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Våre fagforeningskollegaer
i Rogaland Elektromontørforening, ansatt i Traftec AS,
måtte streike i hele 315 dager
for å få på plass tariffavtale i
bedriften. Streiken ble kronet
med seier 29. april når det
ble enighet om å inngå tariffavtale i bedriften. Å stå i en
streik over så lang tid er en
tung belastning å bære, og det
står stor respekt av det dere
har gjort. Vi vil takke dere
for vel gjennomført kamp,
som dere har tatt på vegne av
oss alle, og ikke minst gratulere med seieren dere fikk.
Det skulle være unødvendig
å måtte ta slike kamper i et
moderne samfunn.

Utgis av Elektroarbeidernes Fagforening
- Hordaland, Sogn og Fjordane
Adr.: Kalfarvei 71 • 5022 Bergen
Tlf.: 55 55 36 60
www.efbergen.no
Ansvarlig redaktør: Atle Rasmussen
Redaktør: Nils Gunnar Knutsen
Redaksjonen: Åge Blummenfelt,
Nils Gunnar Knutsen, Bjarne Trondsen,
Alexander Kjelby, Inge Øpstad,
Geir Gjestad, Vegar Moe og
John-Inge Skogseth
Opplag: 3200 eks.
ISSN 0804-3973
Fremsidebilde:
Delegater til Landsmøte
Utforming: Sturla Bang
Trykk: Bodoni

2

MONTØRFORUM 1 - 2019

Av Atle Rasmussen

ansatte i Traftec AS!
Kampen videre vil nå stå på den politiske
arena og få etablert innkjøpsrutiner i det
offentlige hvor en setter som krav om at
det skal være landsdekkende tariffavtale
i virksomhetene som får jobber finansiert av våre skattepenger.
Landsmøte i forbundet ble gjennomført 8. – 11. mars i Oslo Kongressenter.
Landsmøte er forbundet sitt øverste
organ og samles hvert fjerde år. Det er
her forbundet sin politikk blir spikret og
en velger forbundsledelse.
Vi fra Hordaland, Sogn og Fjordane
var den største delegasjonen med hele 36
deltakere, noe som tilsvarer ca 14 % av
landsmøte. Delegasjonen vår var aktiv
og var med å sette preg på landsmøte.
Det er gledelig å se at mange av delegatene var på talerstolen. Spesielt gledelig
med at flere hadde sin første tur på talerstolen under landsmøte. Ungdommen
var med å sette et solid preg på landsmøte. Dette lover godt for fremtiden i
EL og IT Forbundet.
Det var enkelte saker som i større
grad enn andre var med å prege landsmøte, og jeg vil trekke frem kampen
mot bemanningsbyrå og det useriøse
arbeidslivet, kampfond, industriutvikling og problematikken rundt olje og
gass.
EL og IT forbundet står på en klar
og tydelig linje i forhold til kampen
mot bemanningsbyrå og det useriøse
arbeidslivet. Lovverket for ansatte i
bemanningsbyråer ble styrket fra 1.
januar 2019 gjennom at det ble et forbund mot såkalte null timers kontrakter,
og at innleie fra bemanningsbyråer kun
er tillatt til bedrifter som er omfattet av
tariffavtale med innstillingsrett, i praksis landsdekkende tariffavtale. Det er
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trist å se at bemanningsbyråene konsekvent har gjort det de kan for å omgå
lovverket, og med full støtte fra NHO.
Vi ser i dag elektrikere som er ansatt
i stillinger ned mot 5 % i løpet av 12
måneder. Bemanningsbyråene har nå en
gang for alle vist at de ikke er bevisst sitt
samfunnsansvar og eneste muligheten
jeg ser er at det innføres et forbud mot
bemanningsbyråer.
Vi nådde dessverre ikke gjennom
med vårt krav om at innbetaling til
kampfondet skulle få en større andel av
kontingenten. Dette var en viktig sak for
oss.
Problematikken rundt olje og gassutvinning var et av de temaene som
ble mest debattert under handlingsprogrammet. Det har vært en del kritikk mot forbundet de 4 siste årene om
formuleringene og hvordan de er blitt
håndtert i media. Landsmøte kom i tidsnød slik at det ennå ikke er helt ferdig.
Handlingsprogrammet skal behandles
på landsstyremøte nå i juni. Der vil det
forhåpentligvis bli vedtak som i større
grad kan forene medlemmene i forbundet, og bringe oss samlet fremover.
Prosessen frem mot tariffoppgjøret
2020 er startet i fagforeningen. Jeg vil
oppfordre til at medlemmer og klubber
sender inn forslag på endringer og forbedringer i tariffavtale. Det er dere som
vet best hvor skoen trykker. Fristen for å
sende inn forslag på endringer er satt til
30. august.
Til høsten er det kommune og fylkestingsvalg. Mange av premissene for
våre lønns- og arbeidsvilkår og rammevilkårene for bedriftene legges av politikerne. Det er dermed ikke ubetydelig
hvem som styrer, eller hva de står for.

Kommuner og fylke er for eksempel
store innkjøpere av tjenester fra våre
bedrifter. Det er viktig at det settes krav
om at tilbyderne er en aktiv lærebedrift,
har tilstrekkelig antall lærlinger, krav
om at en har egne fast ansatte, begrense
kontraktskjeden til maks en underleverandør og ikke minst at en er omfattet
av landsdekkende tariffavtale. Dette er
viktige tema som vi må konfrontere politikerne i valgkampen om hva de mener.
På årsmøte i distriktet ble det vedtatt en
uttalelse om hva som er viktig for oss.
I tillegg til et trygt og seriøst arbeidsliv
tok den for seg en god offentlig skole for
alle, eierskap, infrastruktur og lokale
arbeidsplasser og klima. Dette er viktige
tema for oss i Elektroarbeidernes Fagforening, og ikke minst arbeidstakerne
som skal komme etter oss. Dessverre er
det en tendens til at arbeidslivspolitikk
og et trygt og seriøst arbeidsliv ikke blir
satt høyt nok på den politiske agendaen
når det kommer til stykke. Vi har nok
kanskje og en tendens til å ta et trygt og
seriøst arbeidsliv for gitt og ikke tillegge
det nok vekt når stemmeseddelen skal
legges i urnen. Jeg vil oppfordre alle til
å bruke stemmeseddelen sin i høstens
valg.
Avslutningsvis vil jeg ønske alle en riktig
god og vel fortjent sommer
Atle Rasmussen
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Klubblederspalten

Av Kjell Blummenfelt

Et engasjert klubbstyre
Mitt navn er Kjell Blummenfelt. Jeg er snart 25
år, og driver mye med mekking av bil og sykkel på
fritiden. Det tok ikke lange tiden etter jeg kjøpte
min første moped, før jeg plukket den ifra hverandre. Det var da jeg overtok garasjen til min far.
Kort tid etter at jeg ble 18, kom bil eventyret.
Har for tiden en KTM exc 525, som
«
trenger litt kjærlighet.
Da jeg skulle flytte ut, hadde jeg
ikke mange kriteriene på hvor eller
hva jeg skulle kjøpe, så lenge det var
en stor nok garasje til å skru, så min
far endelig kunne få tilbake sin.
Jeg er klubbleder for Frøland & Noss
Elektro AS. I klubben er vi ca 80
medlemmer. Vi driver for det meste
med anleggsarbeid, med har og en liten service
avdeling.
For noen år tilbake lå klubbarbeidet i Frøland og Noss, langt nede. Mange av medlemmene
mente dette måtte bli gjort noe med, og på årsmøtet i 2016 ble det valgt inn nytt klubbstyre. Her ble
John Inge Skogseth valgt som leder, og undertegnede ble valg inn i styret. På årsmøtet som nylig
ble holdt, valgte John Inge å trappe ned fra leder
stillingen, til nestleder, jeg stilte da opp som kandidat til klubbleder, og ble valgt.
Nå har vi ett klubbstyre som er engasjerte, og
brenner for sakene vi fremmer.
Vi merker det også at medlemmene blir mer
og mer engasjerte på møtene.
En av grunnene til at jeg ønsket å bli tillitsvalgt, er at jeg mener det er viktig å ha en fungerende klubb. Blant annet for at medlemmene skal
føle seg lagt merke til, og at de har noen å gå til
dersom det oppstår problemer.
Det er viktig med en klubb som viser seg
blant de ansatte og som kjemper for de sakene
som medlemmene tar opp. Det er ikke bare for

medlemmene sin side, jeg ønsket å bli med i styret,
men også bedriften sin. Dette med tanke på at det
er lettere å finne gode løsninger i fellesskap. Ideer
fra flere sider lønner seg ofte best. På den måten
finner vi løsninger som gagner både bedriften
og medlemmene. Selv om det ikke alltid er like
lett når avtaleverket kan tolkes i flere
retninger.
Som klubbleder er det en del
saker som jeg mener er viktig. At Klubblederne i fagforeningen jobber sammen
for å få løftet lønningene til alle elektrikere slik at vi ikke lengre sakker akter
ut. Det er også viktig at bedriften anset»
ter, og ikke bruker bemanningsbyrå når
de har mye arbeid. Dersom de ikke
ansetter, må vi tillitsvalgte i fellesskap sørge for at
bedriftene leier fra hverandre.

Det er
viktig med
en klubb
som viser
seg blant de
ansatte
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Politisk kommentar

Heleren er like god
som steleren
I Bergen har vi et gammelt ordtak som sier at heleren er like god som steleren. Det betyr
at når en person stjeler noe og selger det videre, blir den som kjøper tyvegodset like skyldig som tyven. Hva har det med Montørforum å gjøre spør du?
Vi har de siste halvåret oppdaget at det er mange bemanningsbyrå som jobber med
elektro og tele installasjon. Mange av bemanningsbyråene betaler sine ansatte langt
under tariff, hva angår lønn, de får dekket liten eller ingen reisekostnader, diett blir
betalt med et minimum. På reise deler du bolig med helt ukjente og utenbystillegg har
ingen hørt om. Nesten alle i bemanningsbyråene har stillingsprosent fra 5 til 75 prosent.
Dette gjør at bemanningsbyråene kan levere arbeidskraft til priser som etablerte bedrifter ikke kan konkurrere med. Når installasjonsbedriften allikevel leier fra slike bemanningsbyråer, så vet de veldig godt hva de gjør. Mange bedrifter leier fra bemanningsbyrå
fordi den totale timeprisen er lav. Den lave timeprisen betales av de ansatte som må
dumpe lønns og arbeidsvilkår.
Bemanningsbyrå som leverer folk til vilkår som på alle måter er under normale
betingelser stjeler fra de ansatte. De bedriftene som kjøper slike tjenester, er like gode
som den som selger tjenestene. Heleren er like god som steleren. Det er noen få bedrifter
som gjør en grundig sjekk av innleiebedriftene og finner ut at det betales etter tariff, en
sjekk som selvfølgelig involverer de tillitsvalgte i bedriften. Det store flertallet av de kontraktene vi har sett fra bemanningsbyrå følger ikke lov eller tariffavtaler. Å lese avtalene
som vi har fått inn er en trist affære. Fagforeningen har mange medlemmer i bemanningsbyråene og det er alltid fagforeningens oppgave å kjempe for at våre medlemmer
skal ha gode lønns og arbeidsvilkår, uansett hvor de jobber.

Fra Arbeidsmiljøloven
§ 14-6 første ledd bokstav j skal lyde: j) lengde og plassering av den daglige og
ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen
fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.
§ 14-9 Fast og midlertidig ansettelse. Med fast ansettelse menes i denne lov at
ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt
stillingsomfang
§ 14-12 første og andre ledd skal lyde: (1) Innleie av arbeidstaker fra virksomhet
som har til formål å drive utleie, er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales
midlertidig ansettelse etter § 14-9 andre ledd bokstav a til e. Innleier skal på forespørsel fra bemanningsforetaket opplyse om innleien gjelder et vikariat.

Av Åge Blummenfelt

Hvordan opptrer
bemanningsbransjen?
Fra 1 januar kom det endringer
i arbeidsmiljøloven for å sikre at
bemanningsbyråene ikke lenger
kunne operere med 0 timers kontrakter. Med 0 timers kontrakter fikk de
ansatte ikke lønn mellom oppdragene. Et flertall på Stortinget som
inkluderte KRF, AP, SV og SP vedtok
endringer i arbeidsmiljøloven.
Endringene gjorde det tydeligere
at alle ansatte, også de som er ansatt
i bemanningsbyrå, skal ha en lønn
og en arbeidstid som er forutsigbar. På denne måten skulle 0 timers
kontrakter ikke lengre være mulig. I
desember oppdaget vi at noe var på
gang, fra flere hold fikk vi vite at alle
ansatte i bemanningsbyrå fikk nye
arbeidsavtaler. I alle de nye avtalene
var det redusert stilling. Fra 5 prosent
som det laveste til 75 prosent som
det høyeste. På denne måten kunne
bemanningsbyråene si til sine ansatte
når de var uten oppdrag, at de har
gjennom å jobbe full tid, men med
redusert stilling ikke har krav på lønn
ved ledighet.
Vi oppdaget også at NHO servise
hadde vært med å formulere kontraktene. NHO gjorde dette med futt
overlegg, nå må vi vi slå tilbake NHO
sine angrep på retten til full stilling.
Åge Blummenfelt			
Remi Unnvik

§ 14-12 (7) Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i
mer enn fire år etter andre ledd bokstav a eller i mer enn tre år etter andre ledd
bokstav b og f, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Det samme gjelder for arbeidstaker som har vært
sammenhengende midlertidig ansatt mer enn tre år etter andre ledd bokstav a, b
eller f i kombinasjon. Ved beregning av ansettelsestid skal det ikke gjøres fradrag
for arbeidstakers fravær.
MONTØRFORUM 1 - 2019
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LO`s kartellkonferanse 09.- 10 januar 2019
Av Nils Gunnar Knutsen

Kartellkonferanse 2019
De tre LO koordinerende på sokkelen, Nils Gunnar Knudsen, Geir Olav Vinsnes og Atle Dahl

Dag Unnar Mongstad ønsket velkommen til konferansen. Dette er en årlig konferanse til
LO koordinerende-ordningen i Equinor. Der er det LO og forbundene Fellesforbundet, EL
og IT forbundet og Industri Energi som deltar. Deltagerne på konferansen er tillitsvalgte og
verneombud fra Equinor, leverandører, boring og bore service samt forbundslederne.

