 år) – vil
altså øke betydelig. Andelen vil
øke fra 21 prosent i 2010 til 37
prosent i 2050. Selv uten kortere
arbeidstid, vil velferdspolitikken
utfordres kraftig.
Å kutte arbeidstiden brått med
15–20 prosent for alle vil altså
umiddelbart føre til mangel på
arbeidskraft. Overalt vil det bli
stor etterspørsel etter folk, noe
som igjen vil øke lønnspresset.

Må vi jobbe skift?
En arbeidstidsreduksjon som
ikke følges av en omorganisering
av vare- og tjenesteproduksjonen,
vil føre til at driftstiden i det
enkelte foretak synker i samme
forhold som arbeidstiden. Resultatet er at samme kapitalkostnad
må utliknes på færre produserte
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enheter, med andre ord at kostnaden pr produsert enhet stiger
selv om arbeidstidsforkortelsen
skjer uten lønnskompensasjon.
Dette kan motvirkes ved å bruke
mer skiftarbeid og/eller forskjøvet arbeidstid slik at ulike arbeidstakere etter tur kan betjene
det samme produksjonsutstyret,
enten det skjer på fabrikkgulvet eller på sykehuset. Utvidet
driftstid gir økt produksjon, men
økt produksjon er interessant
bare dersom den avsettes. For
noen produkter er det begrenset
hvor mye som kan avsettes, for
andre varer og tjenester kan det
være vekstpotensiale. Derfor vil
utvidet driftstid måtte innebære
betydelige ekstra omstilling mellom bransjer.
Utvalget som i 1987 la fram
den store oﬀentlige utredningen
«Arbeidstidsreformer» anslo at
ved nedsettelse til 30 timers uke
må 20–25 prosent av de dagtidsansatte over på to skift, dersom
driftstiden ikke skal synke i gjennomsnitt. Disse beregningene
er selvfølgelig svært usikre, men
antyder også i dag hvilken retning arbeidstidsmønsteret må
legges om til.
Den viktigste måten å redusere
kostnadene på er å gå over til ﬂerskiftsproduksjon. Der det ikke er
skiftarbeid i dag, må det innføres
og to-skiftordninger må bli helt
uproblematisk i arbeidslivet,
ifølge samfunnsøkonomer.

Hva koster det?
I dag er samlet lønnskostnad for
alle ansatte i Norge 765 milliarder kroner. NHO har regnet ut
at 6-timersdag/30-timersike med
full lønnskompensasjon vil øke
lønnskostnadene med rundt regnet 25 prosent, eller om lag 191
milliarder kroner.
Det oﬀentlige utvalget som
vurderte «Arbeidstidsreformer»
anslo at 6-timersdagen trolig vil
innebære et tap av inntekt og
produksjon på 8-10 prosent, selv
under optimistiske antakelser
om endringer i driftstiden og
at redusert arbeidstid gir produktivitetsforbedringer. Under
mer pessimistiske antakelser kan
inntektstapet bli 12–15 prosent,
mente utvalget. Dersom det i
tillegg gis en lønnskompensasjon
som overstiger veksten i lønnsevnen, kan resultatet bli omfatNR 4 - 2006

LØNN ELLER FRITID: Redusert arbeidstid handler om å velge mellom varer og tjenester på den ene siden
og fritid på den andre siden. (Illustrasjon: Charlotte Helgeland)

tende arbeidsledighet.
Selv ved full overgang til
utvidet driftsmønster vil lønnskompensasjonen ikke kunne
bli høyere enn 50 prosent ifølge
modellberegninger som utvalget
ﬁkk utført.
Et dilemma med arbeidstidsreduksjon vi bør la synke ned er
situasjonen for konkurranseutsatt sektor, framholder en sentral
kilde i fagbevegelsen. Her blir
spørsmålet om full lønnskompensasjon og hvordan det skal
innpasses helt sentralt. Virkningen kan fort bli økt arbeidsledighet. Og selv om noen virksomheter har lykkes med redusert
arbeidstid, har det veldig liten
relevans for samfunnet generelt
og det betyr ikke at andre vil lykkes. Han mener 6-timersdagen
vil stoppe opp i og med at industriforbundene forhandler først.
– De må ville redusert arbeidstid
og prioritere det, og man kan
ﬁlosofere på om det ønsket er så
kraftig, sier han.
For det oﬀentlige blir regnestykket et annet. Når velstandsøkningen tas ut i mer fritid, får
vi mindre å rutte med totalt og
velferden i oﬀentlig sektor vil
bli dårligere. Kortere arbeidstid
innebærer lavere verdiskapning
og vil kunne innebære en betydelig svekkelse av skattegrunnlaget.

Det vil i sin tur føre til enten redusert oﬀentlig tjenesteyting eller
til høyere nettoskattenivå.
Dersom en arbeidstidsreform
gir økte arbeidskraftskostnader
som overstiger eventuelle produktivitetsforbedringer, så må
også lønnsbudsjettene i oﬀentlig
sektor økes for at de samme oppgavene skal kunne utføres.

Får vi bedre helse?
I en fersk rapport fra svenske Arbetslivsinstitutet foretar forskerne
Olle Brynja og Carina Bildt en
gjennomgang av eksisterende
internasjonal forskning og offentlige utredninger om arbeidstidforkortelse og helse. De konkluderer med at stort sett ﬁnnes
det ikke noe som peker på at den
medisinske helsen bedres ut fra
de forsøk med kortere arbeidstid
som er gjort hittil. Årsaken er
dels at folks faktiske helse ikke
er forandret, og dels at forsøkene
har foregått under for kort tid.
Økonomen Birgitta Olssons
forsøk som gjaldt 6-timers dag
med heltidslønn i helsesektoren i
Stockholm ga som resultat at personalets sosiale liv ble rikere, mer
avslappet og søvnkvaliteten økte
noe. Men hun presenterte ikke
medisinske belegg på at personalet ble friskere eller ﬁkk lavere
sykefravær.

Publikasjoner fra Karolinska
Institutets stressforskningsinstitutt, først og fremst beteendefysiologen Torbjörn Åkerstedt, viser
heller ikke på noen egentlig, betydelig eller positiv eﬀekt på helsa
av arbeidstidsforkortelse. Andre
skeptikere mot kortere arbeidstid
som helsebot er nasjonaløkonomen Dominique Anxo og professor i psykososial miljømedisin,
Töres Theorell. Lars Ingelstam,
professor i teknikk og sosial forandring har en mer positiv holdning. Flere forskere utelukker
ikke positive eﬀekter av arbeidstidsreduksjon i form av lavere
sykefravær på lang sikt. Andre
viser til at det ikke er arbeidsdagens lengde som er problemet i
dag, men monotont og bundet
arbeid, i tillegg til hard fysisk
arbeidsbelastning og gjentakende
bevegelser i visse jobb.
Arbeidstidsforkortelsen i
Frankrike er blitt forsket på
mest fra en økonomisk synsvinkel, men det har også vist seg
at arbeidstakerne nå opplever
mer stress i jobben og at dette
nærmest oppveier fordelene med
kortere arbeidstid.

Hva skjer i omverden?
Frankrike reduserte i 1998
arbeidsuka fra 39 til 35 timer i
virksomheter med mer enn 20
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tiet og Feministisk initiativ har 6- noe vi fortest mulig vil vekk fra,
timersdagen høyt på sine agenhva skjer da? Og hva skjer med
daer. TCO er den eneste faglige
kollektivets sosiologi om det blir
organisasjonen som har en målseks timers arbeidsdag og folk i
setting om at arbeidstidene skal
tillegg har stor ﬂeksibilitet slik at
forkortes, men ikke med full
de kan begynne og slutte til høyst
lønnskompensasjon. Svensk LO ulike tidspunkter?
er mot kortere arbeidstid. LOs
– Om noen lærdommer kan
sjeføkonom Dan Andersson sier trekkes av historien må det være:
i et intervju i Dagens Nyheter
Kortere arbeidstid må tenkes
at det er sørglig at en ansvarsfull
sammen med kvaliteten på
feministisk bevegelse krever
arbeidet slik at resultatet ikke
kortere arbeidstid. Han mener
blir et brutalt tidsregime som
at hvis kvinnene vil dele makten, pumper oss tørre og som hindre
så må de også dele ansvaret. 6-ti- oss i å samles på jobben. Og det
mersdagen er en umulighet, hvis må tenkes sammen med vilkår
svenskene vil beholde velferdsfor å skape solidaritet både blant
staten, uttaler Andersson.
lønnsarbeidere og over til dem
som gjerne vil komme i arbeid,
skriver Knut Kjeldstadli. ❍

Historiens lærdom

SENERE PENSJONERING: Med sekstimersdag vil den samlede arbeidsinnsatsen bli redusert, og resultatet kan bli at alle må jobbe mer i ung alder og pensjoneres senere. (Illustrasjon: Charlotte Helgeland)

ansatte som et ledd for å få ned
arbeidsledigheten. I ﬂere sektorer
er det nå stort press på å øke
ukentlig arbeidstid igjen til 40
timer, ifølge Financial Times. I
Tyskland er arbeidstiden forlenget med fem timer i blant annet
bilindustrien og byggebransjen,
uten lønnskompensasjon.