I løpet av konferansens to dager var det et
omfattende program som skulle gjennomføres. Blant annet K-AMU rundt om på de
forskjellige offshoreinstallasjonene Equinor fungerte, både til havs og til land, og
kampanjevedlikehold. Dag Yngve Johnsen, Offshoresekretær i LO snakket om
K-AMU og kontinuitet ved kampanjevedlikehold. Hvem er hovedaktørene i bedriftens vernetjeneste? AMU er en del av det,
samt bedriftshelsetjeneste og verneombudet. Det er viktig at også bedriftens øverste ledelse er en del av AMU, slik at det
6

ikke bare blir et «supperåd» som ikke kan
ta beslutninger, og sammen med verneombudene er de sentrale. Den nye ordningen
til Equinor med kampanjevedlikehold
gjør det vanskelig å drive vernearbeid og
få kontinuitet i AMU. Mange verneombud
mangler engasjement og unngår å vedta
saker for å holde konfliktnivået nede.
Hovedverneombudene fra Aibel Rune
Eriksson og Mariann Alvberg fra Beerenberg fortalte litt om deres opplevelser fra
deres bedrifter. Tilbakemeldingene fra
dem var at det fungerte bra, gode møter

i K- AMU, både i havet og på land, men
veldig Equinor styrt. Under spørsmålsrunden ble det påpekt at det er vanskelig å
sitte i AMU når du ikke er på plattformen
på grunn av kampanjevedlikehold.
De tre LO koordinerende Atle Dahl,
Geir Olav Vinsnes og Nils Gunnar Knudsen som reiser rundt på Equinor sine
installasjoner presenterte seg, og fortalte
litt om deres oppdrag og rolle. Det å løse
utfordringer på tvers av leverandør/operatør og de forskjellige faggrensene, samt
at gjeldende lov og avtaleverk blir fulgt og
MONTØRFORUM 1 - 2019

Hywind Tampen flytende vindpark Gullfaks platform - illustration © Equinor

bidra til en løsning på lavest nivå. Fokuspunkter 2019 blir organisering, rekrutering, klubb – og sentrale tillitsvalgte ute
i havet å besøke Johan Sverdrup, Martin
Linge, Aasta Hansteen.
Terje Hansen Aker og Jan Inge Oen
Equinor er fristilte HVO på Johan Sverdrup og fortalte om vernearbeidet der.
Gode tilbakemelding fra prosjektet.
Gode flyprogram. Venter på de to siste
plattformene som skal komme i løpet av
våren/sommeren. Totalt kommer det 5
plattformer.
Hvordan fungerer Oseberg AMU,
Sett fra Equinor og leverandørenes side?
Avgjørende at leverandørsiden er involvert. Få et godt arbeidsmiljø er viktig at
lederne fokuserer på. Sakene løses på
lavest mulig nivå, dvs. at de løses på feltene med en tidlig involvering. Sakene skal
være godt behandlet. Et proaktivt AMU,
åpen dialog. Trekke leverandørene mer
inn. Kampanje mot ikke kampanje, prøver
å tilrettelegge slik at de samme folkene
kommer tilbake. Viktig å kjenne folkene.
Oseberg AMU er stor, betinger god struktur. Formøter viktig for å sitte agendaen.
Mere tid på formøte enn hovedmøte. Blitt
mer proaktiv de siste årene. Respekt for
hverandres rolle, utgangpunktet et felles
mål. Leverandørene får saksunderlag til
møtene slik at de kan sitte seg inn i det.
Dette var konklusjonen fra Equinor og
leverandørens side.
MONTØRFORUM 1 - 2019

Sigve Knudsen fra Petroleumtilsynet
sine forventninger til K-AMU. Så enkelt
men så enkelt er det ikke likevel, for det
er en del utfordringer. Mange positive historier fra de forrige innledere. K-AMU er
viktig. De ansvarlige snakker sammen for
å finne fornuftige måter å løse utfordringer på.
Øystein Arvid Håland fra Equinor
UPN og K-AMU. Vi er i kontinuerlig forandring. Skal vi som industri overleve må
vi overleve endringer og utvider partsamarbeidet. Utviklingen vil utvide det slik at
faste bemanningen med en fast rotasjon
med 2-4 rotasjon blir det mindre og mindre
av. Planlegging at vi i Equinor bruker dette
med K-AMU som en viktig møteplass.
Hvordan setter vi opp representasjonen
til K-AMU? Vi må ha en opplæringsrunde
i AMUene så folk vet hva som er oppgavene deres. Vi ser en forbedring innen sikkerhet, men det ligger ulver i buskene og
lurer. Det er for mange som skader seg.
Det må tas tak i. Hvordan kan vi unngå
fallende gjenstander? Vi jobber med det,
men klarer ikke helt å få det i boks.
Pål Eitrheim Equinor Ny Energi,
orienterte litt om fornybarsatsingen,
Havind. Det er konkurranse innenfor
fornybar energi. Vi vil være i forkant av
energiutviklingen og vi investerer innenfor offshorevind som kan tas inn i offshorevirksomheten. Vi er også med i et
soloprosjekt i Brasil. Tre havvindparker i

England og Tyskland. Utfordring i Norge
er at foreløpig er det for dyrt. Vi holder på
å planlegge et vindkraftanlegg på Tampen
området som skal forsyne kraftbehovet på
Snorre og Gullfaksfeltet, men per nå er
det ikke økonomisk lønnsomt, derfor må
vi ha Enova støtte.
Arne Sigve Nylund – direktør Equinor
norsk sokkel sa at det var store muligheter på norsk sokkel i mange år fremover.
Sikre verdi og arbeidsplasser for mange 10
år fremover. Sikkerhet i forsetet for alt det
vi gjør. Skal komme hjem minst like frisk
som når man kom. 50 prosent av oljen
ligger fremdeles i bakken og den skal vi ha
tak i. Vi har ikke de store prosjektene, per
i dag, men håper at det skal finnes. Leteboring må opptrappes til 20-30 leitebrønner per år. Mer fokusert på gass blir enda
mer viktig, en attraktiv handelsvare. 2018
et bra leteår. Utvikle våres gassproduksjon
mot Europa. Ta vare på de verdiene som
er skapt gjennom 40 år. Vi må Jobbe smartere og fremsnakke oljebransjen.
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ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET 29. MARS 2019

Diskusjon om lønnsoppgjør, og
kamp mot en bemanningsbransje
helt ute av kontroll
Bergens ordfører, Marte Mjøs Persen ønsker velkommen

Det er en ære å få komme til dere sa Bergens ordfører Marte Mjøs Persen. Under innledningen til Forbundsleder Jan Olav Andersen kom det frem at resultatet av forhandlingene
mellom LO og NHO som pågår i disse dager må gi medlemmene en god reallønnsvekst og
kom også inn på Landsmøte, pensjon og bemanningsbranjen. Under debatten var det flere
som nevnte at bemanningsbransjen er helt ut av kontroll og må være førsteprioritet i tiden
fremover
Leder Atle Rasmussen åpnet møte kl.
09.05 og ønsket alle velkommen. Og spesielt velkommen til Ordfører Marte Mjøs
Persen som skal holde åpningstalen her på
årsmøte. Det var bra oppmøte, 100 representanter, 1 fra styret, 3 tilsette og en fra
valgkomiteen. Totalt 105 delegater, samt
en gjest.
-Det er en ære å få komme til Elektroarbeidernes Fagforening, Hordaland Sogn og
Fjordane. Som ordfører i Bergen og leder
i Vestland Arbeiderparti er det viktig med
Leder Atle Rasmussen ønsker velkommen
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et trygt arbeidsliv som drar oss i riktig retning. Dagens regjering gir minst til de som
har minst og de rike får mer. Forskjellene
i Norge har økt og det er derfor viktig
at Ap og fagbevegelsen jobber sammen.
Etter 12 år med et høyrebyråd overtok vi
styringen av byen i 2015. Vi har fått orden
på økonomien, vi har prioritert at heltid
stilling og lærlingen, og en lønn å leve av
skal være normen i offentlig sektor. For
oss har det også vært viktig at kommunen
skulle være som en seriøs aktør i byggebransjen. I de nye anskaffelsesreglene har
kommunen blitt enige med fagforeninger
om 11 felles krav til seriøsitet i forbindelse med anskaffelser i byggenæringen,
blant annet at minst halvparten skal ha
fagbrev og at minst 10 % av timer skal
gjennomføres av lærlinger. Vi følger også
opp de strenge reglene. Dette bidrar til et
anstendig arbeidsliv i offentlig sektor, sier
ordføreren.
Ordføreren poengterte også at vi er
en olje og gassnasjon, og at med Ekkofisk på 70-tallet skapte vi et nytt kapittel i
Norsk historie. Bompengeringen i Bergen

rammer urettferdig og usosialt. Staten
dekker bare 70 %, mens vi krever 70 %.
Bergen kommune vil opprette en støtteordning til dem som ikke kan betale. – Vi
skal også sikre alle barn i Bergen en god
oppvekst og vi skal innføre gratis SFO.
Alle barn må få delta i SFO. I dag går ca
¼ av barna glipp av denne ordningen. Det
skal ikke være foreldrenes lommebok som
skal være avgjørende hvilke tilbud barna
får, og avsluttet med at uten fagbevegelsen
vinner ikke Ap valget.
Atle takket Marte av og berømmet
henne for å ta opp mange tema som er
viktig for oss, og avsluttet med at det har
noe å si hvem som styrer byen vår.
Dagsorden ble godkjent, dirigenter,
sekretær og protokollunderskrivere ble
valgt og forretningsorden ble vedtatt.
Møtet var dermed konstituert og dirigentene overtok møteledelsen.

Beretninger
Øyvind Grindheim la fram styrets beretning. Beretningen ble avsluttet med et
minutts stillhet for å hedre de medlemmene
MONTØRFORUM 1 - 2019

Av Nils Gunnar Knutsen

Tariffberetning ble lagt frem av Åge Blummenfelt

som har gått bort i 2018. Ingen ønsket
ordet til beretningen, så den ble vedtatt
som fremlagt.
Tariffberetningen ble fremlagt av Åge
Blummenfelt. Han oppfordret flere til å
levere inn opplysninger til lønnsstatistikken. 48 klubber hadde svart, noe som er en
økning i forhold 2017, men målsettingen
at 60 klubber leverer inn lønnsstatistikk.
Da hadde grunnlaget vært enda bedre. Vi
har hatt statistikken fra 1994. 2638 ansatte
og 2138 medlemmer er dekket i undersøkelsen. 39 klubber med uorganiserte. Vi
har en organisasjonsprosent på 81. Vi er
3229 medlemmer og bør kunne ha et mål
om 3500 medlemmer. Åge minnet om at
nyansatte skal presenteres for de tillitsvalgte. Han fortalte at snittlønna i Sogn
og Fjordane var kr. 244,04 i Hordaland kr.
250,58, for hele området 248,97. Dette uten

Dirigentbordet, Sigurd Sævareid, Heidi Lie og Øyvind Grindheim

fagtillegg og uten variable tillegg. Målsetting for 2019 må være å øke bunnen. Det
jobbes akkord i noen bedrifter. De som
jobber akkord tjener penger. Åge la til at
SSB sin statistikk sier at elektrikerlønna
er 40 560 pr måned eller 248,67 pr time.
Vi bør stille krav om å være over snittet
som er kr 44.310 per måned, og vi bør ha
et mål om få opp begynnerlønna. Arbeidssituasjonen er på vei oppover, men utfordringen er at bemanningsbyråene vokser i
antall og ansatte, avsluttet Åge.
Det var ingen som tok ordet og beretningen ble deretter vedtatt.
Rapport fra sykefraværsundersøkelsen ble lagt frem av Rune Myntevik.
Totalt hadde 34 bedrifter nå levert inn.

Undersøkelsen dekker 4075 ansatte med
en gjennomsnittsalder på 36,50 år. Det
totale sykefraværet i bedriftene er på 5,24
% i 2018, som er en god nedgang i fra
2017. Langtidsfraværet utgjør 2,72 % av
sykefraværet. Dette er en liten økning fra
2017, det har vært en jevn økning i langtidsfraværet siden 2012. Det at få svarer på
undersøkelsen gjør den også mer sårbar
for svingninger med langtidsfravær i små
bedrifter. 15 bedrifter har svart at de er IAbedrifter og 17 har svart er ikke IA bedrift.
Dette er siste året vi tar statistikk for sykefraværsundersøkelsen. Innstillingen tas til
orientering.
Henriette Thorsen tok ordet under
debatten og takket for støtten til montørjentene. Hun kunne også fortelle at
mange av jentene ikke tør å be om fri for å
gå på fagforeningsmøter. Det er en utfordring. Rapporten ble tatt til orientering.
Det samme ble beretningene fra de ulike
utvalgene.

Regnskap 2018
Øyvind Landsvik frem regnskapet for
2018 og gikk gjennom punkt for punkt.
Tariffgebyrkassen har et overskudd på
kr 243 605 og Fagforeningskassen har et
overskudd på 1 224 112 Vi har pr 31.12.
2018 regnskapsmessige eiendeler på kr
53 195 544. Han oppfordret til å sende inn
Regnskapet og budsjettet ble lagt frem av kasserer Øyvind Landsvik
MONTØRFORUM 1 - 2019

9

ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET 29. MARS 2019

Ny oppsøkende stilling

Valgkomiteens leder Kolbjørn Lygre la frem valgkomiteens innstilling.

regnskap for å kunne få klubbtilskudd.
Det ble åpnet for debatt, men ingen ønsket
ordet til saken, og regnskapet ble enstemmig vedtatt.
Atle Rasmussen orienterte om regnskapet for K71. Han orienterte om at vi
hadde tre leietakere i huset, Fagforeningen, Distrikt og Heismontørene. Økonomien bestod i stor grad av oppgradering
av uteområdet som ble avsluttet i 2018. Vi
har en vedlikeholdsavtale med Boasson. Vi
har også «ansatt» en gressklipper robot,
som streiker innimellom, men gjør stort
sett en god jobb, avslutter han. Regnskapet ble lagt frem til orientering.

Budsjett 2019
Øyvind Landsvik la frem budsjettet. Ny
stilling har vi beregnet til ca. 900.000 i
året, inkludert lønn, sosiale utgifter og lignende, pluss at drift på bil og andre utgifter
vil øke. Vi legges også opp til mer aktivitet
innenfor tariffarbeidet i dette året da det
skal avholdes både distriktstariffkonferanse og Landstariffkonferanse (LTK). Vi
vil også opprette noen forskjellige grupper
som skal jobbe med forslag til LTK. Alle
utvalgene har fått innvilget budsjettsøknadene sine, bortsett fra Montørjentene som
har blitt redusert med kr 10.000 i profilering , dette i samråd med Montørjentene
i budsjettprosessen. Fagforeningskassen
budsjetteres med ca. 200.000 i overskudd,
mens tariffgebyrkassen budsjetteres med
minus ca. 300.000. Budsjettet ble enstemmig vedtatt.
10

Atle Rasmussen la frem saken om en ny
stilling i fagforeningen til oppsøkende
virksomhet. Stillingen sin primæroppgave
er å drive utadrettet aktivitet mot medlemmer og potensielle medlemmer, som
for eksempel arbeidsplassbesøk, stands
hos grossister, skolebesøk mm. Dette er en
stilling som i sin helhet må dekkes gjennom fagforeningskassen.
Karsten Bøe var den eneste som tok
ordet i denne saken. – Jeg har flere hatter,
Jeg har først vært med å behandle saken
i budsjettkomiteen og deretter i styret i
fagforeningen. Jeg var også den som framsatte endringsforslaget på halvårsmøte i
fjor om en ny ordinær ansettelse, ikke en
prosjektstilling. Dette er et fornuftig valg
og vi har økonomi til det.