I Sverige er kortere arbeidsdag
et dødt spørsmål, selv om det
foregår lokale og oﬀentlig ﬁnansierte forsøk med 6-timersdag i
regi av Arbetslivsinstitutet. 400
personer og en kontrollgruppe
på like mange som jobber heltid
skal følges over to år i oﬀentlig
sektor. Miljöpartiet, Vänsterpar-

Knut Kjeldstadli, professor i
historie ved Universitetet i Oslo,
skrev i Klassekampen 6.12.2005
om historien om arbeidstiden.
Han peker på motforestillingene
som har vært fra arbeidsgiversiden om hvorvidt konkurranseutsatte bedrifter kan tåle
en kortere arbeidstid. Svaret
fra arbeidstakerne har dels vært
at kvaliteten på arbeidet ville
stige, at redusert arbeidstid bare
er en av ﬂere variabler som styrer
lønnsomhet og at bedrifter har
overlevd tidligere forkortinger.
Men Kjeldstadli minner også
om at kortere arbeidstid kan føre
til at vilkåret for å danne klubber
og fagforeninger forsvinner, at
tiden for å snakke sammen blir
for knapp. Hvis hele arbeidet blir

Kilder:
«Arbeidstidsreformer», NOU
1987:9A
«Product market competition
and economic performance in
Norway», OECD, mai 2004
Økonomiske analyser 5/2003,
Statistisk sentralbyrå
Økonomiske analyser 6/2005,
Statistisk sentralbyrå
«Foreldres arbeidstid 1991–
2001», Statistisk sentralbyrå
Arbetslivsrapport 2005:11,
Arbetslivsinstitutet
Tidskrift for samfunnsforskningsforskning 3 2005
«Tid til arbeid», Rapport
2005/15, Statistisk sentralbyrå

LO-kongressens vedtak
I LOs handlingsprogram som
ble vedtatt på kongressen i 2005
heter det:
LO ønsker at den enkelte arbeidstaker skal ha mulighet for å
kombinere arbeid og familieliv.
6 timers dag/30 timers uke er et
langsiktig mål. Det har, både i
Norge og andre nordiske land,
vært forsøksordninger med 6
timers arbeidsdag både i privat
og oﬀentlig sektor. Mange av
forsøkene har vist positiv eﬀekt
på sykefravær og produktivitet.
LO ønsker å bruke kunnskap fra
disse, og forsterke satsingen på
forsøksordninger når det gjelder
arbeidstidsreformer.
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LO vil forsterke satsingen på
forsøksordninger med redusert
arbeidstid som ledd i arbeidet
for å nå målsettingen om 6 timers dag/30 timers uke med full
lønnskompensasjon.
LO-leder Gerd-Liv Valla har
senere presisert at hun ikke har
noen tro på generell 6-timersdag
for alle.
– Det vi vil få er en gradvis
reduksjon av arbeidstida. Men
dette bør skje på mange måter
og i så stor grad som mulig
tilpasses den enkeltes behov, uttalte hun i vinter.
Fornyelsesminister Heidi
Grande Røys mener også at 6-

timersdagen er for lite ﬂeksibel.
Hun
ønsker å satse på forsøk med
30-timersuke med full lønnskompensasjon, hvis regjeringen
er enig og går inn for en bevilgning på budsjettforslaget for
2007.
Det som har skjedd så langt
i LO med saken er at en prosjektleder er tilsatt. Målsettingen
er at så mange forbund som
mulig fram til i sommer skal ha
konkrete forsøksprosjekter. Evalueringen av disse forsøkene skal
være klar til kongressen 2009. 16
forbund møter i prosjektgruppa,
men ikke alle av dem greier å

skaﬀe bedrifter/virksomheter
som vil inngå en avtale om
forsøk med redusert arbeidstid,
ifølge prosjektleder Grete Fossli.
Geir Mosti, nestleder i LO og
leder i styringsgruppa, melder
om stor tro og interesse blant
mange medlemmer for å inngå i
forsøksprosjekt.
– Vi tror forsøk med 6-timersdag/30-timersuke vil vise at det
er mulig å få ned sykefraværet,
øke eﬀektiviteten og få ﬂere fra
trygdesystemet. Men det er ikke
gjort beregninger i LO på hva
det vil koste å innføre redusert
arbeidstid for alle, sier Geir
Mosti. ❍
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NYE BØKE R
Nyttig om arbeidsforhold
Gro Granden har skrevet en praktisk
bok for tillitsvalgte og for ansatte. «Ansatt, oppsagt, avskjediget?» gir en enkel
innføring i de viktigste reglene i den
nye arbeidsmiljøloven som angår ansettelse og opphør av arbeidsforhold.
I boka ﬁnnes nyttige tips og innspill
til hvordan man håndterer ulike situasjoner omkring inngåelse og opphør av
arbeidsforhold, midlertidig ansettelse
og mer. Den tar også for seg regler og
nyere rettspraksis ved virksomhetsoverdragelse, sett i lys av blant annet
SAS-Braathen-dommen.
Boka gir lettskrevne innføringer i
komplekse og kompliserte regler og
bidrar blant annet til å øke forståelsen
for endringene i den nye loven, øke
kunnskapen for å si nei ved «kreative»
løsninger og se sammenhengen mellom Hovedavtalen og arbeidsmiljøloven.
«Ansatt, oppsagt, avskjediget?»
henvender seg først og fremst til tillitsvalgte, verneombud, medlemmer av
arbeidsmiljøutvalg og ansatte som ønsker å vite mer om disse spørsmålene.
Gro Granden er cand. jur. og spesialrådgiver i forhandlingsavdelingen
i LO.
Gro Granden: Ansatt, oppsagt, avskjediget?
Gyldendal Akademisk

Ondskapens vesen
Den danske forfatteren Christian Jungersens gjennombruddsroman «Unntaket» har høstet priser for en skarpsindig, spennende og elegant thriller om
ondskap, drap og mobbing.
Arenaen er Dansk Senter for Informasjon om Folkemord. De ansatte er
idealister innen et spesielt fag, men
kontoret er en arbeidsplass som mange
andre. Senteret har fem ansatte, ﬁre
kvinner og den for det meste fraværende mannlig sjefen Paul. Bibliotekaren
Anne-Lise, saksbehandlerne Iben og
Malene og sekretæren Camilla utgjør
staben. Det er den sterkt leddgiktplagede Malene og bestevenninnen Iben
som dominerer miljøet på kontoret.
Via epost framkommer trusler mot ansatte. Det brer seg en uggen stemning
på kontoret og det kastes mistanke
mot den ene av de ﬁre kvinnene.
Mobbingen begynner relativt
uskyldig. Handlingene er til å overse,
men etter hvert vokser selvbedraget
og egeninteressen hos mobberen som
blir mer og mer ond, og oﬀeret får det
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stadig vondere. Jungersen tegner ﬁre
fascinerende portretter av kvinneskikkelser i romanen. Han blander fakta
og ﬁksjon og viser leseren at ondskap
ikke ﬁnner sted kun på krigsskueplassene, men også i nærmiljøet – på arbeidsplassen.
Christian Jungersen: Ondskapens
vesen
Oversatt av Erik Johannes
Krogstad
Aschehoug

Etterlengtet oppfølger
For 25 år siden utkom Klas Östergrens
«Gentlemen». Stockholm-romanen
ble en suksess i hele Norden og forfatterens gjennombrudd. Nå foreligger
den frittstående oppfølgeren «Gangsters». Den begynner der «Gentlemen»
stoppet – på en sengekant et sted i
Stockholm. «Gangsters» er en beretning om et selvbedrag som skiller og
forener to mennesker, om et skjebnesvangert møte i Wien, om et tilsynelatende idyllisk sted på landet, om illegal
våpenhandel og om en sort rose som
kalles Fleur du mal og som blomstrer
mye og sent. Leseren tas med fra sent
1970-tall og fra m til i dag – til et
punkt der fortelleren får oversikt og
perspektiv på det som egentlig har
foregått. Slik fullbyrdes to historier om
umulige mennesker, umulig kjærlighet
og umulig sannhet.
Klas Östergren: Gangsters
Oversatt av Einar Blomgren
Gyldendal

å ﬁnne en ung kvinne som kan oppfylle dommerens krav. For å nå sitt mål
bestemmer han seg for å opptre som
drømmetyder – og mister samtidig sin
uskyld.
Storyen er vittig og underholdende
fortalt; den er en samling historier,
anekdoter, episoder og eventyr – og
leseren møter en uskyldig manns
gjensyn med et land han ikke lenger
kjenner.
Dai Sijie: Herr Muos
omreisende divan
Oversatt av Bente Christensen
Gyldendal

Rørende historie
Nicole Krauss gjorde stor suksess med
romanen «Kjærlighetens historie»
som kom ut i fjor. Nå er også hennes debutroman kommet i norsk
språkdrakt: «Mann går inn i et rom».
Mannen er Samson Green, og han har
hovedrollen i storyen. Green blir funnet vandrende i Nevadaørkenen. Han
har mistet hukommelsen og kjenner
ikke igjen kona da hun kommer for å
hente ham; han husker heller ikke sitt
eget navn. En hjernesvulstoperasjon
redder hans liv, men alle minner etter
12-årsdagen er borte. Krauss forteller
en rørende historie om en mann som
blir fremmed i sitt eget liv og i sitt
ekteskap.
Nicole Krauss: Mann går inn i et rom
Oversatt av Aase Gjerdrum
Cappelen

Sterk svensk krim
Gjensyn med Kina
Kinesiske Dai Sijie har bodd i Frankrike i en årrekke og skriver på fransk.
Romanen «Herr Muos omreisende
divan» er oversatt til ﬂere språk og
ble tildelt en litterær pris i Frankrike.
Handlingen i den fornøyelige romanen er lagt til Kina. Herr Muo får vite
at hans første store kjærlighet er blitt
satt i fengsel, og han føler at han må
engasjere seg for å hjelpe henne på
frifot igjen. Etter over ti år i Vesten
vender herr Muo tilbake til et land
der bestikkelser er blitt helt vanlig; det
gjelder å ﬁnne den rette formen. Dommeren som sendt hans elskede i fengsel
– og som har makt til å løslate4 henne
– vil ikke la seg bestikke med penger,
men han vil ha en jomfru. Den alltid
like uheldige Muo, som drømmer om
å bli Kinas første psykoanalytiker, legger ut på en lang og strabasiøs reise for

En ung kvinne blir funnet med 35
piskerapp over ryggen i en leilighet. En
desperat mann blander vaskemiddel i
amfetaminen han selger. Snart skal en
av dem rase nedfor trappen i en rullestol, en annen skal ta gisler på likhuset.
«Boks 21» er en sterk kriminalroman
som skildrer en mørk side av samfunnet, der handel med unge jenter
inngår. Den handler også om hvordan
ofre blir gjerningsmenn, og om hvordan vennskap ikke alltid er hva man
tror den handler om en oppbevaringsboks som skjuler to unge kvinners liv.
Dette er den andre kriminalromanen Anders Roslund og Börge Hellstrøm har skrevet sammen. Den første,
«Udyret», ble tildelt den nordiske
krimprisen Glassnøkkelen.
Roslund og Hellstrøm: Boks 21
Oversatt av Henning Kolstad
Aschehoug
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Erstatning etter
Lov om yrkesskade/yrkessykdom med virkning fra første januar 1990
skulle sikre de som ble rammet en erstatning uten at de skulle behøve å gå til søksmål mot egen bedrift.
Av Arthur Sjursen
arthur.sjursen@elogitbergen.com

Yrkesskade-forsikringen skal i
utgangspunktet dekke fremtidig
tap i arbeidsinntekt, samt menerstatning som er erstatning for
tapt livsutfoldelse.
Alle bedrifter er pliktig til å tegne forsikringen som skal utbetales uten at noen behøver å stilles
til ansvar for ulykken/sykdommen for at utbetaling skal skje.
Erstatningssummene er langt
fra noen lukrativ butikk for de
skadde, tvert om, ingen som er
utsatt for arbeidsulykker eller yrkessykdommer kommer på noen
måte bedre ut som skadet enn
om de fortsatt er frisk og rørig og
i arbeid.
Den som blir utsatt for skade
eller sykdom må selv følge med
at saken blir fulgt opp av de rette
kanaler, ellers er en ille ute med
en gang godkjenning yrkesskade
fra trygdeetaten skal vedtaes og
erstatninger utbetales fra trygdekontor og forsikringsselskap.

Meld fra etter en skade
Det første som må gjøres etter en
skade er å melde fra til trygdekontoret.
Alvorlige skader skal også meldes til politiet og arbeidstilsynet,
strømskader skal i tillegg meldes
til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Yrkesskadeforsikringsselskapet
må få melding om skaden/sykdommen.
Det er meget viktig at den
skadde selv følger opp at disse
meldingene er sendt, hvis ikke,
må en gjøre det selv.
Så skulle en jo tro at tingenes
tilstand er såre vel og at vi kan
jobbe videre i trygg forvissning
om at dersom skade/sykdom
oppstår, så er en forsikret.
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Arthur Sjursen.

Det eneste som er sikkert er at
den skadde må kjempe en durabelig kamp mot de innstansene
som skal utbetale erstatningene.
Det hender ofte at en skade utvikler seg over tid, en blir gjerne
ikke sykemeldt med en gang.
Man tenker at det kommer sikkert til å gå over, denne gangen
også.
Når en så oppdager at slik gikk
det ikke, da sliter man dersom
skaden ikke ble meldt med en
gang til alle innstanser. Uten
legejournal, vitner til ulykken,
meldeskjema til bedrift og forsikringsselskap blir man lett oﬀer
for å ikke bli trodd på.

Avslag kan ankes
Man kan anke avslag om godkjenning av skaden som yrkesskade fra trygdekontoret til
fylkestrygdekontoret og videre til
trygderetten, neste instans over
dette er lagmannsretten.
Å anke saken gjennom trygdesystemet tar fort to år, og før
slik godkjenning foreligger får en
ikke erstatning.

Saken foreldes i utgangspunktet etter tre år fra den dagen en
visste at en har ett tap å melde,
Ellers foreldes yrkesskade etter
10 år. Yrkessykdom kan ha noe
lenger foreldelse, dette må sjekkes i hvert enkelt tilfelle.
Når skaden er meldt trygdekontoret skal en ha tilbakemelding med vedtak om at skaden er
godkjent som yrkesskade, dette
tilsier at alle utgifter til behandling, det være seg medisiner, opperasjoner, fysioterapi, transport
og annet skal dekkes av trygdekontoret også egenandeler.
Utgifter som ikke dekkes av
trygdekontoret skal dekkes av
forsikringsselskapet.
En kan også få dekket ombygging av bolig, hjelp til arbeid en
ikke selv klarer å utføre i hjemmet, i perioden fra ulykken og
frem til erstatning utbetales. Når
erstatningen er utbetalt, skal den
inneholde alle krav og for så vidt
være endelig.
Når det gjelder menerstatning,
kan en søke om tilleggserstatning
dersom skaden forverres over tid
fra man har fått konstatert men
grad (invaliditetsgrad) for første
gang.
Når det gjelder alvorlige skader
som fører til uførhet vil en være
sykemeldt i ett år, før en kommer
over på attføring eller rehabilitering.
Aetat vil dersom en er usikker
på om personen har restarbeidsevne, sjekke ut hvor stor den er.
Det kan det bli aktuelt med
omskoleringstiltak, hvis en ikke
lenger er i stand til å utføre det
arbeidet en tidligere hadde.

Tilrettelagte oppgaver
I forhold til Arbeidsmiljøloven
og avtale om Inkluderende
Arbeidsliv skal bedriften prøve
å tilpasse arbeidsoppgavene og

arbeidsplassen innrettes slik at en
kan utføre arbeid og ha meningsfulle oppgaver tilrettelagt sin
endrede status.
En ser ofte at smertebildet er
av en slik karakter at skadde får
problemer med konsentrasjonen
fordi nattesøvnen forsvinner med
varige sterke smerter og en blir
lite opplagt til å gå på jobb.
For dem som klarer å arbeide
er det ofte slik at når arbeidsdagen er over så har en mer enn nok
med å hvile seg ut for å klare en
ny arbeidsdag dagen etter.
Om en selv, leger og spesialister, etter hvert kommer til erkjennelse av at 100 prosent uførhet er
uunngåelig, så er det rikstrygdeverket som skal fatte vedtak om
uførepensjon og da om denne
skal gies etter reglene med yrkesskadefordeler. Dette kan gi noe
høyere pensjon.
1. januar 2005 ble det innført
et begrep i trygde etaten som
heter midlertidig ufør, denne kan
gies med en løpetid på for eksemNR 4 - 2006
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MELD FRA: Om uhellet skulle være ute, så meld fra til trygdekontoret.
(Illustrasjonsfoto: Marte Christiansen)

pel tre år før en da må opp til ny
vurdering.
De som har tegnet en uføreforsikring sitter da i klemmen
fordi vilkårene på disse som regel
er at det er varig uførhet som gir
utbetaling.
Altså en forsikring som ble tegnet for å sikre økonomisk trygghet dersom en ble ufør, virker
ikke lenger fordi trygdekontoret
innførte begrepet midlertidig
uførhet.
Nå vil en nok etter hvert kunne få utbetalt denne forsikringen,
men igjen er vilkårene ofte slik
at det er nedtrapping på forsikringen fra fylte 50 år og det er
alderen på utbetalingstidspunktet
som legges til grunn, ikke skadedatoen.
Vi ser her at den tryggheten en
trodde en var sikret for, lett kan
bli en illusjon dersom midlertidig
uførhet blir vedtaket fra trygdeetaten.
NR 4 - 2006

Penger en skulle ha til å nedbetale gjeld kommer for sent, en
har i mellomtiden måtte selge
både gård og grunn.

Spesialisterklæring
Yrkesskadeforsikringen skal dekke påførte tap både før og etter
utbetaling, altså for hele perioden
fra skadedato.
Problemet med denne forsikringen er at forsikringsselskapenes egne saksbehandlere
Ikke uten videre godtar legenes
påstander om at uførheten skyldes yrkesskaden og ber da om
egne spesialisterklæringer for å
veriﬁsere dette.
Om en slik spesialisterklæring
da åpner for at skaden eller deler
av skaden ikke med sikkerhet
kan sies å ha relevans med skaden,
da er sirkuset i gang.
Forsikringsselskapene går
minst 10 år tilbake i tid for å

sjekke sykemeldinger og legejournaler, om skaden da er for eksempel i ryggen og en har vært til
legen med ryggen for fem år siden, kanskje to – tre sykemeldinger for dette, blir det lett påstått
at en har hatt disse plagene lenge
og må sees i sammenheng med
utfallet av skaden som gjerne
ville ha kommet uansett fordi en
hadde en svak rygg.
I EL & IT Forbundet har en
tatt konsekvensen av at det å
prøve å gå igjennom en slik kanossagang for egen maskin ikke
lar seg gjøre.
Alle yrkesskadde medlemmer
får juridisk bistand med sin sak.
Allikevel er gjennomsnittlig
saksbehandlingstid ca fem år på
en yrkesskadesak.
Resultatet av den lange behandlingstiden er som regel økonomisk ruin, den enkelte har satt
seg opp med ansvar for familie,
bolig, bil og annet og med kun
pensjon går ikke disse utgiftene i
hop og da sier resultatet seg.
Når en lov om yrkesskade
innføres må det jo være fordi den
skal dekke ett behov.
Når den enkelte da ikke får
dekket dette behovet før økonomisk ruin (dersom en har råd
til juridisk bistand) inntreﬀer,
boligen er solgt, familien har gått
i oppløsning og en sitter der neddynget i gjeld, samtidig som en
sliter med helsen da er det ikke
lett å se lyset i tunnelen.
Om en aldri har hatt problemer med sin psykiske helse
før, så fører en slik situasjon til
at slike problemer kan komme
på toppen av det hele. Skaden
kan gjerne ikke sees utenpå den
enkelte, dette fører til at en blir
asosial fordi man kommer i tanker om at nabolaget tror en er en
lat slabbedask som ikke vil jobbe,
men heller leve på trygd.
Arbeidsgiverne som tegner disse forsikringene må i langt større
grad være aktiv med å hjelpe sine
ansatte som er kommet i en slik
situasjon. Arbeidsgiverne har helt
klart muligheten til å presse forsikringsselskapene til ikke å være

stivbeinte i sin behandling av deres ansatte ved skadeoppgjør.

Dommer kan ankes
I de tilfelle der EL & IT Forbundet går til søksmål for å
få utbetalt forsikringene og vi
vinner frem i byretten, så anker
forsikringsselskapene galant til
lagmannsretten, og dermed går
det enda et år.
Det er mange yrkesskadde som
har tapt sine saker og også mange
som har vunnet, dette skaper presedens for retten, det er atskillige
millioner av kroner som er brukt
på advokathonorar både fra LOs
side og fra forsikringsselskapenes
side i slike saker, penger som
kunne vært brukt til nytte for de
skadde og til å holde lavere premier på forsikringene.
Dersom man fratar forsikringsselskapene denne oppgaven, å
forvalte de yrkesskaddes penger,
tror jeg det ville vært lykken for
mange som kommer i en slik
situasjon.
Tenk deg følgende scenario.
Bedriftene må betale yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte,
dersom en tar alle disse pengene
og legger de i egen pengebinge
eller bygger ett yrkesskadefond
eiet av staten så tror jeg at det
ikke ville minke noe særlig når de
som er berettiget erstatning har
fått sitt.
Jeg tror at ovenstående scenario vil være en god mulig løsning
på den uverdige situasjonen
mange av de med yrkesskade/yrkessykdom har kommet opp i.
Ett annet stort problem er at
det ikke er alle skader som kommer inn under yrkesskadelovgivningen.

Ikke godkjent
Om en person er i ferd med å utføre sitt arbeid, og dette arbeidet
medfører ekstreme belastninger
og en blir skadet under en slik
belastning vil en ikke få skaden
godkjent som yrkesskade fordi
den blir vurdert å ligge innenfor ➥
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YRKESSKADEFORSIKRINGEN SKAL DEKKE:

Feriepengene ved
HOKKSUND: Mange
går urettmessig
glipp av feriepenger
fra hvis de mottar
sykelønn på grunn av
yrkesskade i mer enn
tre måneder i løpet
av et år.

Willy Kock arbeider som elektriker i entreprenørﬁrmaet Olaf
Helge Ask AS i Hokksund. Her
har han jobbet til sammen i 36
år. Han har også tre år i elektrikerﬁrmaet Pettersen i Drammen.
For en tre-ﬁre år siden var han
uheldig. Han skulle hoppe ned
fra et stillas, det var bare ca. 70
cm høyt og burde ikke være noe
problem. Idet han hoppet oppdaget han at noe lå på bakken som
han helst ikke burde tråkke på og
for å unngå dette prøvde han å ta
tak i stillaset med den ene handa
for å komme unna.