Årsmøte i stiftelsen Sjøhuset
2019
Kjell Sverre Aasheim sa innkalling og
dagsorden er vedtatt av styre, kan vi godkjenne det? Han svarte selv at det kan vi.
Foreslår at vi kan bruke samme dirigent,
sekretær og protokollunderskrivere som
årsmøte. Når det gjelder årsmeldingen er
det ikke så mye å si, har ikke tenkt å lese
den. Det går veldig greit. Har oppgradert
og fornying av kjøkken, og det er jevnt
over mye utleie av huset. Så gikk han gjennom regnskapet som er godkjent av revisor, samt våre egne valgte revisorer.

Temadebatt etter Landsmøte
Forbundets leder Jan Olav Andersen innledet til temadebatt etter Landsmøte. –
kjekt å være tilbake her. Lønnsoppgjøret
går inn i sin innspurt i morgen med frist
til mandag. Dette er et mellomoppgjør og
det er LO og NHO som forhandler. Det
er varslet streik, 15 % av medlemmene på
våres tariffområde, og det er ca. 300 medlemmer. Det er penger det dreier seg om,
rammen om årets lønnsoppgjør. Vi har
hatt en liten reallønnsvekst de siste årene,

Rapporten fra sykefraværsundersøkelsen ble lagt
frem av Rune Myntevik

2,7-2,8 %, reallønnsvekst på 0,1. Mange
har hatt nedgang. Pensjonistene har hatt
nedgang de 6-7 siste årene. Det går bra i
norsk økonomi om dagen, derfor er det
rom for et godt lønnsoppgjør. Jeg mener
rammen må være nærmere 3,5 % enn 3%.
Så gikk Jan Olav over til Landsmøte. –
Jeg syntes det var et bra Landsmøte. Må
skryte av ungdommen som preget møte
med pågangsmot og aktivitet på talerstolen. Forbundet må moderniseres. Regnskapssystemet er gammeldags og det vil
bli stor utskifting på forbundskontoret de
nærmeste årene på grunn av pensjonsalderen. Han påpekte også at han var godt
fornøyd med kampvotering av sekretærer
på dirigentbordet, det er ikke hverdagskost. Jan Olav mente også at vi må ta en
diskusjon om selve folketrygden. Det er
bestilt en rapport om folketrygdsystemet
som ligger inne på hjemmesiden. Den bør
leses. AFP kommer også til å bli omlagt,
og det ganske betydelig. Det sies at det vil
bli en uravstemning til høsten.
Jeg kommer ikke utenom bemannings-

Henriette Thorsen tok ordet under debatten og
takket for støtten til montørjentene.
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Ann Olene Boge og Tina Kleppe Ottesen ble takket
av etter flere år med styrearbeid.

Dette er den største trusselen mor arbeidslivet og trepartssamarbeidet.
Øyvind Grindheim skrøt av kulturen
denne gangen.
Debatten ble tatt til orientering.

Valg etter vedtektene.

bransjen som har kommet helt ut av kontroll. Jo lenger man kommer ned i kontaktleddene, jo mer sosial dumping er det.
Det er ikke arbeiderne som er problemet,
men bedriftene. Vi kan gjenoppta gamle
tradisjoner ved å leie av hverandre. Vi
trenger ikke bemanningsselskapene, få
de vekk. 				
Hadde et håp at bemanningsbransjen
skulle skjerpe seg når 0-timerkontrakter
ble forbudt, men de fant bare smutthull og
nå ansetter de helt ned mot 5% kontrakter. Jan Olav avsluttet med at vi ikke kom
i mål med etter og videreutdanning. Det
må tas opp igjen. Teknologien utvikler seg
raskt.
Under debatten tok flere ordet, blant
annet Øyvind Landsvik som sa at klubben
hans var klar for streik og klar til å bidra.

Forventer å få en solid
lønnsvekst.
Leder Atle Rasmussen sa at det ikke var
så mye å være uenig i forhold til innledningen. – I forhold til at det blir streik vil
mange byggeplasser bli stengt. Vi må ikke
bli oppfattet som streikebrytere at vi går
inn på byggeplasser der de som jobber der
er i streik. Det vil bli streikebidrag fra forbundet, og de uorganiserte vil selvfølgelig
ikke få noe, de vil heller ikke få arbeidsledighetstrygd. Det er straffen for å stå
utenom. – Når det gjelder Landsmøte må
MONTØRFORUM 1 - 2019

jeg gi honnør til de som var på talerstolen
for første gang. Spesielt Ann Olene som
holdt et glimrende innlegg for telebransjen, som hun også fikk gjennomslag for.
Jeg mener også et forbud mor bemanningsbransjen er en riktig vei å gå, avsluttet Atle.
Rune Myntevik skrøt av kulturinnslagene og at det var gode diskusjoner på
Landsmøte.
Åge mener også at bemanningbransjen må være hovedsaken fremover. Veldig
mange unge elektrikere, ca. 150 rundt
Bergen som jobber i et bemanningsbyrå.
Karsten Amble Bøe tok ordet til den nye stillingen
som skal opprettes i Fagforeningen. Flere hatter –
Jeg var først med å behandle saken i budsjettkomiteen og deretter i styret i fagforeningen.

Leder for valgkomiteen Kolbjørn Lygre
orienterte som siste punkt på årsmøte om
valgkomiteens arbeid og la fram valgkomiteens innstilling. Han sa det var sendt
ut brev til klubbene med oppfordring om å
komme med forslag på folk som kan være
med. Han la også frem følgende endringsforslag fra valgkomiteen.
I styret gikk Trine Kleppe Ottesen ut
og ble erstattet av Bjarne Trondsen. Henriette Thorsen fikk Trondsen sin varaplass. 		
Ann Olene Boge gikk ut som vara
i styret og ble erstattet med Bård Honningsvåg fra samme bedrift. I skips og
oljeutvalget ble det noen utskiftninger.
Ut gikk Lars Christian Solheim og
Christer Wiik og ble erstattet av Vegar
Moe og Brita Rabben. Nye vararepresentanter er Christoffer Rafdal og Magne
Rygg. I mediautvalget er Bjarne Trondsen
erstattet av Øyvind Landsvik.
Øyvind Grindheim tok ordet under
valgkomiteens debatt. Han men mente det
var var for lite representanter fra Sogn og
Fjordane - eller trivselsfylke som han så
populært pleier å kalle det, i de forskjellige utvalgene. Han håpet at valgkomiteen
tok hensyn til dette ved neste årsmøte.
Valgkomiteens forslag ble vedtatt, til dels
med akklamasjon.
Valgkomite for 2020 ble bestemt og
Atle Rasmussen fikk ordet til avslutning.
Atle takket for tilliten for å bli gjenvalgt som leder for 2 nye år, takket møteledelsen og Tina Kleppe og Ann Olene Boge
for innsatsen med flere år med styrearbeid
og møte ble hevet klokken 14.10.
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Årsmøtet drøftet kommuneog fylkestingsvalg
Atle Rasmussen åpnet årsmøte i EL og IT Distrikt
Hordaland Sogn og Fjordane, ønsket velkommen
klokken 10. - Det har vært et hektisk halvår, blant
annet med Landsmøte der vi fikk gjennomslag
for mange saker. Vi hadde en aktiv delegasjon,
der mange var på talerstolen. Vi har hatt en god
medlemsvekst, snart 6000 medlemmer. Vi har det
siste halvåret sett en endring i politiske landskapet.
KrF har gått inn i den blå regjeringen, og er dermed
blitt en flertallregjering. Dette er noe vi kommer å
merke det i årene som kommer, blant annet med
utspill om lavere sykelønn. Det blir ikke enkelt
for oss. Vi kommer til å merke det inn mot neste
stortingsvalget, avsluttet Atle. Møtet ble konstituert
og møtelederne overtok.

Årsmelding 2018
Sekretær Øyvind Grindheim la frem styret
sin årsmelding for 2018 som var sendt ut
med sakspapirene. Ingen ønsket ordet, så
beretningen ble vedtatt som foreslått.

Regnskap 2018
Kasserer Øyvind Landsvik la frem regnskapet for 2018 og det ble enstemmig
vedtatt. Så ble en del av overskuddet fra
fjoråret vedtatt utdelt som aktivitetstilskudd til fagforeningen med 150 kroner pr
medlem.

Arve Helle Arbeiderpartiet.
12
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Av Nils Gunnar Knutsen

Budsjett 2019
Øyvind Landsvik la frem det utsendte
budsjettforslaget. Inntekter totalt er kr.
9 156 000. Utgifter totalt er kr. 8 742 000.
Det gir et overskudd på 413 000. Roger
Nese, leder for kompetanseutvalget tok
ordet i forhold til budsjettet for kompetanseutvalget. Han la frem et forslag om å
øke budsjettet til kompetanseutvalget fra
150.000 til 175.000. Budsjettet ble vedtatt
med endringsforslaget til Roger Nese.

Temadebatt: Kommune og fylkestingsvalget 2019
Rune Myntevik tok også ordet i debatten.

Innkomne saker/forslag
og uttalelser
Atle Rasmussen la også frem et forslag om
endring av fordelingsnøkkel til representantskapet. Fordelingsnøkkelen foreslår
derfor endret til 2 representanter opp til
400 medlemmer, og videre 1 pr påbegynte
200. I tillegg 3 representanter fra klubber
og medlemmer som ikke er direkte tilsluttet distriktet. Det var også et forslag om
økning av bufferkapital fra 1 000. 000,- til
1 500. 000,- gjennom overføring fra annen
egen kapital. Forslagene ble vedtatt.

Jeanette Syvertsen Rødt.
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Marthe Hammer SV, Arve Helle Arbeiderpartiet og Jeanette Syvertsen Rødt var
innledere til temadebatt.
Rettferdig fordeling og et rettferdig samfunn og miljø er en av grunnene
til at jeg er på venstresiden, sa Marthe
Hammer. I dag sitter jeg som nestleder i
utvalg for miljø og samferdsel og medlem
i fylkestinget for Hordaland Fylkeskommune. Det er viktig å få fortgang i vindkraftutbyggingen, ikke på land, men til
havs. Hun avsluttet med viktigheten av å
få et organisert arbeidsliv, og henviste til
Oslomodellen, der det blant annet stilles krav til hvor stor prosent fagarbeidere
og lærlingene det skal være på bygg som
kommunene bygger. Arve Helle fortalte at
det var et kutt til ungdomslaget i bygden

Marthe Hammer SV.

på kr 50 000 som fikk han inn i politikken.
Han var også klar på at det må være tydelige krav i anbudsprosjektene om anstendige forhold for arbeidstakerne. Det må
også stilles miljøkrav, den båten jeg reiste
inn til byen her i dag med forurenser mer
enn et fly til Gran Canaria. Jeg ser frem
til et samarbeid med fagbevegelsen avsluttet han. Jeanette Syvertsen (Rødt) fortalte
at hun kom fra fagbevegelsen og mistet
jobben sin da markedet bristet.- Jeg har
ingen formell utdannelse, men livets skole
er også en skole. I sin innledning tok hun
også opp dette med innleieproblematikken som er et stort problem, og at det er
viktig å øke organisasjonsgraden. Hun
mente også at svekkingen av Arbeidsmiljøloven har vært med å skape store problemer i arbeidslivet, og at det er viktig med
et godt organisert arbeidsliv, og avsluttet
med å henviste til Oslomodellen.
Det var stort engasjement i debatten
og mange tok ordet. Svein Davidsen presenterte seg som hovedtillitsvalgt BKK og
opptatt av rammebetingelsene bransjen.
Han kom også innpå Traftec streiken hvor
han mente at det ikke hører noen steder
hjemme å måtte streike for en tariffavtale. Åge Blummenfelt mente at det var
viktig å snakke om arbeidsliv fremover.
– Selv om det er blitt forbudt med nulltimers kontrakter ser vi at bemanningsbyråer ikke respekterer denne lovendringer,
og tilbyr stillinger helt ned i 5 prosent
stillinger. Arthur Sjursen var glad for at
13
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Arbeiderpartiet ikke går inn for vindmøller i Stølsheimen. Roger Nese ønsket mer
penger fra staten til lovpålagte ting som
blir tredd nedover hodene til lokalpolitikerne i kommunene.
Nils Gunnar Knudsen frykter at Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB)
i Bergen kan bli så store at partiet kan
skape store politiske utfordringer ved
høstens kommunevalg i Bergen. Videre
sa han at det er viktig å få etablert et
rød/grønt flertall i kommuner og fylker,
noe som vil gjøre det lettere å kaste de
blåblå ut av regjeringskontorene ved neste
stortingsvalg.
Arild Horsevik sa at det må stilles krav til et seriøs anstendig
arbeidsliv. Det er en enorm arbeidslivskriminalitet som går utenom systemet,
dette må kommunene jobbe mot. Han
avsluttet med et hjertesukk om den dårlige
veistandarden i Sogn og Fjordane, spesielt i Førde området. 		
Karsten Eriksen tok opp kollektivtransport og ferger, og at han bor i den kommunen (Austevoll) som har den høyeste
prisen på kollektiv. Remi Unnvik er opptatt av et seriøst arbeidsliv og at vi måtte
følge med brakkeaksjonen på facebook,
Arild Horsevik tok ordet i debatten.
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og spesielt for kvinner er brakkeforholdene dårlige. På den positive siden ser han
en radikal forbedring til at elevene på den
videregående skolen som får bedre utstyr
etter at de politiske partiene som styrer
fylket denne perioden kom til makten.
Rune Myntevik vil som mange av
debattantene ha et seriøst arbeidsliv.
Øyvind Landsvik snakket om samferdsel og bompenger, og er redd for hva
som møter oss etter høstens valg. – Jeg er
positiv til bompenger, men for enkelte kan
det bli vel tøft.
Sigurd Sævareid ville slå et slag for
arbeidsfolk, at Hovedavtalen er et sentralt
element og medbestemmelse i arbeidslivet.
Erna Solberg skryter av alle bedrifter for
tiden, men troe ikke det har vært medbestemmelse for de ansatte. Han vil også øke
fagforeningsfradraget.

Takket møtelederne og deltagerne, og
minte om første mai og ønskte alle vel hjem.