Av Nils Waag
nils@lo-media.no

I dag er regelverket slik at en som
er langtidssykemeldt får feriepenger fra trygdekontoret for maksimalt tre måneder pr. kalenderår.
Bedriften en jobber i skal ha
en yrkesskadeforsikring og den
skal dekke blant annet tap av feriepenger på grunn av regelverket
i trygdeetaten. Det er viktig å
sørge for å få godkjent sykefraværet som yrkesskade av trygde-
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HELL I UHELL: Willy Kock var
heldig i uhellet. Han ﬁkk feriepengene
han hadde krav på og ingen varige
mén.

kontoret. Det er betingelsen for
at yrkesskadeforsikringen skal
komme til anvendelse.

Muskel slitt av
– Jeg kjente smerter, men trodde
ikke det var så alvorlig og fortsatte arbeidet, sier han. Han ﬁkk
etter hvert erfare at det var alvorligere enn som så. Etter å ha vært

innom både lege og fysioterapeut
ble det etter hvert oppdaget at
en muskel i armen var slitt tvers
av. Det måtte operasjon til for
å lappe sammen, men da var
det gått 14 dager. Resultatet ble
sykemelding i over ett år for han
kunne komme tilbake til normalt
arbeid.
– Trygdekontoret ville først
ikke godkjenne skaden som yrkesskade, men etter litt fran og
tilbake ﬁkk jeg godkjent skaden.
Det er viktig blant annet hvis
det skulle oppstå senvirkninger
og/eller hvis uføretrygd skulle bli
resultatet.
– På tross av at det gikk lang tid
før jeg ble operert, har jeg vært
heldig. Jeg har ikke fått noen
varige mén av skaden og heller
ikke hatt smerter i ettertid, sier
Willy Kock

Erstatning etter yrkesskade

rammen av den belastningen en
må kunne forvente i den aktuelle
arbeidssituasjonen.
For å illustrere dette skal jeg gi
et eksempel.
En ledningsmontør på et everk skulle montere en ledning
på en nybygd trase.
I forbindelse med dette arbeidet er det satt opp ny stolperekke
med to og to master bort igjennom terrenget.
Ledningen er så hengt opp i de

nye mastene og på endestolpene
må en bruke en talje for å få hektet ledningen på stolpen.
Det er bestemmelser på hvor
mye slakk det kan være på en
linje så når den strammes opp
må det til en ganske stor kraft for
å få det til.
Montøren står da i stolpesko
oppe i masten og skal få koblet
linjen til denne, i en slik arbeidssituasjon er det rå kraft som skal
til for å få koblet ledningen til

stolpen, det man har av krefter
må brukes, og den siste lille millimeteren er tung å ta, akkurat
der skjer det, en sene ryker i skulderen på montøren og han blir
100 prosent arbeidsufør resten
av livet.
Ikke godkjent som yrkesskade
fordi belastningen ligger innenfor det en må forvente i et slikt
arbeid.
Med dette oppfordres regjeringen Stoltenberg til å endre loven

slik at forsikringsselskapene ikke
lenger får ta hånd om disse midlene, at det bygges ett statlig fond
og lages ett regelverk som sikrer
arbeidstakere som er yrkesskadd
eller får yrkessykdommer, en
økonomisk trygghet, slik er det
ikke i dag for mange. ❍
Artikkelen er skrevet av distriktssekretær Arthur Sjursen, EL & IT
Hordaland og Sogn og Fjordane.

Statsråden svarer
Jeg viser til e-post av 23. februar
2006 til Statsminister Jens Stolten
berg som er oversendt Arbeidsog inkluderingsdepartementet for
besvarelse. I e-posten tar du opp
en rekke spørsmål og synspunkter når det gjelder dagens yrkesskadesystem, og du foreslår blant
annet at det bør oppnevnes et
utvalg som kan utarbeide løs30

ninger på problemene du skisserer.
I 2001 ble det oppnevnt et offentlig utvalg som ﬁkk i mandat
å vurdere regelverk, organisering
og saksbehandling på yrkesskadeområdet (yrkesskadeutvalget).
Hovedoppgaven var å vurdere
om det er hensiktsmessig å slå
sammen yrkesskadefordelene i
folketrygden og den lovpålagte

yrkesskadeforsikringen. Utvalget la fram sine forslag i NOU
2004:3 Arbeidsskadeforsikring.
Departementet arbeider for tiden
med oppfølging av forslagene.
Jeg vil takke for ditt engasjement og vil ta med innspillene i
det videre arbeidet.
Med hilsen
Bjarne Håkon Hansen
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Reduserte feriepenger

GOD HJELP: Willy Kock har hatt god hjelp av distriktssekretær Leif Olsen.
– Uten forbundet i ryggen hadde det blitt vanskelig å få det en hadde krav på,
mener Willy Kock.
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og det gikk ikke lang tid før det
kom 28.000 kroner på kontoen
og ferien var sikret.
Dokumentasjon og kontakt
– Har du noen gode råd til
andre som kommer i en lignende
situasjon?
– En må sørge for god dokumentasjon for hva som har
skjedd og at trygdekontoret godkjenner skaden som yrkesskade.
På den måten står en mye sterkere både når det gjelder feriepenger og andre rettigheter. Hvis
du får problemer, ikke nøl med å
ta kontakt med forbundet, gjerne
distriktskontoret som kan gi råd
og om nødvendig sende saken
videre til de rette instanser.
Distriktssekretær Leif Olsen er
helt enig. Han viser til ﬂere tilfeller i distriktet der forsikringsselskapet har nektet å dekke tapet av
feriepenger, men setter en hardt
mot hardt bøyer de fort unna. ❍

LOfavør gir gode medlemsfordeler
for deg og familien
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– Problemene meldte seg da jeg
skulle ta ferie og ﬁkk utbetalt
feriepenger for bare tre måneder.
Jeg tok kontakt med trygdekontoret, trodde det hadde oppstått
en feil, men det viste seg at dette
var riktig. Regelverket er slik at
man bare får utbetalt feriepenger
for tre måneder av det en har fått
utbetalt av sykelønn. Dette er
uavhengig om det er en «vanlig»
sykdom eller en yrkesskade.
– Bedriften hadde yrkesskadeforsikring, men forsikringsselskapet nektet først å betale ut
de resterende feriepengene. Jeg
tok saken opp med Leif Olsen
som er distriktssekretær for EL
& IT Forbundet i Buskerud. Vi
kontaktet advokater som har god
greie på forsikringsrett og ble
rådet å fremme kravet en gang til.
Dette var jo en godkjent yrkesskade. Jeg skrev et utfyllende brev
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Her er noen av fordelene du har:
- Gunstige priser på overnatting
- Rabatt på leiebil i Norge og utlandet
- Gode tilbud på bøker

Les mer om medlemstilbudene på www.lofavor.no eller ring MedlemsTelefonen på 815 32 600
Vår partner:

Annonse_LOfavorFordel_juni_A4tredjedel.indd 1
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Nytt fra IKT-bransjen
Kjempeprosessor

Ny Skype-versjon
Skype har lansert en ny versjon
som slår tilbake mot Microsoft
ved å hente informasjon fra
Outlook. Den nye versjonen
støtter gruppesamtaler med
opptil 100 samtidige brukere. I
tillegg til konferanse-samtaler angriper Skype Microsoft direkte. Skype 2.5 kan hente alle kontaktene man har liggende i e-postprogrammet Microsoft Outlook og så dele kontaktene med andre brukere.
Den nye versjonen lar også brukerne sende SMS-meldinger.

En ny prosessor med ﬂere rusen kjerner lover høy ytelse og lavt
strømforbruk. Selskapet Rapport Inc har utviklet en teknologi
kalt kilocore som går ut på å bygge prosessorer med ﬂere tusen
kjerner. Prosessorene fungerer som små parallelt prosesserende
datamaskiner. Kilocore-prosessoren tilbyr høy ytelse på spesialiserte oppgaver og kan rekonﬁgureres i sanntid fra en oppgave til
en annen gjennom spesiell programvare. Den første prototypen
er en åtte biters prosessor med 256 kjerner som kjøres i 125
MHz. På selskapets nettsted vises det til en prøvekjøring med
dekryptering av 24 biters video i en oppløsning på 320 ganger
240 punkter med IDEA-algoritmen. Sammenliknet med en
eldre PDA-prosessor av typen ARM7 i 50 MHz er Kilocore ti
ganger så rask og bruker en femdel av strømmen.

Verneverdig
100 røde telefonkiosker skal
bevares som tekniske kulturminner for ettertiden. Riksantikvaren, Telenor og Norsk
Telemuseum har plukket ut
de hundre velkjente kioskene
som skal stå som kulturminner og bevares. Vernestatusen
sikrer framtidig vedlikehold.
Utvendig skjer det selvsagt
ingenting, men innvendig
legges det opp til moderne
teknologi med telefoner som
aksepterer kredittkort. Telefonkiosken, i funkisstil, ble
tegnet av arkitekt Georg Fasting i 1933. Fram til 1995 ble det
produsert rundt 9000 kiosker. Riksantikvaren jobber også for at
en del av telefonlinjen Oslo-Bergen skal få vernestatus.

Sommertelefon
Doro har lansert en trådløs telefon som
tåler utendørsbruk. Den skal etter sigende
tåle både vann, støv og støt; med andre
ord en telefon for sommeraktiviteter. Man
kan ligge i poolen og skravle uten å frykte
vannskader eller at den faller ned fra terrassebordet etc. Standby-tiden er 120
timer og taletiden ti timer.
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NTNUs supermaskin
IBM skal levere en ny supermaskin til NTNUs tungregneanlegg
ved universitetet i Trondheim. Anskaﬀelsen av en IBM System p5
superdatamaskin gjør at Norge igjen markerer seg på listen Top500
over verdens 500 største regneanlegg som nr 60 – på niendeplass i
Europa og på topp i Norden. IB systemp5 er utstyrt med 62 noder
som hver har åtte doble prosessorer, hver med en hastighet på 1,9
gigahertz. Hver node har et minne på 32 gigabyte som utgjør et
totalt minne på to terabyte. Den kraftige datamaskinen vil komme
ulike miljøer til nytte, eksempelvis Meteorologisk Institutt og innen
olje, kjemi, fysikk bioinformatikk, det maritime fagområdet og
andre.

Betautgave av IE 7
Microsoft har publisert en nye betautgave av Internet Explorer 7.0
og lover bedre stabilitet. I tillegg til å kunne kjøres på systemer med
Windows XP SP2 kan nettleseren også benyttes på systemer med
Windows XP 64-Bit Edition eller Windows Server 2003 med SP1.

Mobil-prosjektør
Et sør-koreansk selskap mener at den neste funksjonen til
mobiltelefoner vil være innebygd prosjektør. Teknologien som skal
la brukeren vise bilder og video på en vegg med mobilen er basert
på LED-teknologi. Prosjektører med teknologien har dukket opp i
bok-format som gjør at man slipper lampe. Bildebrikken lager lyset
selv og enheten kan brukes på batteri.

Fingersensor
Sony Ericsson vurderer å la sine brukere logger seg på mobilen
med ﬁngeren. Etter hvert som mobiltelefonene blir mer og mer
avanserte får de ﬂere og ﬂere bruksområder; om noen tid også
lommebokfunksjon. For å få til det i praksis er det nødvendig
med en sikker metode for veriﬁsering av brukeren så ikke tap av
mobil også resulterer i tømt bankkonto. Fingeravtrykklesere på
mobilen kan være en løsning. Japanske kunder av mobiloperatøren
Docomo har tatt dette i bruk, og nå vurderer Sony Ericsson å levere
ﬁngeravtrykksensorer på sine mobiler.
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Stort
minnebehov
Windows Vista vil kreve
kraftigere maskinvare enn tidligere versjoner. Ikke minst vil
det nye, graﬁkkintensive brukergrensesnittet til Aero være
minnekrevende. Microsoft
skal også levere en versjon av
operativsystemet som ikke tar
i bruk Aero. Minimumskravet
for systemminnet for denne
versjonen av operativsystemet
ventes å bli 512 MB minne.
Det kreves en 800 MHz prosessor og en DirectX 9-kompatibel graﬁkkløsning. De
Aero-baserte utgavene av Vista vil kreve minimum 1 GB
med minne, 1 GHz prosessor
og en DirectX 9-kompatibel
graﬁkkløsning med minst 128
MB minne.

Gigantoppkjøp
For drøyt 20 år siden ble AT
& T tvangsdelt i åtte mindre
selskaper (kalt baby-Bells).
Nå er de i ferd med å samles
igjen. AT &b T og Bellsouth
skal slå seg sammen, dersom
det godkjennes av amerikanske konkurransemyndigheter.
AT & T må punge ut med 67
milliarder dollar. I så fall blir
AT & T igjen verdens største
teleselskap med en markedsverdi på 170 milliarder dollar.

Mangel på
IT-folk
Antall nyansettelser i IT-bransjen øker igjen viser tatt fra
Aetat. Ledigheten har sunket
det siste året og optimismen
stiger. Fram til 2004 var det
mange ledige i bransjen som
en følge av at den beryktede
dot.com-ballongen sprakk.
Når den feide over landet
rundt århundreskiftet ble
markedet nærmest støvsugd
for arbeidskraft. Så fulgte
noen år med nedgangstider
før det igjen ser ut til å gå
oppover i bransjen.
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Verdens tynneste
Samsung og andre koreanske mobiltelefonprodusenter konkurrer om å sette verdensrekorder når det gjelder størrelse på mobiltelefoner: Minst, lettest, tynnest osv.
Nå gjelder det den tynneste. Samsung x820 er 6,9 millimeter tykk – omtrent som et
knekkebrød. Den har selvsagt innebygd mp3-spiller og kommer på det europeiske
markedet over sommeren, da med en gsm-versjon. X820 er også en musikkmobil
med støtte for alle de viktigste lydformatene. Versjonen er en trippelbåndstelefon
som også fungerer i USA. Selv om Samsung leder konkurransen om den tynneste
mobilen har en annen koreanske produsent, VK Mobile, laget en enda mindre og
lettere (men altså ikke tynnere) musikkmobil.

Større og større TV-er
TV-skjermene blir større
og større. Ikke før har
forbrukerne blitt fortrolige med 40 tommers
apparater, kommer neste
generasjon. De ﬂeste leverandører har 55-tommers
plasma-TV klare for utsendelse, men det sopper
selvsagt ikke der. Skjermene blir større og større.
Den største som er satt i serieproduksjon er en 71-tommers plasma
fra koreanske LG Electronics. Både LG og Panasonics har laget prototyper på over 100 tommer. LCD-apparatene blir stadig større og
får bedre bildekvalitet. De blir som regel også lettere og billigere. Den
tekniske utviklingen av plasma-TV. De ﬂeste bruker en teknikk der
bildene projiseres fra to kanter, såkalt dual scan.

Microsoft spår om framtida
Microsoft har fortalt
om sine framtidsplaner når det gjelder
spill. Elektronisk underholdning har vært
en lite sosial aktivitet,
men med dagens
onlinemuligheter kan
spillere møte fremmede eller venner
gjennom tjenester
som Xbox Live, spill
som World of Warcraft eller på konsoller som Playstation Portable og
Nintendo DS. Spillerne har likevel måttet begrense seg til det format
de spiller på. Microsoft har kunngjort at i framtida vil onlinetjenesten
Xbox Live bli integrert med Windows Vista og W Mobile. Det nye
tilbudet kalles Live Anywhere. Støtter et spill denne funksjonen og
det slippes på Xbox 360 og PC kan fore eksempel spillere på de to
maskinene møte hverandre til dyst. De ulike enhetene kan også utfylle
hverandre. Microsoft snakker også om at man kan begynne på et spill
på en maskin og fortsette på en annen.
Illustrasjonen viser at funksjonaliteten «Live Anywhere» sørger for
at du kan starte et spill på Xbox 360, spille videre på bussen med mobilen og fortsette på PC-en.

Finsk
turbo-3G
Det ﬁnske selskapet Elisa
er første ute i Norden med
Hsdpa – en teknikk som
gjør 3G-nettene til ekte
bredbånd. Elisa skal tilby
high-speed downlink packet
access til kundene. Denne
tjenesten betyr hastigheter
på inntil en megabit over
mobilnettet. Manx Telecom
var først ute på verdensbasis.
Nå er det ﬁnske selskapet
først ute i Norden. Kunden
betaler etter hastigheten. Et
abonnement på en megabit
koster 40 euro i måneden
mens man for 20 euro får
en 128 kilobit forbindelse.
Elisa har to millioner
mobilkunder og 1,3
millioner på fasttelefoni i
hjemlandet og i Estland. Av
disse har 450.000 bredbånd.

Indisk vekst
Det indiske konsulentselskapet Ratan Tata vokser
enormt. Etter prognosene
skulle man i løpet av
2005 ansette 13.500
medarbeidere, men endre
med snaue 22.000. Ved
begynnelsen av mai 2006
hadde selskapet 62.000
ansatte fordelt på kontorer
i 34 land. Visstnok regner
Tata med å ansette over
30.000 nye medarbeidere i
løpet av de kommende 12
månedene. I fjor omsatte
selskapet for 20 milliarder
kroner.
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månedens ytring

Regjeringen følges nøye
LO og ikke minst
tillitsvalgte i EL & IT
Forbundet gjorde en
storstilt mobilisering
for å få et regjeringsskifte før stortingsvalget 2005. Fagbevegelsen ønsket seg
bort fra en regjering
som ville skape et
tøffere arbeidsliv. Vi
ønsket en ny politikk.
LO s medlemmer krevde blant
annet at sykelønnsordningen
skulle forsvares, at pensjonene
skulle trygges og at AFP ikke
skulle røres. Etter en lang og
spennende valgkamp ﬁkk vi en
ny regjering som kunne love å
imøtekomme våre krav. Ja, så
klarte vi å vinne valget og komme
bort fra en regjering som ønsket
økte forskjeller i samfunnet og
basere Norges politikk på markedets behov og proﬁtt. Vår oppgave er nå å presse på slik at den
rød grønne regjeringens lovnader
under valgkampen blir fulgt opp
og gjennomført. Ikke alle krav
kan gjennomføres med straks
tiltak men over en ﬁre- års periode skal vi ha våre krav innfridd.
Regjeringen startet i god stil med
å reversere de verste forverringene
i AML. Vi skal ikke gi oss før alle
forverringene er reversert. Tillitsvalgte må få full innsynsrett på
inn- og utleie. Sosial dumping er
og vil bli et større problem i fremtiden om ikke dette kommer på
plass. Dessverre er det slik at vi i
dagens arbeidsmarked møter polakker på norske byggarbeidsplasser som tjener 50 kroner og mindre enn det i timen og bor under
uverdige forhold. EU utvidelsen
har skapt et stort problem for det
norske arbeidsmarkedet. Derfor
er også inn og uleie av arbeidskraft vært et sentralt spørsmål
i vårens lønnsoppgjør. Det har
noe med menneskeverdet å gjøre
når vi hører om slike forhold, det
vekker solidaritetsfølelsen hos
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oss. Derfor krever vi NORSK
LØNN I NORGE, ikke for at vi
ikke ønsker polakker eller annen
utenlandsk arbeidskraft. Men
nettopp for at vi skal konkurrere
på like vilkår.

Kampen videre
Regjeringen har varslet evaluering
av sykehus reformen. Det første
regjeringen kunngjorde var at
ingen lokalsykehus skulle legges
ned. Men like viktig er det at de
desentraliserte sykehustilbudene
opprettholdes og styrkes. Det må
sikres nærhet til akuttfunksjoner
og fødetilbud. Evalueringen av
reformen skal være med medbestemmelse og folks påvirkningsmulighet. Med lovnader om å
stoppe privatisering og opprettholdelse av aksjer i selskap som
Statoil, Telenor og Hydro har jeg
som ansatt og tillitsvalgt i EL &
IT Forbundet sett at vi fortsatt
må kjempe også med en regjering
som skal jobbe med oss. Vi utfordret den rødgrønne regjeringen
på en av de viktigste lovnadene
de hadde til det Norske folk før
valget nemlig nei til privatisering.
Støtten fra fagbevegelsen og ikke
minst fra eget forbund har vært
meget god i saken. Kampen om
Utsalget av Opplysningen 1881
er ennå ikke vunnet og vi skal
fortsette kampen. Dette skal vi
klare.
Det er fullt mulig for regjeringen å pålegge Telenor ikke å selge
Opplysningen 1881, så lenge de
gjør det gjennom sin eiermakt.
Det ﬁnnes knapt noe land i
Europa hvor staten er mindre
involvert og påvirker det statlige
eierskapet mindre enn nettopp
Norge. EL & IT Forbundet må
igjen ta opp sitt krav om en ny
omfangsbestemmelse for Telenor
overenskomsten, etter første
rundes negative vedtak fra LO
Sekretariatet om å få på plass en
landsomfattende bransjeavtale
for Telekom-sektoren, må dette
kravet nå fremmes på nytt. Dette
er forbundets mulighet til å nå sin
målsetting om økt satsing innen
en bransje som er i sterk vekst.