Valg
Valgkomiteens leder Heidi Lie orienterte
om valgkomiteens arbeid og la frem valgkomiteens sin samstemte innstilling, og
leder i distriktet ble gjenvalgt for to nye år.
Valgkomiteens sitt forslag ble enstemmig
vedtatt
Atle Rasmussen fikk ordet til slutt.
Kasser Øyvind Landsvik fremlegger regnskap og
budsjettforslag.
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Offshorespalten
Av Nils Gunnar Knutsen

Uttalelser fra Landsmøte fra engasjerte
delegater fra offshoremiljøet
Elektrikerne som jobber i oljeindustrien
føler seg uglesett av EL og IT Forbundet
i forbindelse med handlingsprogrammet som vi følte ikke godt nok ivaretar
offshoremiljøet.
Forbundslederen mener det er uansvarlig ikke å forberede seg på en oljefri
framtid.
Jeg jobber i Aibel. Det er en av de
største leverandørene til olja, som de vil
ta knekken på, sier Lauritz Slåttebrekk på
EL og ITs landsmøte.
Handlingsprogrammet ble diskutert
i går kveld, og det var flere som ville ha
ordet i forbindelse med elektrikere i oljebransjen. Som Slåttebrekk understreket
at norsk olje og gass produserer på stadig
mer miljøvennlig måte, sågar med vannkraftforsyning til noen oljefelt nå. Vi vil
ha endret en setning i handlingsprogrammet så de ikke er så harde mot næringen
mange av disse menneskene jobber i, sier
han.
Christoffer Rafdal Kværner trekker
frem at norsk petroleum utvinnes med
tilnærmet grønn kraft. Verden vil i lang
tid være avhengig av oljen i mangel på en
skikkelig erstatning på verdensbasis. Vi
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må snakke opp oljenæringen, ikke bare
snakke ned, sier han.
Sigurd Sævareid sa mye av det samme.
Karsten Amble Bøe fra Aibel sier at hans
gjeng er stolte over hva de produserer til
offshorebransjen. Folk står på hver dag og
er stolte. Men vi har kjent oss litt mindre
inkludert i handlingsprogrammene, og
folk har begynt å stille spørsmål om vi er
i rett forbund. Med foreslått handlingsprogram er den følelsen forsterket, sier
han, og legger til at de også er opptatt av
klima og miljø og omstilling. 		
Det er ikke slik at vi bare sitter stille og
bare venter på at olja skal ta slutt. Vi ser
blant annet på elektrifisering av offshore
og havnæring, sier han.
Nils G Knutsen, Hordaland og Sogn
og Fjordane, ansatt i Aibel og dessuten
en av tre LO-koordinerende på Equinor
installasjoner i Nordsjøen.
-Det vi opplever av medlemmer er bekymring til stadig nedsnakking av sektoren
Ikke nok med nedsnakking, men arbeidsordningene vi har kjempet for, som 14-28
er også under press. Equinor har i sine
vedlikeholdskontrakter gått over til kampanjevedlikehold, noe som resulterer i

«hopp og spretturer» for våre medlemmer.
Dette fører også til mange nye ukjente folk
på installasjonene, noe som kan gå utover
sikkerheten.
Leif Egil Thorsen, Rogaland, kritiserer også innholdet i det foreslåtte
handlingsprogrammet rundt petroleumsnæringen. Han forteller at Rogaland har
sendt inn forslag til endringer som skal
forsøke å gjøre at det ikke går en hel rekke
medlemmer de neste fire år som er forbannet og provosert over hva man fikk til på
dette landsmøte.
Atle Rasmussen hiver seg med - Olja
vil være en del av fremtiden en stund til,
ifølge Statkraft og deres scenarioer. De
sier olje og gass vil være en viktig bidragsyter til energiforsyningen frem til 2040,
sier han. Viktig at teknologiutviklingen
går fremover.
Terje Hansen, delegat fra Rogaland
fremhevet at det som står i handlingsprogrammet er i strid med vedtak i LO-kongressen 2017.
Handlingsprogrammet skal behandles
på Landsstyremøte i juni.
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Fastlønnstatistikken

KLUBB

LAVESTE
FASTLØNN

HØYESTE
FASTLØNN

GJ.SNITT Hdag
Utsikt for 2019
FASTLØNN GODTGJ		

							
Aibel A/S

234,70

Aker Solutions AS MMO Bergen 231,70

243,70

238,92

255,20		

260,62		

God

342,48		

Meget god

Bergen Elteknikk						
Bergen og Omegn Elektro AS.

230,00

281,03

267,00

Fastlønn		

Middels

Bilfinger Ind. Service Odda

224,30

232,80

228,55

Fastlønn		

Midels

Bilfinger Ind. Serive Svelgen

225,80

239,80

238,99

Fastlønn		

Meget god

Bravida AS Avd. Bergen

234,18

261,18

247,33

265,14		

Meget god

Bravida Norge Avd. Førde

234,20

251,20

243,11

250,54		

God

Caverion AS Bergen

249,20

293,70

259,68

272,87		

God

Caverion AS Førde

223,70

268,70

245,70

256,34		

Middels

Caverion AS Høyanger						
Caverion AS Nordfj.

237,12

264,00

253,77

259,15		

Middels

CaverionAS Sogndal						
E. Eismann Eftf

232,20

288,20

255,27

Fastlønn		

God

Eid Elektro AS

219,85

259,55

233,23

Fastlønn		

God

Elecon AS

227,20

232,20

230,00

Fastlønn		

Meget god

Elektro Automasjon Austevoll

229,28

247,98		

259,00		

Middels

Elektrobemanning						
Elektroinstallasjon

218,70

275,64

260,58

Fastlønn		

Middels

Eltel Networks Hord. Og S & Fj. 211,70

246,30

219,00

241,00		

God

Ferstad Installasjon AS						
Fokus Elektro

230,00

243,00

237,00

230,00		

God

Frøland & Noss Elektro

232,60

281,60

245,46

245,46		

God

Førde Elektro og Rør AS

234,82

256,82

246,85

246,95		

Middels

Grov Elektro AS						
GK Elektro Bergen

227,70

268,70

245,18

Fastlønn		

Middels

Hafs Elektro						
Havyard Ship Technology AS

224,11

236,68

230,40			

Meget god

Helland Elektro

254,38

269,83

259,42

God

Fastlønn		

Henden Elektriske						
Holen Installasjon

240,52

240,52

240,52

240,52		

Meget god

Honeywell Life Safety As

231,70

267,70

254,38

Fastlønn		

Meget god

Høva Elektro						
Hus Elektro Stord						
Inst. Håkon Olsen

279,00

318,00

291,00

Fastlønn		

Middels

Josvanger Elektro						
Kjell Hansen Elektro						
Knut Knutsen AS

287,80

302,30

290,00

Fastlønn		

God

Kongshavn Automasjon AS						
Kvinnherad Elektro						
Kværner Stord
16

240,07

264,81

252,44

281,53		

Middels
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Fastlønnstatistikken

KLUBB

LAVESTE
FASTLØNN

HØYESTE
FASTLØNN

GJ.SNITT Hdag		
FASTLØNN GODTGJ

Utsikt for
2019

LOS Elektro

221,70

240,49

237,69

Meget god

240,49		

Maritim Elektro						
Martin Prestegård AS

221,70

282,22

256,02

Fastlønn		

Middels

Magnus M.Thunestvedt

241,94

289,64

261,70

Fastlønn		

Meget god

Mesta Elektro Røldal						
Mesta Elektro Bergen

224,70

296,70

238,26

Fastlønn		

God

Mesta Elektro Sogndal						
Monsen Elektro AS						
Mølster Installasjon AS						
Nokas AS Avd. Bergen

233,10

282,40

264,20

Fastlønn		

God

Oneco Technologies

211,70

318,41

236,45

Fastlønn		

God

Pettersson & Gjellesvik

248,96

283,16

269,97

266,11		

God

O. Solberg Thomsen Eftf.

Proten Elektro AS						
PSW Power & Automation AS

211,70

257,70

234,70

257,70		

God

Risnes Elektro						
Safejob Bergen AS						
Stomas

231,20

240,20

237,95

Fastlønn		

God

Subshore						
Sæterdal Elektro

241,20

269,20

254,08

254,08		

Meget god

Sætren AS

215,40

274,97

245,10

245,10		

God

Sønnico Inst. Bergen

240,00

301,00

252,00

252,00		

God

Sønnico Inst. Florø

232,10

270,90

250,69

239,69		

Dårlig

TekniskBureau Bergen

221,70

276,70

258,64

Fastlønn		

Meget god

TekniskBureau Stord

230,20

233,20

231,70

Fastlønn		

Dårlig

Torsvik Elektro

234,20

270,20

252,20

Fastlønn		

Middels

Ulvesund Elektro

233,00

276,54

262,14

Fastlønn		

Meget god

Urheims El.kompani						
Vangen Elektriske

243,40

256,40

244,80

Fastlønn		

God

Vest Elektro Maritim

253,67

315,00

260,00

255,49		

God

Vestgar Elektro AS

234,70

243,70

234,70

234,70		

Veltec AS

247,37

261,06

256,87

256.87		

God

Øygarden Elektriske AS						
Øystese Elektriske AS						
Øvreberg Inst. AS											
GJENNOMSNITT SUM:
233,75
267,31
248,99
256,39		
Timesatsene er eksklusiv det individuelle fagarbeidertillegget i § 3C.							
Bergen 25 mars 2019							

Åge Blummenfelt						
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Byggeplassbesøk

Ombygging av
AMFI-Snorre

Av Bjarne Trondsen

To tette byggeplassar, gamledelen av senteret ligg bak.

I Florø er det utviding av kjøpesenteret AMFI-Snorre, og Førde
Elektro og Rør har elektroarbeidet.
I dag var det tre mann på jobb,
anlegget er framleis i ei tidleg
fase. Innvendes ser bygget roleg
og avslappa ut, medan det skjer
meir på utsida. Utvidinga er på
3500 kvadratmeter, det meste
som eit plan med takparkering.
Berre ein liten del mot gamlesenteret er i 3 etasjar.

På plassen møter eg Terje Alværvik, som
kan fortelje om ei lengre karriere med
veksling mellom offshorearbeid, og landbasert installasjon som han er på no. Med
seg, har han lærling Gard Andreas Sandnes, og montør Hans Kristian Nygård
Eldevik.
Ombygginga har vore planlagt i fleire
år, og planen er å ta i bruk del for del fortløpande. Første etappe er i startgropa,
det er no montert kablestigar, og trekking
av kablar har så vidt starta. Planen er at
Rema 1000 skal inn i desse lokala innan
dei fleste av oss tek somarferie. Innvendes er det reint og tørt, men Alværvik
kan fortelje at dei første kabelstigane vart
hengt opp før golvet vart støypt, og det
hadde sine utfordringar. Parallellt med
det innvendige arbeidet, er det jamn framdrift utandørs. Det er veggar som skal
kleast, køyreramper til takparkering skal
18

støypast, og alt krev sitt av elektroanlegg.
Her må ein vere snar å snu seg rundt, for
å få på plass det som trengs, før ein vegg
er lukka eller støypt. Etter at første butikk
er ferdig, så går det vidare framover med
resten av arealet, før ein tek til med ein
del ombygging i den eldre delen av senteret. Hoveddelen av senteret er omlag 7000
kvadratmeter, og frå 1988. Eldevik fortel
at det mellom anna skal inn ny brannvarsling, og det elektriske anlegget skal
ombyggast frå dagens 230V-TTnett, til
400V-TN.
Samstundes med utbygging av kjøpesenteret, så er ein gamal sandsilo under
ombygging til leiligheter rett ved. 9-etasjers prosjektet er eit eige prosjekt, med
andre aktørar.
Lærling Gard Andreas Sandnes stripsa første
kabelpølsa

Hans Kristian Nygård Eldevik er klar med holsag,
medan Terje Alværvik preppar boksar for innstøyping.
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Valg 2019
Av Nils Gunnar Knutsen

EL og IT kandidater til
kommune og fylkestingsvalg
2019
Det nærmer seg kommune og fylkestingsvalg, og i den forbindelse har vi laget en oversikt
over noen aktuelle kandidater fra Elektroarbeidernes Fagforening, Hordaland, Sogn og Fjordane. Opplysningene Montørforum sitter med er følgende kandidater:

Roger Nese står på
8 plass på listen til
årets kommunevalg for Arbeiderpartiet på Osterøy.

Henriette Thorsen
står på 24 plass til
årets kommunevalg for SV, Stord
kommune.

Remi Unnvik står
på 10 plass til
årets kommunevalg på Askøy for
Arbeiderpartiet.

Sigurd Sævareid
sitter i dag som
fast representant
i kommunestyret på Stord og
sitter i komite
for oppvekst og
utdanning. I årets
kommunevalg
står han på 29 plass på alfabetisk liste på
Stord for Arbeiderpartiet.
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Vegar Moe sitter
i dag som kommunestyrerepresentant for
SV på Stord, i
tillegg er han
medlem i Næring,
miljø og kulturkomiteen. Han står på 9. plass for SV
ved høstens kommunevalg og 60 plass på
fylkestingslisten.

Ketil Helland står på Arbeiderpartiet sin
liste til kommunevalget på Austevoll.

Nils Gunnar
Knudsen går inn i
sin fjerde periode
som representant
i bystyret i Bergen
for Arbeiderpartiet. Sitter i dag
som fast representant i Bergen bystyre
og i komite for barnehage, skole og
idrett. Står på alfabetisk liste til høstens
kommunevalg.
Inge Øpstad
står på listen til
Arbeiderpartiet på
Stord.
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Landsmøte 8.- 11. mars 2019

Landsmøte 2019
"Framtida byggas med EL og IT" blir møtt oss
når me entrar salen i folkets hus, her er folk i
frå fleire nasjonar, Irland, Danmark, Honduras, Russland, Island med fleir. Stemninga er
lett og god, dei oppmøte smiler og ler.

Henriette og Remi som satt i redaksjonskomiteen

20

Landsmøte startar med ein introduksjonsfilm som viser alvoret me står over, verdiane fagforeininga står for, kjempar for
og ivareta. Verdien av å stå samla, samla
samen mot kampen mot/for AFP, jaget
etter timer for å kunne ha råd til salt i
maten. Asle Beck med band entra scenen
og levere god musikk og flott stemme.
Litt om kva landsmøte skal gjer, vedtak i
alle saker som er ført opp på den vedtatt
dagsorden. Velje forbundets fastlønte tillitsvalte, forbundsleder, nestleder, hovudkasserar, leder for forhandlingsavdelingen
og utviklingsavdelingane. Val av medlemmer til forbundsstyre, kontrollkomité.
Foreta endring i vedtektene. Behandle politisk” regnskap” for landsmøteperioden
som er gått. Vedta prinsipp og handlingsprogram. Foreta eventuelle bevilgninger.
Fastsette kontingent. Fastsette forbundets
forsikringsordningar. Hordaland, Sogn og
Fjordane kom til hovudstaden etter 2 delegasjonsmøter kor dei forberede seg godt.
Ein hadde utarbeida gode forslag til vedtekter og handlingsprogram , etter delegasjons møtene var det også eit stort fokus
på kvinneandelen og solidaritet og kampfondet stod i høgsete. Jan Olav startar
talen med merke kvinnedagen og oppfordrar alle til å delta i markeringa av 8 Mars
toget. Han snakkar om at 20 år gamle EL
og IT trivest godt som klassens bråkmakar
og at det skal me fortsette å væra.
MONTØRFORUM 1 - 2019

Landsmøte 8.- 11. mars 2019
Av John-Inge Skogseth

Politikerbordet , BjørnarMoxnes Rødt, Sigbjørn Gjelsvik Sp, Hadija Tajik AP og Audun Lysbakken SV

«20% av landsmøte er
under 30år, 30% av dei
yrkesaktive under 30år»
Seier Jan Olav stolt frå taler stolen. Me
kommer til å spela ein nøkkel rolle i framtida når Norge skal elektrifiserast, teknologiserast og at me må organiserast. Han
seier vidare at Norge må ha som mål å bli
elektrifisert innan 2050. I denne perioden
har me fått 14 068 nye medlemmer. Fantastisk bra, sa Vidar Hennum, nestleiar
i EL og IT Forbundet i sin tale til landsmøte. 8 Mars diskuterte landsmøtet organisasjonsutvikling og vedtekter. Over 14
Kjell Sverre Aasheim
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Remi Unnvik