Månedens ytring er skrevet av Venke Heimdal. Hun er styreleder i distrikt Trøndelag og ansatt ved Opplysningen 1881 i Namsos

Også er dette muligheten for
forbundet til å sikre og beholde
denne medlemsgruppen. Til slutt,
skal vi beholde det rød grønne
regjeringsalternativet etter neste
stortingsvalg kan vi ikke lene
oss tilbake, vi må se fremover og
kjempe for fremtidens politikk
som er å trygge og forbedre
grunnleggende velferdsgoder som
skal gi gode løsninger for alle. Vi
skal ha et arbeidsliv som gir trygghet for våre medlemmer. Neste
utfordring nå blir kommunevalget 2007, og vi må nå starte mobiliseringen for å få den blå fare ut
av kommunene der de styrer.

Telenorstreiken
10. mai gikk Telenor-ansatte
medlemmer av EL & IT Forbundet ut i streik. Våre krav ble
blankt avvist av NHO. Det
gjaldt i første rekke bestemmelser
vedrørende inn- og utleie/ sosial
dumping. Kravet var ikke «passende» og Telenor kalte dette et
angrep på bedriftens styringsrett.
EL & IT Forbundets krav var så å
si identisk med det Fellesforbundet (frontfaget) oppnådde.

Kravet om avtalerett på
arbeidstidsspørsmål ble avvist
av NHO med den begrunnelse
at det griper inn i nødvendig
«styringsrett». Mange av EL &
IT Forbundets medlemmer (og
de ﬂeste er kvinner) jobber skift/
turnus. Kravet vårt er å få reell
påvirkning på skift/turnus og forskjøvet arbeidstid. Et viktig krav
for å unngå at normalarbeidsdagen utvannes. Vi krevde også
forhandlingsrett på endringer i
Pensjonsordningene. Telenor har
siden 1995 kuttet i pensjonene
selv om det ble gitt sterke løfter
om noe annet. EL & IT Forbundet vil verne det vi nå har mot
ﬂere og nye kutt. NHOs avviser
også kravet om at ingen skal få
dårligere lønns- og arbeidsvilkår
når en virksomhet eventuelt blir
solgt ut. Endringer i eierskap skal
ikke sette en stopper for å videreføre opparbeidede avtaleforhold.
Angrepene på opparbeidede
rettigheter viser hvor viktig streikeretten er, vi må stadig kjempe
for å beholde eksisterende avtalevilkår.
Venke Heimdal
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Nytt kraftverk
Grunnåi Kraftverk AS i Seljord kommune er offisielt åpnet.
Årsproduksjon tilsvarer forbruket
til godt og vel 2 000 husstander.
– Grunnåi Kraftverk er ikke
blant våre største utbygginger,
men viktig likevel, sier teknisk
direktør i Skagerak Kraft AS
Gunne Heggelid. – Norge trenger ny kraft og da er det viktig å
utnytte de mindre fallene som
det fortsatt ﬁnnes mange av.
Grunnåi er en miljø- og landskapsmessig skånsom utbygging,

siden selve stasjonen er plassert
inne i fjellet og elvestrekningen
som utnyttes ligger svært utilgjengelig til.
Grunnåivassdraget strekker seg
opp mot Lifjell-området og ligger
hovedsakelig i Seljord kommune
i Telemark. Kraftverket utnytter
fallet i det vel to kilometer lange
Grisejuvet, hvor vannet blir ledet
inn i fjellet. På toppen er det
bygget en 10 meter høy og 30
meter lang betongdam, hvor ca.

DAMMEN: Det er bygd en ti meter høy og 30 meter lang betongdam.
(Foto: Ruhne Nilssen)

20 dekar skogsmark er satt under
vann. Dammen er ikke større
enn at den fylles i løpet av noen
timer, og Grunnåi må derfor

regnes som et rent elvekraftverk
Grunnåi Kraftverk har en beregnet kraftproduksjon på 54 GWh
i året.

Frøydis Løvhaug død

Takk for deltagelse!
Vi ønsker å takke tidligere arbeidskolleger for all vennlig deltakelse i forbindelse med Dagﬁnn Engens bortgang. Han ble 67
år gammel og hadde bak seg 40 år i Televerket/Telenor. Som
mastemontør reiste han rundt på fjelltopper i store deler av
landet.
Etter et fall fra stige ﬁkk han et kort sykeleie; hodeskadene var
for omfattende, så han døde 30. mars.
Familien takker for blomster og andre henvendelser og for all
deltakelse i tiden etter dødsfallet og i begravelsen.
Kristine Engen (datter)

Frøydis Løvhaug døde 14. mai bare 33 år gammel. Dødsfallet skjedde i
forbindelse med en fødsel.
Hun var i ﬂere år aktiv tillitsvalgt i distrikt Østfold og hadde også
sentrale verv.
Frøydis Løvhaug begynte som lærling i 1989 ved Halden E-verk (i dag
Fortum Service AS) og meldte seg omtrent samtidig inn i forbundet (da
NEKF). I 1992 ble hun ansatt som energimontør i Østfold Energi AS
(også det Fortum Service i dag).
Som medlem av EL & ITs sentrale ungdomsutvalg bidro hun til å ta
opp spørsmål for ungdommer og spesielt forbundets yngre medlemmer.
Hun var også varamedlem til forbundsstyret og møtte som delegat til
landsmøtet i 2002.
Lokalt, altså distrikt Østfold, hadde hun følgende verv: medlem av
studieutvalget, verveutvalget og hun satt også i styret for distriktet.
Frøydis Løvhaug etterlater seg samboer og to døtre.

El &It forbundet Møre og Romsdal består i dag av ca. 1975 medlemmer totalt derav ca.1475 aktive. Vi har kontorer i
Ålesund, Molde og Kristiansund der medlemmene blir betjent fra. Forbundet har medlemmer innen installasjon,
ikt, data, tele, energi og kraft.

DISTRIKTSSEKRETÆR I MØRE OG ROMSDAL
Distriktet søker etter distriktssekretær i fylket, da en av våre sekretærer går av med pensjon.
Arbeidsområdet vil primært være knyttet til Landsoverenskomsten, men en må også regne med å arbeide med andre
overenskomster i distriktet
Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være bedriftsbesøk, arbeidsplassbesøk, opplæring av tillitsvalgte og medlemmer, medlemsoppfølging, samfunnskontakt, saksbehandling og sekretær for distriktet og styre.
Søkeren bør inneha følgende kvalifikasjoner.

Stillingen medfører reisevirksomhet

• Erfaring innen elektrofagområdet
• Erfaring fra andre organisasjoner
• Inngående kjennskap til lover og avtaler i arbeidslivet
• Erfaring som tillitsvalgt
• Erfaring med saksbehandling
• Førerkort for bil
• Kunne arbeide selvstendig
• God kjennskap til organisasjonen
• Gode samarbeidsegenskaper
• PC-kunnskaper

Vi kan tilby lønns og arbeidsvilkår etter EL & IT avtalen.
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Tiltredelse etter avtale.
For nærmere opplysning ta kontakt med distriktets leder
Jarle Eide på tlf 915 76 369/ 70 04 61 33
e-mail: jarle.eide@tussa.no
Søknaden må være oss i hende snarest og innen
1.august 2006.

EL & IT Forbundet
V/ Jarle Eide - Storgata 9 - 6413 Molde
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Årets tariffoppgjør
Når du leser dette er dine tanker antagelig konsentrert om en nært forestående sommerferie. Også her på forbundskontoret ser
vi fram til ferie etter hektiske måneder hvor hovedoppgjør og landsmøteforberedelser har stått øverst på dagsorden. I skrivende
stund er vi inne i den fjerde måneden med tariﬀorhandlinger. Å sørge for gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer
er forbundets jobb nummer 1. Det er og har vært mange forhandlingsutvalg som har jobbet både dag og natt. Jeg vil rette en
stor takk til forhandlingsavdelingen og alle som aktivt er med i tariﬀprosessen. Vi har forhandlet fram gode resultater innen
våre områder og de ﬂeste forhandlingene er kommet i mål uten hjelp av meklingsmann og streik. I skrivende stund gjenstår
det tre - ﬁre områder hvor vi ikke er kommet til enighet med våre motparter. To av våre overenskomster i NAVO-området,
EDB og Relacom skal til mekling. Det samme gjelder energioverenskomsten med EBL. Deretter er det bare IKT-overenskomsten som gjenstår. En meklingssituasjon er siste mulighet hvor vi ved hjelp av tredjepart, en meklingsmann, forsøker å komme
fram til et anbefalt resultat. Alternativet er en arbeidskonﬂikt; streik og/eller lockout.
Forbundet har rundt 30 ulike overenskomster som krever ressurser, kløkt og tid for å få i havn. På Telenor-overenskomsten
ble det konﬂikt, men det var ikke til å unngå med tanke på den arrogante motparten vi møtte i NHO/Telenor. Konﬂiktens utgangspunkt går to år tilbake, da Telenor gikk ifra arbeidsgiverforeningen NAVO over til NHO og vi måtte forhandle fram en
avtale under fredsplikt. Våre krav i årets tariﬀorhandlinger var til dels de samme som var oppe i 2004: Arbeidstidas plassering
inn i overenskomsten, videreføring av tariﬀavtalen hvis deler av konsernet ble solgt ut, bestemmelser som hindre sosial dumping ved inn-/utleie, samt pensjon. På alle punktene var motpartens tilbud lik null og oppgjøret gikk til en resultatløs mekling,
og streiken var derfor en realitet fra 10. mai. Vi valgte å ta ut 455 medlemmer i streikens første omgang og trappet opp uken
etter med ytterligere 168 medlemmer. Jeg benytter anledningen til å takke den sentrale og alle lokale streikekomiteer, men aller mest takke alle streikende og de øvrige medlemmene i Telenor for full oppslutning om streiken. Uten dere og det press som
deres arbeidskamp la på NHO og Telenor-ledelsen, hadde vi ikke oppnådd de resultater som førte at streiken ble avblåst 30.
mai. Resultatet ble at vi ﬁkk helt eller delvis gjennomslag for alle våre hovedkrav. I likhet med ﬂere andre forhandlingsresultater er også Telenor-overenskomstens ute på uravstemning. Jeg oppfordrer medlemmene til å benytte anledningen til å si sin
mening om resultatet, uavhengig om du er for eller imot.
Som nevnt tok forbundet ut kun deler av våre ca 2 500 medlemmer i Telenor ut i streik. Dette er en såkalt punktstreik, alternativet er full streik hvor vi tar ut alle medlemmene. Årsaken til denne formen for streikeuttak er ﬂere:
• Ved punktstreik kan vi gi høyere streikestøtte
• Hvis nødvendig kan vi holde streiken gående så lenge uten at kampfondets økonomi blir utslagsgivende
• Faren for tvungen lønnsnemnd minsker
• De medlemmene som er berørt av konﬂikten, men ikke tatt ut i streik,
forsetter i arbeid med full lønn.
Vårt konstituerende landsmøte i 1998 har vedtektsfestet at ved punktstreik
skal de av medlemmene som er berørt av konﬂikten, men ikke tatt ut i streik,
betale en ekstrakontingent som skal gå til kampfondet. Landsmøtet i 2002
videreførte denne vedtektsbestemmelsen, ved begge høver har det vært
enstemmighet rundt dette. Ekstrakontingentens størrelse vedtas av forbundsstyret og ved dette oppgjøret er denne satt til 75 kroner per dag for
medlem som ikke er tatt ut i streiken. De av våre medlemmer i Telenor som
dette gjelder har derfor mottatt et krav på kroner 1050 (kr 75 x 14 dager).
Noen har reagert negativt på dette – noe jeg kan ha forståelse for, men som jeg
håper den enkelte ved ettertanke aksepterer som sitt bidrag i arbeidskonﬂikten.
De som var ute i streik har tross alt tatt den største økonomiske belastningen.
Grunntanken bak er at alle som omfattes av konﬂikten skal bidra og at vårt
kampfond som er sterkt fremdeles skal beholde sine muskler.
Årets tariﬀoppgjør er som sagt snart over og vi skal tilbake til mer
normalt leie med forhåpentligvis godt samarbeid innen den enkelte
bedrift og med våre tariﬀparter. Men først skal vi alle nyte årets
lyseste tid.