000 nye medlemmer forteljar meg to ting:
At medlemskap i en fagforeininga er godt
salgbart og stor verveinnsats. Hennum
retta ein stor takk alle medlemmer og tillitsvalte for ein solid innsats. Organisasjonen er verktøyet vårt. Vi benytter det kvar
dag for å nå dei måla me setter oss. Og jo
fleire medlemmar me er, jo sterkare er det
verktøyet, sa Hennum.
Hordaland, Sogn og Fjordane er godt
representert i dei forskjellige komiteane
og på dirigent bordet. Åge Blummenfelt
og Heidi Lie 2 av 4 dirigentar på landsmøte 2019. Til tross for litt start vanskar
med det elektroniske systemet Mymeet
så styrte dei landsmøte på ein god og
trygg måtte. Henriette Thorsen og Remi
Unnvik gjorde ein kjempe innsats for
redaksjons komiteen og Atle Rasmussen
for redaksjons komiteen. Fleire delegatar

var oppe på taler stolen og fremma sine
synst punkt. Atle Rasmussen og Remi
Unnvik var framme å snakka om viktigheita om tilhørighet, Remi snakkar også
om kampen av bemanningsbyråene.
«Når du er ansatt som elektriker skal du
være ansatt 100%»
Videre snakker han om jobben om å
få kameratene våre både di utenlandske
og unge norske som mange enda opp i
bemanningsbransjen på 3% kontakter og
heilt opp 80% inn i produksjons selskap
på 100% fast ansatt. Henriette belyste
problemet med for få kvinner. Morten
Roger Nese
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Sigurd Sævareid

Bildøy, snakkar om klima og viktigheita
om å bygge kablar til utlandet. For å tene
pengar til å bygge landet, men Statnett
må styre vedlikehald og drift og etter dei
2 kablane er bygd må ein ta ein pause for
å skå konsekvensane. Roger Nese forteljar at han er stolt av arbeidet forbundet
fått til. Han snakkar Fremskrittspartiet
om at dei «jobbar» for folk flest men kven
er folk flest, har dei million på bok? Nei
seier han, dei er som oss her i salen. Dei
blåblå jobbar for folk med million inntekt
og bedriftseigar, han avsluttar med å sei
at med må auke kampfondet for me må
forbereda oss til kamp! Atle går og opp
å fremmer økt innbetaling på kampfondet, som igjen gjer eit sterkt forbund med
eit sterkt streikefond. Lisa Marie Nord
Hopland snakkar om pensjonistane, for

å styrke framtida for pensjonistane. Me
blir eldre og for å sikre det gode arbeidet som har blitt gjort og for framtida så
bør pensjonistane meldes inn i pensjonistforbundet. Her er viljestyrken stor og
lysten stor for å sikre ein rettferdig AFP.
Sigurd Sævareid kjemme med litt fakta
om industriaksjonen slik at folk visste
kva dei behandla, industri aksjonen, vill
styrke industrien drive framover, utvikle
kompetanse bland arbeidstakaren, den
vil jobbe for at dette blir politikarene sin
vedtatt politikk den vil forsvare lønn og
arbeidsvilkår og stoppe sosial dumping og
fagforeinings knusing, seinare så understrekar han at ein kan bruke « kan bruke

Rune Myntevik

Morten Bildøy
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Lisa Marie Nord Hopland
Henriette Thorsen

helg» vedtaket. Nils-Gunnar Knutsen var
oppe og snakket om olje og gass næringen, deler sine tankar om at dei små partiene setter foten ned for utredning i LoVeSe
- Lofoten Vesterålen og Senja, han snakker
videre om olje ansettas bekymring om ned
snakking av oljebransjen og det skaper
usikkerheit rundt arbeidsplassen. Spesielt
dei som går på vedlikehalds kontraktar,
dette fører til hopp og sprett turar ikkje
veit dei kor lenge dei skal vera ute eller
heima. Vår tariff feste rotasjonsordning
14/28 er under press forsetja Nils-Gunnar,
dette fører til svekket forutsigbarhet og det
i saman med pressande priser frå Equinor
Geir Gjestad
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fører dette til økt press og lågare sikkerheit i oljebransjen. Geir Gjestad snakkar
om bemannings helvete, kordan dei under
gravar det fagforeininga jobbar for. Faste,
trygge, forutsigbare arbeidsforhold. Da er
da me kjempar for, ELogIT må legge press
med heile LO med å for stoppe denne useriøse bransjen, med dei siste utspilene
ifrå NHO service som er eit direkte hån
mot fagforeininga. Bedrifter driver med
ulovleg innleie og nektar for det når det
blir påpekt. Her må me samlast, skulerast, trenger den styrken til å seia nei. Me
må bli enda betre på å hjelpe kvarandre
på tvers av produksjons selskap kor fagforeininga har ein sentral rolle. Karsten
Bøe forteljar at oljebransjen har kjent
seg mindre inkludert etter inneverande
landsmøteperiode og medlemmene har
stilt spørsmålet om ELogIT er plassen for
oss og med forslaget til handlingsprogram
som ligger til grunn nå så vil denne følelsen bli forsterkast. Karsten stiller spørsmålet om korleis me skal vidareutvikla
industri næringa vår som er hjørnesteinen
til mange lokalsamfunn og korleis me skal
ta vare på ungdomen, sørge for at dei har
trygge arbeidsplassar. Politisk debatt blei
hovudfokuset på Søndagen, kor Hadia
Tajik frå Arbeiderpartiet, Audun Lysbakken frå Sosialistisk Venstreparti, Sigbjørn
Gjelsvik frå Senterpartiet og Bjørnar
Moxsnes frå Rødt stilte til debatt. Kva er
Kulturinnslag

verdien av likhet, kva er verdien av økonomisk likhet?
Padre Melo og Bertha Isabel Caceres
fra Honduras fortalte om kva forhold
menneskjene og arbeidarane lever i, eit
diktatur kor store internasjonale dreper
folk og undertrykker dei for å behalda
pengar og makt, slik at dei store natur
resursane ikkje blir ført tilbake til folket.
Dei takka EL og IT Forbundet for all
støtta de har mottatt via EL og ITs samarbeid med Norsk Folkehjelp. Landsmøte
vedtok å fortsette den økonomiske støtta
til Norsk Folkehjelps prosjekt i Honduras
med 700 000 kr i landsmøteperioden.

Resultatet for vale blei som følger. Forbundsleder: Jan Olav Andersen, LOK
Nestleder: Vidar Hennum, Energi Hovedkasserer: Odd-Helge Reppe, LOK
Leder av forhandlingsavdelingen: Bjørn
Fornes, Energi
Leder av utviklingsavdelingen: Monica
Derbakk, IKT.
Og fra Hordaland og Sogn og Fjordane
fekk folk inn i forbundsstyret med Atle
Rasmussen, Heidi Lie, Morten Bildøy.

➤➤ Arbeiderpartiet, verdien av likhet er meir enn pengar sjølv om det er
verdt meir pengar, i eit samfunn der det er likhet vil verdiskapinga
blir høgare og tillit, at me stoler på kvarandre.
➤➤ Senterpartiet, det er at me er eit fellesskap, at ein kan bidra i fellesskapet, bidra etter evne og at dei som har behov får hjelp.
➤➤ Sosialistisk folkeparti, der pengane samlast, samlast og makta.
Bruke pengane på betre ting, bruke dei på å utjamna forskjellar og i
samfunn med store sosiale forskjellar så forsvinner det sosiale limet
som holdar oss i samen.
➤➤ Rødt, bekjempe dei pengesterke kreftene, at det er viktig med eit
samfunn med små forskjellar. Feie ut denne regjeringa.
MONTØRFORUM 1 - 2019
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Landsmøteintervju
Av John-Inge Skogseth

Det første Landsmøte
Ann Olene Djønne Boge frå ELTEL har våre på sin fyrste Landsmøte i EL og IT
Forbundet. Montørforum stilte eit par spørsmål.
Kva jobbar du som (fagbrev), og kva jobbar du med?
Eg jobbar som telemontør, jobbar med å installere
fiber til bedriftskundar
Dette er ditt første Landsmøte, kan du si litt hvordan du opplevde det og hvilke inntrykk du sitter
igjen med?
Da er mitt fyste LM og da var mykje meir interessant
en eg trudde. Eg synst da ganske spennande, sjølv om
det er mykje som ikkje angår meg. Interessante ting
uansett også føler eg meg som ein del av noko, ein del
av fellesskapet. Den opningsfilmen var ein kjempe god
begynnelese, du skjønte kvifor du er her.
Var det nokon saker som var spesielt viktig for deg?
Ja, vilkårene til tele entreprenørane, at me kjemme
meir med i diskusjonen i LOKEN. Og da at me kanskje skal få eit avsnitt som omhandlar tele entreprenørane i den handlingsplanen synst eg er kjempe bra, då
er me litt meir synlege i dette store bilde.
Du gjekk på talarstolen for første gang, korleis var
det?
Det var kjempe skummelt, men eg veldig glad for at eg
gjorde de. Når eg fyst kunne snakka om ein sak som

eg brenner for så var det greitt etter på. Eg angrar ikkje
på at eg gjorde det.
Kjemme du til å gjere da igjen?
Kjemme ann på om da duker opp noko som eg verkeleg vil sei og ein sak som eg føler sterkt for.
Viss du skal tilbake til LM er det noko dei kunne
gjort betre?
Nei, eg synst det er eit veldig bra opplegg. Det er
ganske forståleig for dei nye, også kan du spørje sidemannen. Men da som går over hodene på oss er dei
avstemminga, det er utruleg vanskeleg å skjønna kva
det går i. Men ein skulle vel ha gjort litt forarbeid,
skulle sikkert opna noko papir. Eg blei positiv overraska over kor interessant det blei.
Gjer dette deg pågangsmot til å fortsette kampen
som tillitsvald?
Da gjer påfyll, du får ein ny glød. Du føler deg meir
inkludert med den gjengen som du reiser med. Og da
er veldig bra.

Ann Olene Djønne Boge
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Organisasjonssekretærens spalte

Over 300 dagers tariffkamp
– KRONET MED SEIER!

Av Remi Unnvik

Mandag 29. april møttes EL og IT
Forbundet og Traftec AS til riksmekleren. Der ble partene enige om å
innføre en landsdekkende tariffavtale i bedriften. Fem elektrikere ved
rogalandsavdelingen til Traftec har
streiket for tariffavtale siden 18.
juni i fjor.
Elektroarbeidernes Fagforening
har deltatt på en rekke fanemarkeringer til støtte for våre streikende
fagforeningskamerater under den
over 300 dager lange streiken og er
glad for at de nå har fått igjennom
sitt krav om tariffavtale.
Over: De streikende i midten, flankert av fagforeningslederne i henholdsvis Rogaland og Hordaland, Øyvind Wallentinsen og Atle Rasmussen.
Under: Fanemerkering Traftec streik
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Tariff

Av Vegar Moe

Kvifor er tariffavtale viktig?
Arbeidsmiljølova er den grunnleggjande lova
for arbeidslivet i Noreg. AML sikrar eit godt
arbeidsmiljø, trygge og rettvise tilsetjingsforhold,
arbeidstid etc. Har ein i tillegg ein tariffavtale på
arbeidsplassen, vil det sikra deg som arbeidstakar
ytterlegare rettar som når det gjeld løn, arbeidsvilkår, overtidsbetaling, ferie, pensjon osv. Har ein
tariffavtale, er ein òg bunden av Hovudavtalen, som
igjen gjev rett til val av tillitsvalde og sikrar at det er
to likeverdige partar på arbeidsplassen. Desse forhandlar for alle på det aktuelle tariffområdet. Når
ein då legg til styresmaktene, får me det som blir
kalla Den Nordiske Modellen; Trepartsamarbeidet.
Denne samarbeidsforma som har skapt velferdsstaten. Utan trepartsamarbeidet, ville nok arbeidslivet, og livet elles, sett heilt annleis ut her i landet. Å
ha tariffavtale er viktig for dei tilsette, men også for
bedriftene. Avtalen gjev bedriftene føreseielegheit
og lojale tilsette. Slik blir ein òg ein meir attraktiv

arbeidsplass og tiltrekk seg kompetent arbeidskraft;
eit klårt konkurransefortrinn.
Nokre bedrifter vil likevel ikkje vera med. Det
er dei bedriftene som ikkje ser det viktige med eit
organisert arbeidsliv. Dette er dei som berre tenkjer
kortsiktig profitt og underbyd seriøse bedrifter med
Statens vegvesen si velsigning. Dette er dei som seier
opp eigne tilsette for så å henta inn billig utanlandsk
arbeidskraft. Legg dei godviljen til, leiger dei inn
sine tidlegare tilsette gjennom bemanningbyrå. Om
slike bedrifter får halda fram med fagforeiningsknusing og underbyding av seriøse bedrifter, vil arbeidslivet slik me kjenner det få store problem. Å underby
arbeidskraft øydelegg arbeidsvilkår, og vil til slutt
slå beina under velferdsordningane me har kjempa
fram. Tariffavtalar er viktige å kjempa for. Tariffavtalar er grunnpilaren i den norske velferdsstaten!
Her er eit døme på kva rettar ein har med tariffavtale:

DET ER FORSKJELL PÅ LOVEN OG TARIFFAVTALEN

Betingelser med tariffavtale:
• Avtalefestet lønn
• 50 og 100 % tillegg i overtidsbetaling
• Tillegg for ubekvem arbeidstid
• Avtalefestet 37,5t arbeidsuke
• Fri med lønn på alle røde dager
• 5 uker ferie
• 12% feriepenger
• Rett til velferdspermisjon
• Avtalefestet pensjon
• Lønn som hjelpearbeider ved overtid
• ELBUS og LO stipend
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Rettigheter etter norsk lov:
• Ingen lovfesta minstelønn
• Minimum 40% overtidsbetaling
• Ingen tillegg for ubekvem arbeidstid
• 40t arbeidsuke
• Fri med lønn kun på 1. og 17. mai
• 4 uker og 1dag ferie
• 10,2% feriepenger
• Ingen velferdspermisjon
• Ingen AFP
• 40 prosent overtid på lærliglønn
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Ordfloken

Løs ordfloken

Svarfrist for innsending er 15 august 2019. Løsningsordet (grå stripe) kan sendes firmapost@elogitbergen.com merket Kryssord-Mediautvalget. Minst en vinner vil bli trukket ut og får navnet sitt i neste
nummer.
Det ble trukket ut syv vinnere som hadde løst kryssord i nummer 2- 2018. De syv vinnerne var: Lilly
Eide Nisamjan, Sverre Fon, Bjarne Trondsen, Arthur Grimen, Sissel Ævrebotten Nilsen, Øyvind Landsvik og Rune Myntevik. De får tilsendt «et drikkeredskap på fire bokstaver» Riktig løsningsord i nummer
2-2018 var: Strømtilførsel.
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Distriktstariffkonferansen

2019

Eystein Garberg ønsket
over 50 deltakerne fra
Troms, Trøndelag, Møre og
Romsdal, og Hordaland,
Sogn og Fjordane velkommen til Distriktstariffkonferanse på Scandic Solsiden
i Trondheim. Konferansen
fikk en informasjon om
området konferansen blir
avholdt i, og industrien
som historisk har foregått i
området.

Eystein Garberg
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Distriktstariffkonferansen er starten på
tariffprosessen, og neste fase blir Landstariffkonferansen som avholdes i Kongsberg
i oktober 2019. De forskjellige fagforeningene presenterte seg selv.
Kim Olav Johansen - Trøndelag,
Jonny Breivik – Møre og Romsdal, Rune
Skavdal – Troms, Even Mannerud– Harstad og Atle Rasmussen – Hordaland,
Sogn og Fjordane

Skolebesøk
Endre Klokkervold – fortalte hvordan distrikt og fagforening i Trøndelag jobber
med skolebesøk på videregående, og gikk
gjennom presentasjonen han har for elevene slik han gjør det på skolen. Presentasjon av fagbevegelse og forbund som
er lettfattelig for ungdom som ikke har
kjennskap til det å være fagorganisert.
Dei har lært at det er viktig med
bekledning ved besøket (image), penn
og innmeldingsskjema. Filmen som blir
vist frem er litt høytsvevende, og elevene
skjønner ikke så mye av den. Ta med lokal
MONTØRFORUM 1 - 2019

Av Øyvind Grindheim

Rune Skavdal – Troms, har en viss
oversikt, men er usikker på det sentrale
initiativet.

Historier fra grasrota

Dirigentbordet, Kjell Sverre Aasheim, Erik Hodder og Lars Roar Mjøen.

lærling, kledd i bedriftens klær.
Har to slider med «elevmedlem», start
og slutt. Går greit å få med lærlinger fra
bedriftene, spesielt der lærlingen ikke har
verv fra før. Bedriftene ser verdien av å
reklamere for bedriften sin.		
Remi Unnvik fortalte hvordan det
foregår i Hordaland og Sogn og Fjordane
I tillegg til å være på videregående skoler,
besøker de også ungdomsskoler når de
blir invitert. Er også med på lærlingesamlinger. Dei har ikke i samme grad som
Trøndelag vervet elevmedlemmer når de
er på skolebesøk.

Akkordweb
Kim Andre Arnesen innledet til temaet.
LTK 2017 i Troms vedtok økonomi fra 1/8
fondet for å få på plass akkordprogram på
nett. Målsetning at det skulle være lett tilgjengelig, og lett å oppdatere. Skal kunne
brukes på alle plattformer. Det skal videre
være god oppetid på programmet.
Dele inngåtte avtaler i eget bibliotek
innad i bedriften.
Forprosjekt ble lagt fram på fellesmøte nov 2018, og det er planen at programmet skal presenteres på LTK 2019.
Programmet er utviklet av det Svenske
firmaet Tromb.
Vi har samarbeid med Svensk Elforbund, som gledelig deler sine erfaringer
med oss. Målsetning at det skal være
ganske likt Excel i funksjonalitet.
Kim Andre viste en demo av akkordprogrammet slik det ligger pr dags dato.
MONTØRFORUM 1 - 2019

Lønnsstatistikk
Eystein Garberg – Trøndelag: EL og IT
Forbundet ønsker å kartlegge lønnsnivået til montørene i installasjonsbransjen
(LOK) i hele landet. Det er utarbeidet
skjema for innhenting av opplysninger
for innhenting av statistikk. Fagforeningene har frist til 26. april for innsending
av statistikk til forbundet sentralt, til Kim
Andrè. En etterspør hele tiden lønn uten
fagarbeidertillegg, kun rent §3E tillegg.
En spør også etter minstelønn, høyeste
lønn og snittlønna som er i bedriften. I
tillegg spør en etter sats for helligdagsgodtgjørelse. I tillegg spør Trøndelag etter
pensjonsavtale på bedriften.
Åge Blummenfelt – Hordaland, Sogn
og Fjordane, har hatt fastlønnsundersøkelse i over 25 år. Spør etter lønn i starten av året for fjoråret, og en spør etter
§3E uten fagarbeidertillegg. En etterspør
minste, høyeste lønn og gjennomsnitt.
Har i år fått svar fra 48 klubber, har forhåpning om å nå opp i 60 klubber.
Jonny Breivik – Møre og Romsdal,
har ikke like grundig oversikt som Trøndelag og Hordaland Sogn og Fjordane,
men spør klubben på klubblederkonferanser. Siste undersøkelse var sist fredag,
og oversikten vil foreligge innen kort tid.
Even Mannerud – Harstad, har ikke
hørt om det sentrale initiativet som er
iverksatt av forbundet sentralt, og vil
følge dette opp. Har likevel en relativt god
oversikt over nivået.

Sigurd Sævareid, som er ansatt i Kværner fortalte om et godt partsamarbeid
på bedriten. Har godt samarbeid med
alle bedriftene som er innleid til seg, og
har gode tilbakemeldinger fra medlemmene som er ute i produksjonen. De gir
kjapt tilbakemeldinger dersom det er forhold som ikke er som de skal være, og en
kan da ta tak i dette og få tingene brakt i
orden.
Har etablert et samarbeidsforum
mellom tillitsvalgte i Aibel, Aker Solutions og Kværner i 2018. Det har vært 4
møter, og på et av disse ble også ledelsen i
bedriftene innkalt til å være med. Hovedfokus er ressursutnyttelse på tvers av
bedriftene, slik at en slipper at medlemmene går permittert.
I 2014 var det en situasjon der Kværner hadde permitteringer og Aibel hadde
bruk for innleie, og samarbeidet til de tillitsvalgte i bedriftene resulterte i at Aibel
leide inn fra Kværner.
Et annet eksempel er der TB hadde
inne bemanningsbyrå uten avtale med
klubben, prosjektet var inne på Kværner
sitt område. Samarbeidet mellom tillitsvalgte i TB og Kværner avdekket sosial
dumping, og saken fikk sin løsning.
Oppsummert er det viktig med samarbeid
mellom klubbene og stor grad av åpenhet.

Kamp for frihet
Magnus Marsdal fra Manifest Analyse
presenterte sin innledning «Frihetens
Mødre», en historie fra hans opphold
under pappaperm i USA. Jo mer skattlegging, lovregulering, jo mindre frihet. Største politiske forskjell på Norge og USA er
at det aldri har eksistert et arbeiderparti
i USA.12 uker foreldrepermisjon i USA,
uten lønn.
Høyrebølga som starta på 80-tallet var
en revansje i frihetens navn. Vanlige folk
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ble lovet mer frihet, men slik ble det ikke.
Hva dersom mer skattlegging og lovregulering gir oss mer frihet? Det er det som
har skjedd hos oss i praksis.
1936 fikk vi lov mot usaklig oppsigelse, i motsetning til hva de har fått til
i USA frem til nå. Frihet til å dominere
– Frihet fra dominans – Frihet via folkestyre. For folk flest er friheten størst når
fellesskapet fungerer.

Streiken for tariffavtale i Kaba
Møller Undall AS – 
Eystein Garberg fortalte om en lang prosess som starta med tariffkrav innsendt
26.april 2016. det vart også varsla bedriften om at de var villige til å gå til streik for
å få tariffavtale. Dei fikk til slutt tariffavtale etter en lang og krevende streik, der
de hadde en vanskelig jobb med å ta streikebryterne. Det var viktig og avgjørende
med en effektiv streik for å komme i mål.
Dei har lært mye av streiken, blant annet
at en må fordele oppgave i streiken på flest
mulig. Fellesaktiviteter og informasjon er
viktig for å holde motet oppe.

Fastlønnsbestemmelsen i LOK
Jan Olav Andersen fortalte om LOK §3E
si historie og veien videre.
I starten var LOK en fastlønnsbestemmelse. Etter hvert kom akkordlønnsystemet inn som en del av avtalen (1936) som
etter hvert utviklet seg til å være hoved

Atle Ramussen og Sigurd Sævareid

lønnssystemet. Vi har ingen statistikk i
perioden 1935 til 1990 som viser omfanget av akkordarbeid.
I 1992 (første gang 1986) kom det første
hintet til en gryende §3E. en regnet da
med at dette ville omfatte ca. 20% av
montørene. Med andre ord…jobbet man
da 80% akkord??
I 1994 skjer to viktige ting; grunnlønnstabellen forsvinner, og bokstav 3E
kommer inn i tariffen. I 1996 kommer
noe som ligner veldig på dagens §3E inn,
«ramma» på 8 kroner er borte. Fram til i
dag har teksten strammet noe inn.
LOK §3E gir en klokkeklar rett til å
forhandle – men om kriterier og verdien
av disse. Det er ikke en tradisjonell lokal
forhandlingsbestemmelse.

Åge Blummenfelt, Karsten Amble Bøe og Ove Andre Bogstein
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Status i dag er at det kommer tilbakemeldinger om at en ikke i veldig stor grad får
gjennomført lokale forhandlinger på kriterier og verdien av disse.
Jan Olav Andersen gikk gjennom
resultatet av de sentrale forhandlingene.
Det ble nedsatt grupper som diskuterte
endringer og eventuelt hvilke endringer
av LOK§3E, med påfølgende debatt der,
Sigurd Sævareid, Åge Blummenfelt, Atle
Rasmussen, Remi Unnvik og Øyvind
Landsvik hadde ordet fra vår delegasjon.

FEK
Geir Ove Kulseth informerte om endringene forskriften. Den som arbeider på
elektriske anlegg skal ha fagbrev som
er relevant. Bestemmelsene om foretak
Karsten Eriksen
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for vedkommende medlem. Det skal være
lettere å søke i den nye versjonen.
På kvelden ble det byvandring/omvisning på Svartlamon, med påfølgende
kamerataften på EC Dahls Bryggeri.

Nye innleieregler i AML

Remi Unnvik

gjelder alt arbeid, også for underenheter.
Atle Rasmussen oppfordret fagforeningene til å stille på Kommentarutgave LOK
+ LOK-portalen 2.0
Trond Løvstakken informerte om
Kommentarutgave LOK som inneholder
tidligere tvisteavgjørelser som er relevante
for de enkelte bestemmelser. Det vil også
bli lagt ut lenker slik at en kan søke seg
frem på en enkel måte. Det som er omforent med NELFO vil komme i grønt, våre
kommentarer i blått, og der det er uenighet med NELFO vil komme i rødt. Trond
demonstrerte også den nye LOK portalen
som er lagt ut på nettsiden. Min side –
LOK portalen.
Vil ikke være tilgjengelig for arbeidsgiver eller uorganiserte. Ved å klikke på
«spør din fagforening» skal en automatisk
komme frem til den rette fagforeningen
Trond Løvstakken

Mange klubber har hatt et aktivt og
bevisst forhold til innleie, dette fordi det
har vært en gjentagende del av bedriftens
ordinære drift. Andre derimot har mindre
fokus på det, fordi blant annet sjelden eller
ingen innleie. Utfordring med innleie fra
bemanningsselskap er kontroll over lønnsdannelse, arbeidstid og ansettelsesvilkår.
Bemanningsbransjen var tenkt å erstatte
fast ansatte ved sykdom og permisjoner,
men har ført til fullt frislipp der løsarbeiderkontrakter dominerer.
De tillitsvalgte må ikke først og fremst
bli gode på innleie, men på å øke egenbemanning i egen bedrift. Vårt mål er at hver
eneste klubb holder møte med bedriften
der de drøfter egen bemanning. Dette vil
bli fulgt opp av forbundet sentralt gjennom 2019. Det er produsert folder og
hefter, og sendt ut mye informasjon til
fagforeninger og distrikter.
Vår målsetning er å få på plass et
forbud mot bemanningsbransjen.
Alle oppfordres til å rapportere til
Arbeidstilsynet når lovbrudd avdekkes.
Ingen bør leie inn uten at de innleide er
ansatt i 100% stilling, sterk oppfordring
til alle klubber om dette. Vi jobber nå for
at det ikke kan gis godkjenning av arbeidstidsordninger dersom en ikke er ansatt i
100% stilling.
Tillitsvalgte har avtalerett ved innleie
fra bemanningsforetak. Det ble åpnet for
debatt til innledningen, fra vår delegasjon
hadde Åge Blummenfelt, Karsten Bøe,
Øyvind Landsvik, Sigurd Sævareid og
Remi Unnvik ordet.

blant 3500 tillitsvalgte på tvers av forbundene viser at det blir brukt lite tid på verving, noe som ikke er bra.
Det de tillitsvalgte trekker frem som
viktigst, er mer tid til å utføre tillitsvalgtrollen. De tillitsvalgte svarer videre at
de ofte føler seg ensom som tillitsvalgte.
Mange svarer i undersøkelsen at de ble tillitsvalgt for å hjelpe medlemmene.
Et hovedmål med tillitsvalgtåret er å
styrke de tillitsvalgtes vilkår, og synliggjøre betydningen og anerkjenne arbeidet
de tillitsvalgte utfører. Det vil i tillitsvalgtåret bli mange arbeidsplassbesøk av
forbundslederne og av ledelsen i LO.
FAFO skal ha klar en ny undersøkelse
som er planlagt til Arendalsuka i august
2019. En skal også synliggjøre tillitsvalgtfordeler av LO Favør. Det vil videre bli
gjennomført regionale tillitsvalgtmøter.

Status ny AFP og tjenestepensjon
fra første krone
Eystein Garberg ga oss status på ny AFP
og tjenestepensjon fra første krone. Og
starta med å forklare hva Pensjon består
av. Tjenestepensjon (2-7% av lønn), Avtalefestet pensjon, og Alderspensjon fra
folketrygden. Hva har skjedd på AFP –
slitertillegg skal gis til de som kommer
dårligst ut av pensjonsreformen, skal gis
til 62-64 åringer. LO-NHO utsetter AFPforhandlinger 1 år, rykter sier at det kan
skje høsten 2019.
Status tjenestepensjon – må være
minst 20 år, i 20% stilling, ansatt minimum 12 mndr, 2% innskudd av lønn over
1G. Regjeringa går inn for å endre 12
månedersregelen.

Tillitsvalgtes år
Lars Roar Mjøen innledet til tillitsvalgtes
år og stilte spørsmål om hva man bruker
tillitsvalgttid på? Undersøkelse av FAFO
MONTØRFORUM 1 - 2019
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Intervju

Alf Kåre Nonås,
Alder: Ca 50 år,
Verksemd: Teknisk
Bureau avd. Stord,
Yrke: Elektrikar,
Favorittmat: Mammas
Bali kyllinggryte.

Akkordkongen frå
Sunnhordland
Alf Kåre Nonås, akkordkongen frå Sunnhordland

Dagen er 30.april. Klokka har så vidt
bikka 9, og i kantina sit det nokre unge
montørar som slurpar i seg den nytrakta
automat-kaffien saman med det som dei
eldre montørane kallar «lærlingmat»,
som grillkrydra kyllingvinger, ostehorn og
andre godsaker. Stemninga er god. Ikkje
berre er det sommavêr her på sumarøya,
men det er også dagen før dagen, nemleg
1.mai. Vetle-julafta for oss i røyrsla. Ein
100kg tung arbeidskropp kjem plutseleg
trippande opp trappa til kantina. Det er
Alf Kåre Nonås. Han smiler og ropar «go’
måren!». Han er ikkje kjent for å gå stille
i døra denne karen. Han finn fram ein
pappkopp og tastar inn ulike kombinasjonar på tastaturet på kaffiautomaten slik at
han får kaffien nokolunde slik han vil ha
den. Han går i sivilt denne dagen. Han har
pådratt seg senebetennelse i høgre arm, og
har nettopp vore på legevisitt. Det er nok
på grunn av intens kabeltrekkjing på det
siste prosjektet han var på, vil eg tru. Og
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det er nettopp derfor han kom opp til oss i
dag. Han vil prata om akkord.
Alf Kåre hadde sin fyrste arbeidsdag
som lærling 17. august 1987 i Sunnhordland Elektro AS. I løpet av læretida var
han på fleire prosjekt på Leirvik Sveis AS
der akkordarbeid vart nytta. Dette gav
meirsmak, og meir akkordarbeid blei det.
Fyrste gong Alf Kåre sjølv var produktivitetsleiar/akkordtakar var under bygginga
av Bytunet på Stord, eit handlesenter i sentrum. Dette prosjektet gjekk også bra. Alf
Kåre fortel at han har tent pengar på alle
akkordjobbar han ha hatt. Eller har han
det?
-Har det aldri gått dårleg på ein akkordjobb? Heilt seriøst?
-Eh, jo. Ein gong. Det vil sei, det endte
meir eller mindre ut i null. Eller kokte ut i
sanden, om du vil.