Så jeg ønsker alle en god sommerferie.
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...min mening

Forbundslederen:

REISER • For Nettverks lesere

– med egen transport

Familieferie i Danmark!
6 dager sommeropphold på ★★★ hotell i Ikast

Når solen står høyt på himmelen, og gylne kornåkre vaier i vinden, da er Danmark
selve Sommerlandet! Midt på Jylland ligger Ikast, mellom alle Jyllands attraksjoner:
Vesterhavets vidunderlige sandstrender (68 km), LEGOLAND® Billunds fascinerende
verden i miniatyr (54 km), og alle de ville løvene i Givskud (45 km). ★★★ Hotel
Medi ligger på Rådhuspladsen i Ikast.
Ankomstdatoer: Juni: 25. • Juli: 2. 7. 12. 17. 22. 27. • Aug: 13. 20. 27.
Det er også mulig med 3-dagers weekendopphold med ankomst fredager i perioden
11.08. - 15.12.2006.
Hotel Medi tilbyr restaurant, bar, kafé, gårdshave, fitnessrom, solarium og gratis
P-plass.

LEGO, the LEGO logo, the Brick configurations and LEGOLAND are trademarks of
the LEGO Group and here used with special permission.
© 2006 The LEGO Group. All rights reserved.

5 overnattinger
5 frokostbuffeer
5 to-retters middager/buffeer

6 dager
kun kr

1999,-

per person i dobbeltrom

Du sparer kr. 1041,-

Gode barnerabatter: 2 barn opp til 6 år kr 265,- i foreldrenes seng.
2 barn opp til 12 år halv pris i foreldres rom. Ved to betalende voksne

Vi har fortsatt mange gode sommertilbud - ring for mer informasjon!!!

Tid for hverandre!

6 dager
kun kr

1599,per person i dobbeltrom

Gamla Stan

6 dager på hotell i Nacka, Stockholm
5 overnattinger
5 frokostbuffeer
Nacka er en av Stockholms grønne forsteder. Ikke langt fra Danviksbron, broen
mellom Söder og Nacka, ligger Qality Hotel Nacka. Hotellet har både trimsenter
og velværeavdeling, med svømmebasseng og badstue for føtter som er slitne etter
lange spaserturer rundt i Stockholms gater. Med buss fra hotellet er dere ved Slussen
i løpet av få minutter. Der venter Gamla Stan med smale gater, trivelige puber, shopping og severdigheter. Tilbudet er uendelig!
Ankomstdatoer: Juni: 24. 29. • Juli: 4. 9. 14. 19. 24. 29. • Aug.: 3. 8. 13. 18.
Quality Hotel Nacka tilbyr restaurant, bar, badstue, solarium, innendørs svømmebasseng, gratis P-plass og P-garasje mot avgift.
Gode barnerabatter: Maks. 1 barn opp til 12 år gratis i foreldrenes seng.
Maks. 1 barn opp til 15 år gratis i foreldrenes rom. Ved to betalende
voksne.

6 dager m. frokost og 3 middager/ buffeer på Juelsminde Strand, Danmark fra
8 dager m. halvpensjon på Hotel Columbia Terme nær Venezia kun
6 dager m. halvpensjon på Skogstad Hotell, Hemsedal kun

1499,2799,2399,-

Avbestillingsforsikring kan kjøpes. Ekspedisjonsgebyr kr 59,-. Oppholdet inkluderer kun sluttrengjøring. Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil.
Pengene du sparer er i forhold til hotellets veiledende normalpris - med forbehold om spesialtilbud.
Ring DTF travel på telefon 22 41 84 44 eller klikk inn på www.dtf-travel.no
og tast inn annonsekoden NETTVERK i tekstfeltet til venstre.
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Verv og vinn flotte premier!

Forbundsleder: Hans O. Felix Adresse: Youngsgt. 11c, 0181 Oslo
Telefon: 23 06 34 00 Telefaks: 23 06 34 01
E-postadresse: firmapost@elogit.no Internett: www.elogit.no

ADMINISTRASJONEN:
Hans O. Felix
Tore Gulbrandsen
Terje O. Olsson
Kristin Nielsen
Anita Ruud Nygaard
Bente Jeppsson
Tove Knutsen
Torhild Lintunen
Saadia Bibi

23 06 34 11
23 06 34 12
23 06 34 13
23 06 34 37
23 06 34 38
23 06 34 31
23 06 34 50
23 06 34 48
23 06 34 46

hans.felix@elogit.no
tore.gulbrandsen@elogit.no
terje.olsson@elogit.no
kristin.nielsen@elogit.no
anita.nygaard@elogit.no
bente.jeppsson@elogit.no
tove.knutsen@elogit.no
torhild.lintunen@elogit.no
saadia.bibi@elogit.no

FORHANDLINGSAVDELINGEN:
Jan Olav Andersen
23 06 34 15
Knut Olav Bakke
23 06 34 25
Jan Aasarmoen
23 06 34 24
Vidar Hennum
23 06 34 22
Torbjørn Sundal
23 06 34 36
Trond Løvstakken
23 06 34 27
Reidunn Wahl
23 06 34 34
Bjørn Fornes
23 06 34 23
Dag Langer Andersen 23 06 34 47

jan.andersen@elogit.no
knut.olav.bakke@elogit.no
jan.aasarmoen@elogit.no
vidar.hennum@elogit.no
torbjorn.sundal@elogit.no
trond.lovstakken@elogit.no
reidunn.wahl@elogit.no
bjorn.fornes@elogit.no
dag.langer.andersen@elogit.no

UTVIKLINGSAVDELINGEN:
Tove Johansen
23 06 34 14
Roar Gundersen
23 06 34 35
Henning Solhaug
23 06 34 28
Ragnar Gregersen
23 06 34 26

tove.johansen@elogit.no
roar.gundersen@elogit.no
henning.solhaug@elogit.no
ragnar.gregersen@elogit.no

ØKONOMI/MEDLEMSSERVICE:
Bjørg Stray
23 06 34 41
Anders Hansen
23 06 34 42
Åse Jorun Engenes
23 06 34 49
Mona Grawe
23 06 34 32
Torun Homstu
Lise Skjærbekk
Torill Skogholt

Verving er en svært viktig aktivitet.
Alle som bidrar til nye medlemmer
blir premiert med en gave. Gavens
verdi øker for hvert medlem som
verves. Du kan ta ut en premie for
hvert medlem, eller spare og ta ut
Antall
vervede

premie til en høyere verdi senere.
Ved hvert årsskifte vil alle som har
vervet og som ikke har tatt ut gave
i løpet av året få tilsendt en gave i
forhold til antall medlemmer som
er vervet.

Artikkel

1

1 Dual power press
kalkulator

2 Skobag

3 CD holder

2

4 Manicure sett

5 Calendar alarm clock
m/termometer

6 Coctail shaker

3

7 6x30 kikkert

8 LED-lenser lykt V9
Micro-Lenser

9 Ryggsekk

4

10 Lap top bag

11 Termossett stål 75cl
m/ to kopper

12 Lyslykt, stripete
hold høy

5

13 EXO Golf tool

14 Barbeque sett

15 Vinsett, 3 deler

8

16 Zodiac Salt &
17 Cube radio
pepper, grinder sett

18 Manicure sett

12

19 Seafood sett

21 Villeroy & Boch
Bubbles Champagne
Cooler

16

22 Coctail sett, 7 deler 23 Barberbox
Paul Bocusse
alarm clock

24 Pilotveske m/hjul

20

25 Rosendal
vinstativ

26 Carving kniv
sett, 2 deler

27 Hardcase Airporter

25

28 Down Parka

29 Villeroy & Boch
30 Frying Pan
Chip&Dip-sett, 5-deler

30

31 Blender

32 Lap-top bag
i nappa skinn

33 Skijakke i Finetex

40

34 Moccamaster
Villeroy & Boch
37 Knivsett , 5 deler

35 Eschenbach
Sektor D 8x32 B
38 Olympus digitalkamera, 3,2 megapxl

36 Magnor Aquavit sett
m/ dekor
39 Golfbag, 600D
Ribstoff Proffessional

50

20 MP3-spiller 128 mb

11
15
7
19

bjorg.stray@elogit.no
anders.hansen@elogit.no
ase.jorun.engenes@elogit.no
mona.grawe@elogit.no

26
24

39

30
MEDLEMSSERVICE
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23 06 34 00 123@elogit.no
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Adresseforandring

Riktig adresse skal være:

Etter hver utgivelse kommer det mange eksemplarer av
Nettverk i retur. Årsaken til det er ofte at medlemmer
glemmer å melde om flytting. For å unngå stopp i fagbladet bør du som har flyttet fylle ut kupongen til høyre
og sende den til forbundet.
Sørg for at adresselappen på baksiden
med feil adresse følger med når du
sender inn kupongen.

Navn: ...............................................................................................................................
Adresse.: .........................................................................................................................
Postnr.: ............................................................................................................................
Sted: ................................................................................................................................
Kupongen sendes til EL & IT Forbundet, Youngsgt. 11 0181 Oslo.

Distriktsorganisasjonen
Oslo og Akershus
Sentralbord og kontingent/trekk:
Tlf: 23 36 40 40
Faks: 23 36 40 49
post@elogitoa.no
Ansatte/frikjøpte:
Terje Skog, leder
23 36 40 42
terje@elogitoa.no
Erik Bråten,
distriktssekretær
23 36 40 42
Mobiltelefon
91 66 55 60
erik@elogitoa.no
Heismontørene
22 17 45 50
Rune Larsen
95 19 15 55
Elmontørenes forening 23 12 53 00
Telefaks
23 12 50 60
Nina Farnes Hansen
23 12 53 07
Mobiltelefon
45 20 88 91
Steinar Burås
23 12 53 05
Mobiltelefon
90 18 33 96
Henry Eriksen
23 12 53 01
Mobiltelefon
90 65 44 58
firmapost@emf.no
http://www.emf.no

Buskerud
Leder:
Geir Wamstad
Leif Olsen
Mobiltelefon
Telefaks

Hordaland og
Sogn og Fjordane
97 09 5013
geir@oeenergi.no
32 83 84 79
91 76 44 80
32 83 88 87
elogit@online.no

Telemark og Vestfold
Leder:
Tor Inge Lie
93 21 62 53
Inger Lise Jacobsen
40 00 38 30
Geir Hole
40 00 38 30
Mobiltelefon
91 53 86 70
Are Solli
40 00 38 30
Mobiltelefon
90 85 58 24
Telefaks
35 55 31 73
firmapost@elogitvt.no
geir@elogitvt.no
inger-lise@elogitvt.no
are@elogitvt.no

Agder
Østfold
Leder:
Ole Fredrik Hansen
48 08 14 41
Sentralbord
69 13 36 80
mona@elogit-ostfold.no
Stefan Fiko
69 13 36 81
stefan@elogit-ostfold.no
Mobiltelefon
95 07 91 81
Lars Kr. Paulsen
69 13 36 82
Mobiltelefon
91 72 41 28
Telefaks
69 13 36 85

Hedmark og Oppland
Leder:
Hilde Nyutstumoen
62 57 52 88
Mobiltelefon
92 08 29 62
Bjørn Holen
62 41 07 31
Mobiltelefon
95 77 93 96
Telefaks
62 41 53 41
Svend-Arne Hagen
61 05 40 90
Mobiltelefon
97 06 59 64
Telefaks
61 05 40 91
efhedoo@online.no
dist.3@online.no
www.elogit-hedopp.no/
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Leder:
Ivan Evensen
38 02 40 30
Arendal
Jan Johansen
37 07 30 40
Mobiltelefon
91 34 67 30
Kjell Arne Andersen
37 07 30 42
Mobil
90 82 67 35
Telefaks
37 07 30 01
elogit@arendal.online.no
kaelogit@start.no
El-fagarbeideres forening 240
Ivan Evensen
38 02 40 30
Telefaks
38 02 40 06
Mobil
92 03 87 49
elfagarb.forening.240@c2i.net
http://www.elogit.no/agder

Rogaland
Leder:
Rolf Bersås
91 30 00 26
Rogaland
Elektromontørforening 51 84 04 50
Egil W. Kristensen
51 84 04 52
Mobiltelefon
90 89 77 02
Ø. Walentinsen
51 84 04 53
Telefaks
51 84 04 80
John H. Kallevik
51 84 04 54
Mobiltelefon
90 89 77 01
elogit.rogaland@rele.no

Hovedkontor Bergen 55 55 36 60
Telefaks
55 55 36 61
firmapost@elogitbergen.com
Leder:
Reidar Sekkingstad
90 77 19 59
Distriktssekretær
Jan Henrik Larsen
55 55 36 65
Mobiltelefon
97 14 19 76
jan-henrik.larsen@elogitbergen.com
Distriktssekretær
Arthur Sjursen
56 16 69 50
Mobiltelefon
97 08 08 65
Bergen-kontoret
55 55 36 64
Førde-kontoret
57 82 72 05
Telefaks
57 82 72 06
arthur.sjursen@elogitbergen.com
Elektroarbeidernes fagforening
Ove Toska
55 55 36 60
Stordkontoret
53 41 41 55
Organisasjonssekretær
Kjell Sverre Aasheim 53 41 41 55
Mobiltelefon
91 86 77 90
Faks
53 41 44 17
kjell.sverre.aasheim@elogitbergen.com

Trøndelag
Distriktskontor:
72 59 62 00
Leder:
Venke Heimdal
99 62 10 57
Torstein Johansen
72 59 62 02
Mobiltelefon
97 11 48 20
Telefaks
72 59 62 01
Elektr.fagf. Trøndelag
Terje Aaberg
72 59 62 03
Mobiltelefon
90 58 29 51
firmapost@elogitt.no

Nordland
Leder:
Hjørdis Henriksen
Ulf Iversen
Mobiltelefon
Telefaks

76 11 39 75
95 23 21 61
75 04 10 88
99 26 11 86
75 04 13 42
ne-avd@online.no
elogit-nordland.no

Troms og Svalbard

http://www.elogitbergen.com
Telefaks
53 41 44 17
Mobiltelefon
99 23 14 11
http://www.elogitbergen.com

Møre og Romsdal
Leder:
Jarle Eide
70 04 61 00
Mobiltelefon
91 57 63 69
Oddvin Rødal
70 10 34 20
Mobiltelefon
90 15 05 12
Telefaks
70 10 34 34
Svein Ose
71 20 16 25
Telefaks
71 20 16 29
Mobiltelefon
90 54 79 56
elogit-svein.ose@molde.online.no
elogit.mr@aalesund.lo.no

Leder: Karl Sebakk
90 18 41 31
Eilif Nordgård
77 60 35 50/30
Mobiltelefon
91 64 28 18
Telefaks
77 68 08 69
Karin Nikolaisen
77 01 20 35
Telefaks
77 01 20 31
elogit.troms@online.no
forbunad@online.no

Finnmark
Leder : Frank Hansen 90 99 77 67
Kjell Roger Jensen
78 46 36 20
Telefaks
78 46 36 22
Mobiltelefon
90 99 96 75
elogitfi@online.no
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B-PostAbonnement
Returadresse: EL & IT Forbundet
Youngsgt. 11
0181 OSLO

distriktslederen

Stødig kraftkar ved roret
BERGEN: Reidar Sekkingstad
(54) er leder i styret for distrikt Hordaland og Sogn og
Fjordane. Ordlyden i tittelen
over disse linjer krever en
forklaring for de som ikke
kjenner ham.
Av Harald Olav Moen
harald@lo-media.no

Sekkingstad fortjener så avgjort den positive
benevnelsen «en stødig person», han kommer
fra kraftbransjen eller om man vil energibransjen og er også en røslig kar rent fysisk. Han
trives godt med å stå ved roret, enten det er i
overført betydning eller om bord i egen båt.
– Sjøliv og ﬁske er min store lidenskap på
fritiden, medgir han, men skynder seg å tilføye at han er familiemann med samboer og
to barn som selvfølgelig har en enda høyere
prioritet…
Sekkingstad leder distriktet på andre året
og kan med tilfredshet konstatere at den
økonomiske situasjonen nå er under kontroll.
Ikke så å forstå at man har vært ødsel og
brukt penger i vilden sky tidligere. Antall årsverk som skulle lønnes over distriktets budsjett var imidlertid for høyt. Det var knapt
rom for aktiviteter. Heldigvis kom man ut av
ﬂoken ved at mer velbeslåtte medlemmer av
EL & IT-familien i vest kunne ta på seg større
lønnsforpliktelser slik at permitteringer eller
oppsigelser ble unngått. Elektroarbeidernes
forening gikk inn som økonomisk problemløser. Også på «energisiden» bidro man for å
komme ut av den vanskelige situasjonen.

Fanagutt
Reidar Sekkingstad har ikke ﬂyttet mye på seg
verken privat eller i yrkeslivet. Han er fra Skage
i gamle Fana kommune og begynte som lærling i Fana Elektrisitetsverk (FE) i 1968.

– Fire år senere skjedde
sammenslåinger av ﬂere kommuner til storkommunen
Bergen, og som en følge av
det ble de ansatte ved FE virksomhetsoverdratt til Bergen
Lysverker. I 1986 ble jeg tillitsvalgt og fram til 1995 gikk
jeg fra å være montør til å bli
hovedvernombud. Deretter
var jeg klubbleder fram til vi
ble kjøpt opp av BKK året
etter. Det var uvanlig nok
den lille (300 ansatte) som
kjøpte opp den store (600
ansatte). I dag er konsernet i
tungvekstklassen blant norske
energiverk.
Lokalkjente i Fana vet at
Skage ligger like ved Kokstad,
der BKK holder hus, og Søreide, der Sekkingstad i dag bor,
ligger også nærmest i nabolaget. Han har med andre ord
ikke ﬂyttet langt fra sine røtter. Riktignok må han jevnlig
inn til byen og Kalfarstredet,
der EL & IT-hovedsetet er;
en praktfull villa i et av byens
nobleste strøk.
– Som leder i distriktet er
KRAFTKAR: Reidar Sekkingstad leder distrikt Hordaland og Sogn og
jeg frikjøpt til 40 prosent.
Fjordane. Han er ansatt i BKK, men mange verv som tillitsvalg krever
Resten av tiden deler jeg mel- selvsagt mye tid – både innen normalarbeidsdagen og ut over denne.
lom å være konsernhovedvernombud og seniorkonsulent i
Brann selvfølgelig
BKK Nett. I tillegg kommer
verv som medlem av klubbstyret i BKK (EL
Det er stort sett dumt å spørre en bergenser
& IT har 550 medlemmer av 1000 ansatte),
om han eller hun har følelser for Brann. Er
i styret for felles tillitsvalgte på bedriften og i
man bypatriot og glad i byen, har man også
styret i konsernet. Jeg er også leder av Everer hjerte for klubben:
kenes fagforening Vestlandet, der vi har 730
– Jo, da jeg følger med laget og går gjerne
medlemmer fra i alt 13 klubber, forteller han
på kamper, men har ikke partoutkort. Har
selv; og må medgi at tillitsvalgtarbeidet langt
ellers alltid vært generelt idrettsinteressert og
på vei er en livsstil som krever atskillig av frivar leder i bedriftsidrettslaget i BKK i seks år,
tiden. – Men det er et valg man har gjort selv,
forteller Reidar Sekkingstad.
og jeg synes det er svært meningsfullt og får
Distrikt Hordaland og Sogn og Fjordane
selv mye igjen for å engasjere meg.
har per i dag 4140 medlemmer. ❍