-Kvifor det? Kva gjekk galt?
Alf Kåre strekker ut venstrehanda si og
peikar på ein boks med Pingvin saltpastillar, eller «pingvindrops» som me kallar
dei. Ein type lakrispastillar som ingen
andre likar enn han, og som har blitt ein
tradisjon å ha tilgjengeleg på klubbkontoret. Alf Kåre sleng både ein og to pastillar inn i gapet før han lener seg tilbake og
tenkjer seg om.
-Det var tilbake i 2008 då Heiane storsenter blei bygd. Dette var eit stort prosjekt.
Akkorden gjekk bra ei god stund, men
det oppstod problemer då me ikkje fekk
naudsynte teikningar og spec’ar. I tillegg
blei det pøst på med personell frå bemanningsbyrå. Det viste seg at dette ikkje
var kvalifisert arbeidskraft for jobben og
timebruken steig til vêrs! Me burde ha
avslutta akkordavtalen før dette oppstod.
Det irriterar meg den dag i dag.
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Intervju
Av Vegar Moe

-Men ryktene seier at du også er innehavar av verdsrekorden i akkordetterskudd?
Alf Kåre harkar litt og stikk peikefingeren
inn mellom tenna og flikkar opp og ned
med nagla. Det er pingvindropsen som
har klistra seg fast, noko desse dropsa har
til vane å gjer i sluttfasen.
-Ja, det er jo takka være Vegar Moe!

skulle aldri gå så bra som dette! Men
nok om det. Det må vera lov ein gong i
blant. Når det gjeld påstanden om at
dette er verdsrekord, har underteikna
sjekka dette opp med fagforeininga. Dei
var usikre, men Alf Kåre sitt namn dukka
opp med ein gong som potensiell rekordhaldar. Inntil nokon andre kan dokumentere ein betre akkord, vil Alf Kåre
stå som den ubestridte verdsmeisteren på
Akkordtariffen.

-Kabeltrekk?
-Ja, han var god å køyra bil!
Prosjektet det er snakk om var på Stord
lufthamn i 2010 der jobben var å trekkje
nye kablar til banelys med meir. Alf Kåre
hadde lagt ned røyr i bakken som gjekk
mellom banelysa nokre år tidlegare, og
visste dermed at denne jobben kunne ein
tene gode pengar på. Underteikna var
til stede på dette prosjektet og opererte
blant anna som sjåfør (!). Sjåfør, tenkjer du!? Røyra låg snorbeint i bakken,
og som kjent er dei fleste rullebanar på
flyplassar nokolunde beine og me trekte
fleire kablar i same slengen etter bilen.
Alf Kåre knyta kablane fast til trekketauet i eine enden av røyret, og underteikna gav gass i motsatt ende. Ein kunne
sjå for seg talla i akkordprogrammet på
datamaskinen rulla i veg!

-Men kva ligg akkordetterskuddet på
til vanleg då? Du har jo tross alt eit par
akkordjobbar i året.
-Me pleier å ligga på mellom 50 og opp

mot 100 kr pr time i etterbetaling. Det er
bra det. Han føler han må leggja til ein
kommentar no.
-Det er vertfall meir enn kva du klarar
å forhandla fram til oss i lønsforhandlingane!
Eg tenkjer at her er det berre å koma
seg vidare til neste spørmål. Og ikkje
minst, inn for landing.
-Du er stort sett den einaste her som
driv med akkordarbeid. Kva må til for
at andre skal gjera det same?
Pingvindrops nummer 6 er på veg inn i
gapet.
-Det er mange som er frista av det med

-Kva timelønn hadde me til slutt?
-Tja, det enda vel på rundt 660-670 kr
pr time, inkludert alle personlege tillegg
trur eg me havna på? Til og med Vegar
Moe var nøgd då!?
Sjølvsagt blei eg nøgd. Åge Blummenfelt vart også nøgd. Han sto på talarstolen
på eit årsmøte og fortalte om viktigheita
av akkordarbeid, og han nevnte resultatet
frå vår akkord til forsamlinga. Det gjekk
eit stort gisp i salen. Tradisjonen tru,
etter årsmøtet, bar turen til Wesselstuen.
Der venta det kjeft frå Bergen og omland
sin akkordgeneral, Gunnar Røssland. Me
fekk som hatten passa, for akkordjobbar
MONTØRFORUM 1 - 2019
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Intervju

tanke på pengane ein kan tene på det, men
det er ikkje alle som vågar då dei føler seg
usikre. Men eg har sagt at eg skal hjelpa
dei. Akkordtariffen er også blitt mykje
enklare enn det var tidlegare. Då eg byrja
med dette så var det slik at ein skulle ha
betalt for å bora eit hol i ein stender. Bora
eg to hol, men berre nytta eit, så fekk eg
betalt for to hol. Ein fekk betalt for alt ein
gjorde. Alt dette er innkalkulert i prisane i
dag. Om ein ikkje finner punkta i akkordtariffen, så lagar ein såkalla 07-avtalar.

planen er å gå av på 62 år, ja.
Alf Kåre smiler lurt og veit kor eg vil. Alf
Kåre har alltid hatt næringsvit, og over
alle desse åra har han samla på kabelkapp
etter ferdigstilte prosjekt som bedrifta
ikkje ville ha. Og det er av typen kabelkapp som inneheld kopar. Ryktene seier at
i garasjen hans i Lauvdalen, fins den største konsentrasjonen av kopar i Hordaland
fylke.

-Men du er akkordkongen i Sunnhordland, kanskje til og med i heile verda,
etter det me har kome fram til i dag.
Kvifor meldte du deg på akkordkurs i
Bergen i fjor haust? Lærte du noko nytt?

Alf Kåre vil verken bekrefta eller avkrefta
desse rykta. Han reiser seg frå stolen og
tar ein siste pingvindrops før han forlater
klubbkontoret for å gå opp til sjefane i 3.
etasje for å purre på signatur på den siste
innsendte akkordavtalen.

Kjeven byrja snart å gje etter, etter all
pingvindropsen. Tygginga blir langsomare og langsomare. Men Alf Kåre står
på vidare for å få fram bodskapen han vil
ha ut.
-Ja, faktisk så gjorde eg det. Det var
ting i tariffen som eg ikkje hadde fått med
meg sjølv om eg har jobba mykje akkord.
Så lærte ein ein del av å vera saman med
andre som har fartstid innan akkordarbeid. Spesielt dei som er litt yngre enn
meg. Dei hadde eit litt anna syn på enkelte
ting. For min del kan eg sei at eg har eg
vore litt for dårleg på å lage 05- og 07-avtalar for eksempel.
-Kunne du tenkja deg å avholdt kurs på
vegne av fagforeininga? Det blir hevda
at akkordarbeid er noko dei berre kan
på austlandet, og delvis i trøndelag.
Men me har jo ein verdsmeister her på
vestlandet. Så eg meinar at du burde
bidratt til at fleire byrjar med akkordarbeid.
-Nja, nei, altså, for å halde kurs bør ein
kunne litt historikk innan akkordtariffen.
Men det er kjekt og lærerikt å vera med
på slike kurs. Eg meinar det er viktig at
deltakrane på slike kurs er ei blanding av
34

-Stemmer det, at du har så mykje kopar?

«Pingvindrops»

folk med lite erfaring og folk med mykje
erfaring. Då vil ein få diskusjonar mellom
deltakarane, og kurset blir meir levande.
Ein kan diskutera erfaringar og løysningar på ulike case’ar for eksempel.
Etter litt meir preik om kurs, så kjem
det fram at Alf Kåre ikkje kjem til å stå
på bakbeina om han hadde blitt spurt om
å bidra på kurs. Det er viktig at slike som
han bidreg med kunnskap til dei som ikkje
innehar dette. Oppfordringa frå Alf Kåre
er vertfall at han vonar at fleire byrjar med
akkordarbeid, for det er som regel pengar
å hente ut på slike jobbar. Om ein ikkje
har gjort det før, kan ein for eksempel
prøve ut akkordprogrammet opp mot ein
jobb du er på for å sjå korleis akkorden
hadde slått ut om det var ein reel akkordjobb. Då får ein kjapt oversikt på kva som
gjekk bra og kva som gjekk mindre bra, og
med litt eventuelle justeringar er ein klar
for akkordarbeid.
Så til slutt, etter 3-4 koppar kaffi og eit
ukjent antall pingvindrops, er det tid for
endeleg landing. Men eit kjapt spørsmål
til.
-Du er snart pensjonist. Kva skal du til
med då? Strekker pensjonen til?
-Hehe, det er no 11-12 år til det. Men

FAKTABOKS:
Prisane i akkordlista er faste,
lønnsreguleringa skjer i form
av at ein har ein akkordfaktor som vert oppdatert årleg i
samband med tariffoppgjeret. I
dag er faktoren på 2,307. Det
vil seie, for å montere ein fire
meter lang kabelstige, har ein
listeprisen (posisjon 710.10 i
lista) på 35,52kr/m, som då
vert ganga opp med 4m, også
ganga med multiplikatoren.
35,52*4*2,307=327,78kr. Så
dersom ein klarar å montere ein
fire meter lang kabelstige på ein
time, har ein ei grei timesbetaling!
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Medisinkassen
Kjell Sverre Aasheim

Medisinkassen - Nye vedtekter
Gjennom medlemskapen i EL og IT Forbundet og Elektroarbeidernes Fagforening finnest det mange medlemsgoder.
Eit av desse er Medisinkassen vår.
På halvårsmøtet i fagforeninga 2018
vart det bestemt nye vedtekter for medisinkassen, og her er dei viktigaste endringane.
➤➤ Maks utbetaling utover eigenandel på kroner 1000,er auka frå 6000,- til 8000,-.
➤➤ Utbetalingar er endra frå kvartalsvis til to gonger pr
år. Utbetaling er no i starten av april og starten av
oktober.
➤➤ Frist for innsending av reseptar er utgongen av mars
påfølgande år.
Fullstendige vedtekter finn du på https://www.efbergen.no/medlemskap/medlemsfordeler/, og rull ned til
medisinkassen.
Me ser at det er veldig mange som ikkje nyttar seg
av denne. Kva som er grunnen til dette kan vera fleire,
men me høyrer ein del som seier dei ikkje er klar over at
Medisinkassen eksisterer.
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På grunn av det kjem me no med denne påminninga.
Me veit at alle i periodar har behov for medisinar
til seg og sine, og gjennom denne ordninga er det
mogeleg å få tilbake store delar av medlemskontingenten gjennom utbetaling frå Medisinkassen.
Oppmodinga går difor til alle som ikkje nyttar seg
av Medisinkassen om å starta gjera det.
Det er kontoret på Stord som handterer utbetaling frå
kassen. Utbetaling skjer så snart ein er komen opp i
eigenandelen.
kvittering for utlegg til reseptbelagd medisin og
behandlingar hos fysioterapeut/kiropraktor sendes til:
Elektroarbeidernes Fagforening
Postboks 495
5403 Stord
Alternativt kan kvitteringane scannast og sendast på
e-post:
elin.risnes@elogitbergen.com /
kjell.sverre.aasheim@elogitbergen.com
NB! Kvitteringane må innehalda reseptnr/medisintype
og namnet til medlemmet.
Kjell Sverre Aasheim
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1 mai

1 mai i Svelgen

Toget med Klubbleiarane Knut Sande, Industri og
Energi Og Øyvind Grindheim EL og IT, i spissen.

Ca 100 møtte opp og gjekk i tog i Svelgen
1.mai under parolane, «Forby bemanningsbyrå», «Nei til Sal av Norge» og
«Nei til lausarbeidersamfunnet». Musikkarar frå heile kommunen spelte i toget,
som gjekk gjennom Svelgen sentrum og
rundt omsorgsenteret. Deretter samla ein
seg på Svelgen Samfunnshus for kaffi og
kaker. Her var det lokale musikkinnslag
og allsong til Frihetens Forpost, Seieren

vekt på sterkare fellesskap, mindre skilnadar i samfunnet og samarbeid med fagbevegelsen, Veggane i samfunnshuset var
pryda av parolar som «Norske lønningar
i Norge» - «Lærlingeplassar til alle» «Ta
Arbeidsmiljølova tilbake» «Forby profitt i
velferden» «Ein pensjon og leve av» , «Eit
trygt arbeidsliv for alle» og «Likelønn,
ikkje lønn etter kjønn».

Følger Våre Faner og Ta Kvarandre i Handa
og Hold.
Appellane vart i år heldt av Frode Alfheim, Forbundsleiar i Industri og Energi,
Kristine Lyngbø Ungdomstillitsvalt i
Fagforbundet og Anne Kristin Førde frå
Fagforbundet og Ordførar kandidaten til
Bremanger Arbeidarpartiet . Hovudtalar
var Stortingsrepresentant Ingrid Bjørketun Heggø, Arbeidarpartiet. Ingrid la stor

Frå toget, Appelantane Anne Kristin Førde og Kristine Lyngbø med parolen Forby Bemanningsbyrå.
36
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1 mai

Hovudtalar Ingrid Heggø
Til høyre: Ingrid Heggø i toget.
Frå samfunshuset

Knut Sande, Ingrid Haugen, Kristine Lyngbø, Ingrid Heggø, Anne Kristin Føre, Øyvind Grindheim.
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1 mai

1 mai på Stord
I tråd med ein mangeårig tradisjon byrja
feiringa av arbeidaranes dag kl. 09.00 med
tale og blomenedlegging ved Gruvearbeidamonumentet på Litlabø. Det var trass
alt her ved Stordø Kisgruber at 1.mai først
vart feira i Sunnhordland. Tidlegare møtte
gruvearbeidarane si feiring motstand blant
dei innfødde, men den tida er definitivt
forbi. Ein tur til Gruvemusèet på Litlabø
er blitt ein fast post på 1.mai-programmet
for mange stordabuar.
Årets talar på Litlabø var Richard Storevik, klubbleiar ved Leirvik AS.
Den påfølgjande 1.mai-frukosten på
Stord Hotell måtte i år flyttast til eit større
lokale grunna plassmangel. Frukosten
byrja med kulturelt innslag ved elevar frå
Musikklina ved Stord vidaregåande skule.
Leiaren av LO Sunnhordland, Mohammed Kallel ønskte velkomen og leia
arrangementet.
Under frukosten var det fleire appellar.
Den internasjonale appellen vart halden
av Susan Abdallah frå Norsk Folkehjelp.
Temaet var Norsk Folkehjelp sin 1.maiaksjon «Demokrati på spel – organisasjonsretten i fare».
Elles vart det halde tre politiske appellar. Anna Sofie Valvatne frå Stord SU
snakka mellom anna om grøn industri,
Hilde Hauglid frå Stord SV snakka mellom
anna om fellesskap og kor viktig det er å
organisera seg. Rose Maiken Flatmo frå
Stord Raudt minna mellom anna tilhøyrarane sine om Rosa Luxemburg. Alle appellantane åtvara mot velferdsprofitørar
og bemanningsbransjen. Frukosten vart
avslutta med ein heftig versjon av Dolly
Parton-låten Nine to Five før ein noko
tammare allsong av Internasjonalen.
Om lag 160 menneske deltok på frukosten. I toget kom det til endå fleire. Toget
vart taktfast leia an av Stord Skulekorps.

•
•
•
•

Stopp velferdsprofitørane
Grønt skifte no – start utbygging av
havvind
Bruk oljefondet til utvikling av grøn
industri

Vel framme på Torget på Leirvik, hadde
forsamlinga vakse seg endå større. Endre
Olsen spela og song mellom anna John
Lennons Working Class Hero og Billy
Braggs There is power in a union.
Ordførar frå AP, Gaute Epland var
årets hovudtalar. Han trekte liner attende
i soga heilt til byrjinga av 1.mai-feiringa
i 1889, via Gerhardsen og fram til i dag.

Epland hevda å tilhøyra industripartiet framfor nokon, og snakka varmt om
samspelet mellom stat og marknad. Ordføraren var òg innom kvinnekamp, pappaperm, Pride og Metoo. Elles uttrykte
ordføraren òg sterk uro over forvitringa av
den norske modellen og bemanningsbransjen. Mot slutten av talen sin, lova ordføraren tilhøyrarane sine gratis skulemat,
gratis SFO og ei tannhelsereform.
Etter tilskipinga på Leirvik var over,
valde mange å returnera til Gruvene på
Litlabø der Venelaget for Gruo skipa til
open dag.

1 mai i Ytre Arna

Årets parolar var:
•
•
•
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Forbod mot atomvåpen no!
Nei til EØS
Stopp sosial dumping – forby
bemanningsbransjen

Flott 1. mai arrangement Ytre Arna. Besøk av byrådsleder Roger Valhammer, leder i
Bergen AUF Endre Toft, appell fra Norsk Folkehjelps Maren Fremstad, sang fra Torill
Aurora Mønnich Paulsen og akkompagnement av Arna Musikkforening.
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1 mai i Bergen
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Det var en tradisjonell første mai feiring i Bergen. I huset
vårt var det samlet mellom 65 og 70 deltakere med stort
og smått. Det ble servert spekemat med tilbehør. Trygve
Nystad hadde sanger med tekster til ettertanke. Etterpå
gikk vi i demonstrasjonstoget til LO i Bergen og omegn,
der vi gikk sammen med 3000 andre.
Åge
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ENØK

Elkem Bremanger
med store framsteg innan
energiøkonomisering
Elkem Bremanger har eit eiget reinseanlegg for røykgassen til
omnane. Ved hjelp av store avtrekksvifter trekkast røykgass frå
omnane og køyrast gjennom eigne filter som tek ut pulver i
form av microsilica. Microsilica blir mykje brukt i betong og
støyping. Det gjer at betongen blir hardare, tettare og sterkare.
Microsilica frå Elkem Bremanger er blitt brukt til å reise verdens høgaste bygg, Burj Khalifa i Dubai. Ein finn også produktet i store bruer som blant anna Øresundbrua.
Avgassmengda har hittil blitt regulert ved
spjeld, noko som medfører unødig bruk av
elektrisitet til viftedrift. Ved å fjerne disse
spjelda og heller turtallsregulere viftemotorane, ville ein ha store besparingar knytt
til straumforbruket til viftene. Dei eksisterande hovudviftemotorane og brytarfordelinga var modne for utskifting. Det var
derfor ønskeleg å fase ut det gamle anlegget i si heilheit, inkludert trafoar som også
begynte å gå ut på levetid.
Den beste løysninga var derfor å bygge
ein ny elektroforsyning i parallell med
eksisterande. Dette innebar ein ny høgspent og lågspent -fordeling, nye trafoar
og nye viftemotorar. I tillegg vart det etablert nytt styresystem for filteranlegget.
I sommar blei det bytta motorar på
hovudviftene på Omn 5. Turtalet blei justert slik at man fekk den avgassmengda ein
skulle ha. Resultatet vart at kvar hovudvifte gjekk frå ein effekt på over 430 kW
ned til ca. 260 kW. Det blei ein besparelse
på 170 kW per vifte, totalt rundt 500 kW.
På årsbasis vil det summere seg opp til ein
plass mellom 4 og 4,5 millionar kWh berre
på Omn 5.
I prosjektet har det blitt nytta nærare
30 underleverandørar, dei fleste lokale
aktørar, men også større bedrifter som
ABB og Siemens. Totalbudsjettet ligg i
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størrelsesorden 23 MNOK . Når alt er
ferdigstilt ser ein føre seg ein årleg besparelse på rundt 11 GWh. Multivolt hadde
den største enkeltkontrakta som omfatta
mesteparten av elektro arbeidet, minus
innkjøp av frekvensomformarar og motorar som Elkem kjøpte direkte frå ABB.
Multivolt leigde inn 2 elektrikarar og ein
lærling frå Caverion Nordfjordeid til kabling og kobling.
Rune Myntevik frå Helland Elektro og

Av Øyvind Grindheim

Rune Myntevik tilpassa kablar og straumskinner
på Trafoen.

Trond Erstad frå Scanelec vart leid inn
for å utføre arbeid i forbindelse med
høgspentskinner. Stein Tore Høynes var
installasjonsleiar for Multivolt.

Åtte elektrikarar var med å modifisere det elektriske anlegget på Elkem Bremanger sitt reinseanlegg. Frå
venstre: Kjell Øyvind Hellem, Multivolt, Stein Tore Høynes, installasjonsleiar for Multivolt,
Georg Sørgulen, Caverion, Rune Kroken, Caverion, Bjørn Stølen Caverion,
Svein Ove Vesterås, Multivolt, Rune Myntevik, Helland Elektro og Trond Erstad, Scanelec.
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Klubbmøte

Av Kjell Sverre Aasheim

Årsmøte Aibelklubben

8. februar 2019 i Haugesund
Årsmøtet 2019 i EL og IT Klubben Aibel ble avholdt på HMV Fritidssenter i Haugesund.
Det var totalt rundt 35 fremmøtte på årsmøtet, både i fra Rogaland og Hordaland, noe
Karsten under åpningen pekte var en god del færre enn ønskelig.
Det nye klubbstyret

Tidligere Klubbleder i klubben Kjell
Valvatne ble bisatt dagen før årsmøtet,
og Karsten sa noen velvalgte ord for å
minnes Kjell.
Karsten trakk frem et par saker fra
årsberetningen for klubben.
En del av medlemmene har meldt
overgang til IE, og det er nå kommet en
avklaring fra forbundsleder i IE der det
fremkommer at de er feilorganisert, med
påfølgende mulighet til å melde overgang
tilbake til EL og IT Forbundet. Dette er
det en enighet mellom EL og IT Forbundet og IndustriEnergi om.
Det har også blitt arbeidet en god del
med «lokalt ansatte» som bor langt vekke.
Dette blir en utfordring når de blir tatt inn
fra offshore til å jobbe i Haugesund.
Karsten trakk også frem de streikende
i Traftec, og uttrykte støtte til de, og at
klubben også ville fortsette denne støtten.
Klubben vil fortsette det gode arbeidet
med gode arbeidstidsordninger. 14-21 og
15-20 er nå den etablerte ordningen på
verftet i Haugesund.

Det er også en «permanent» ordning med lokale nøkkelpersoner som
har fått godkjent 15-20 til erstatning for
5-skiftordning.
Det er etablert et samarbeid mellom
klubbene i Aibel, Kværner, Aker Solutions
og TB. Det har vært 4 møter, der det siste
også var i lag med ledelsen i bedriftene.
Opplæringsutvalget er kommet i gang
med å få medlemmer på kurs i etter- og
videreutdanning, og en ser i tillegg på å
få i gang kurs for instrumentrørleggere og
automatikere.
Snittalderen i klubben er på 37,5 år
(35 i Haugesund og 48 i Bergen), og en
registrerer at det er gode muligheter til å
verve flere medlemmer til klubben.
Nils Gunnar Knutsen la frem regnskapet for 2018, som viste et lite overskudd.
Budsjett for 2019 ligger også an til et lite
overskudd.
Videre gikk årsmøtet inn for at det
skulle innføres en vervepremie der potten
settes til kroner 6000,Det ble videre slått fast at en skal

fortsette med annenhvert år i Haugesund/
Bergen, men at det blir gitt åpning for å
avvike dette i spesielle tilfeller.
På siste del av møtet la valgkomitèen
frem sin innstilling til nytt klubbstyre.
Karsten har hatt 20 år som klubbleder og
fikk fornyet tillit til videre å lede klubben. Hele det nye klubbstyret ble valgt
enstemmig.
Etter at årsmøtet formelt ble avsluttet kom representant fra bedriften og
informerte om pågående og kommende
prosjekter.

Bra oppmøte, klubbleder Karsten Amble Bøe ønsker velkommen.
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Arbeidstid
Av Kjell Sverre Aasheim

Arbeidstidsordningar på land
– Trenden har snudd for EL og IT Forbundet sine medlemmar

I førre utgåve av Montørforum skreiv eg litt om
nye kriterier som var vedtekne i EL og IT Forbundet, og som skulle ligga til grunn for godkjenningar av arbeidstidsordningar ved utanbys
oppdrag på land:
Ein rotasjon som strekk seg utover 1 veke
skal vera minimum over 3 veker. (Dette vil
eksludere ordningar som 7-7, 8-6 osv, men vil
ivareta men vil ivareta 4-3 ordninga)
Rotasjon som går over 3 veker skal innehalda
minimum 9 dagar fri/avspasering.
(12-9 og 11-10 vil vera ivareteke, og eksempelvis
13-8 vert ekskludert)
Ved meir enn 12 dagar i opphaldsperioden skal
rotasjonen strekka seg over 5 veker.
(12-16 vert ivareteke, i tillegg til at 14-21 og
15-20 er ivareteke. 13-15, 14-14 og 15-13 vert
eksludert)
Maksialt antal arbeidsdagar i rotasjon er 15
dagar.
Maksimal lengde av arbeidsdagen inkl pausar
er 12,5 timar (der maks 0,5 t pause er ubetalt)
Det er no i overkant av eit halvt år sidan dei
nye kriteriane trådde i kraft, og det er ei gleda
å melda at så langt er det berre positive trekk
å sjå på kva ordningar som er søkt om og gitt
godkjenning for. I skrivande stund, 22. mars, er
det gitt 67 godkjenning for EL og IT Forbundet.
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Desse godkjenningane fordeler seg som følgjer:
4-3:		
6-8:		
11-10:		
12-16:		
14-21:		
15-20:		

6 godkjenningar
2 godkjenningar
1 godkjenning
15 godkjenningar
20 godkjenningar
23 godkjenningar

Av denne oversikten ser ein at det i all hovudsak
er ordningar som er gode for våre medlemmar
som må reisa vekk frå heimen for å arbeida.
Dette visar med all tydelighet at EL og IT
Forbundet gjorde rett i å sei nei til ordningar
som 13-15, 14-14 og 15-13.
EL og IT Forbundet har alltid hatt stort
fokus på å få til gode arbeidstidsordningar for
våre medlemmar, og det er difor gledeleg å sjå
at dette arbeidet har snudd trenden me var inne
i med ordningar som var upopulære.
Eg vil også nytta høvet til å minna om at det
er oppdaterte skjema/dokument som skal nyttast når ein søker om godkjenning av arbeidstidsordningar.
Desse kan ein finna på våre heimesider
www.efbergen.no – Aktuelt nå – Sjekklister
rotasjonssøknad.
Søknadar sendes som tidlegare til meg på kjell.
sverre.aasheim@elogitbergen.com
Kjell Sverre Aasheim
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Byggeplassbesøk

Nye Nasjonalmuseet
i Oslo
Caverion har de tekniske installasjonene
på det Nye Nasjonalmuseet i Oslo. Fra
Caverion i Bergen har det på det meste
vært 17 montører og lærlinger utlånt til
Oslo-avdelingen for å bistå i arbeidet. På
topp har bemanningen på elektro lagt
rundt 250 mennesker. I løpet av høsten
2018 var hele 70 prosent av arbeidsstokken innleid fra bemanningsfirma, men
nå i skrivende stund har dette endret seg
til at det er omtrent like mange innleide
fra bemanningsbyrå som fra Caverion.
Bedriften har endelig innsett at det er
dårlig økonomi i å permittere ansatte på
lokasjoner utenfor Oslo, samtidig som
det er massiv innleie i hovedstaden. Det
er derfor nå sendt personell fra nær hele
landet til dette store prosjektet.
Nye nasjonalmuseet er en av de største landbaserte byggeplassene i skrivende
stund og sysselsetter ca. 900 arbeidere på
plassen. Bygget, som er plassert mellom
Oslo Rådhus og Aker Brygge, blir på
54.600 kvm totalt, med utstillingslokaler
på 13.000 kvm. Bygget skal huse nasjonens kunstskatter med både permanente

og rullerende utstillinger. Det skal visstnok være ca. 100.000 kunstverk i forskjellige formater som skal få sin plass i bygget.
Mange av disse vil bli oppbevart i de store
magasin-hallene som er plassert i kjelleren
på det nye bygget.
Caverion startet med sine installasjoner i 2016 og har underveis hatt store
utfordringer, spesielt med den tekniske
etasjen i bygget. Her er takhøyden mellom
1,60 og 1,80, og hele etasjen på 12.000 kvm
er fullstappet med kabelbroer, kabler, rør,
ventilasjonskanaler osv. Den lave takhøyden har blitt spesielt krevende, og sykefraværet for de som har utført montasje her
har vært høy.
Klubbleder i Caverion Bergen, Øyvind
Landsvik, besøkte bygget dagen før
Landsmøtet i EL og IT Forbundet startet
og fikk en god omvisning på bygget av
Magnus Tveit Hamre. Han er den første
fra Bergens-avdelingen som ble sendt over
fjellet på høsten 2018 og er etterhvert godt
kjent med alle ganger og kroker. Arbeidslaget fra Bergen jobber 4-3 rotasjon og
avslutter uken klokken 11 på torsdagen.

Tom Haaheim Carlsen og Petter Reikerås Hansen arbeider med markeringslys
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Av Øyvind Landsvik

Magnus Tveit Hamre i teknisk etasje.

De er innkvartert på hotell i nærheten av
byggeplassen og skal etter hva vi hører
trives godt.
Bygget skal etter planen være ferdig til
sommeren, men åpner ikke for publikum
før i 2020.

Frode Molvik trekker datakabler
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