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eismontsrenesFagforening stir ni i front
for mange. Vi mener det krav vi er ute i
konflikt pi n6, er et krav allmennheten
stotter.Det viser ogsi det engasjementetsom er rundt
oss. Denne stotten og oppsluttingen til virt krav vil
vere skende.
Lederav HMF.Rune Larsen

Arbeidsgiverneonsker ikke 6 snakkeom kravet og
grunnlaget for konflikten. De har i sin iver forsskt 5
vri fokuset over pi 6 angripe oss pi mange omrider,
ogsi pi et nivi som vi ikke mener det er fornuftig 6
legge oss pi. Vi mi holde fokus pi de viktige ting
ved dennestreikenog ikke la oss engasjeremed pi
skittkastingenfra HLF/TelfoA{HO.
Foreningen har mange oppgaver i denne situa-

Innhold

sjonen.Det er en oppmuntring i se den entusiasmen
og iver medlemmeneviser og utover. Enten det vrere
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seg lopesedlerpi gata og andre strategiskesteder,
praktiske organiseringsoppgaverog massemer. Det

Et samfunnmedustokurs
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er godt i se at vi stir samla om dette.
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Det engasjementetsom ogsi bevegerseg i El&It
forbundet er ogsi av stor betydning for oss,og de har
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Historieboka
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uttalt at detteikke bare er en heisstreik,men en streik
for hele forbundet. Videre er den tette oppfolgingen
de viser oss enormt viktig.
Ikke la dere provosereav utspillene til arbeidsgiverne, spesielti DagensNeringsliv, det kommer
en dag etter dette hvor slike utspill og pistander blir
avgjorende for klimaet i de enkelte bedrifter. Men
hold fokus pi kravet virrt: norske lsnns - og arbeidsvilkdr skal ligge til grunn for arbeid i Norge!
Lykke til!
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Bergen

Thyssen

Av Tor Sundby

Av VidarHolm

Det betyr ikke at jeg slengermeg
En forgubbetavdeling?
Den sistetellingen av medlemsregis- ned pi sofaen,men fortsattvil jobbe
teretviser at det ni er 84 medlemmer aktivt for fagforeningen og RV
i avdelingen,av disse er halvparten Men at noen yngre er pokka nsdt til
over 40 5, 13 er pensjonisterog flere i ta over om ikke alt for lenge, det er
er pi god vei mot pensjonsalderen. bare en nodvendiehet!
Likevel er det positivt at det er kommet flere nye medlemmer av den noe
yngre garde inn i faget de senere5r,
og i septemberavholder Kurssenteret
kurs for lrrlinger og nye medlemmer
iBergen.
Det er ogsi viktig 6 ha for seg at
Av Jan Refsnes
halvparten av montorene hos Stahl i
Bergen arbeider i offshore og skip, Sommerener pi vei til andre breddegraderog slik som den har oppfort
og selv om jeg selv mener det er en
fornuftig politikk av oljeselskapene seg i 6r, var det pi tide den forsvant.
6 holde seg til frerrestmulig heisle- Men inn i mellom regnbygenehar det
verandorer,er det ikke 6 stikke under vert arrangertsandvollyball, sandfoten stol at dette er en utsatt gruppe ball med Cantonaog kompani, gladsom er mer avhengig av vekslende matfestival,Tallshiprace,som nok en
politisk styring enn den landbaserte gang var en stor opplevelsemed de
store og gamle seilskutene.Og n6,
virksomheten er.
fortsatt
i
skrivende stund"pigir oljemessa,
Bergensavdelingener
sA
Ingvar Lahammar satt heisvakt
avhengig av at der er stor aktivitet
slik
at kongenog Co. skulle fole seg
i andre avdelinger, noe soin skyldes
kort
montetrygge.
liten byggevirksomhet,
Vir egen heiscupturnering som
ringsfrist og en tullete priskonkurgir
av stabelen l.helga i november,
seg
i
mellom
ranseenkeltebedrifter
pd
i
tilfelle
noen ikke har fitt med seg
og
nyanlegg.
bide
ettersyn
ikke
begynner
6 ta form og brikkene
om
dersom
det.,
Jeg er overbevist
prispopi
plass.
faller
36 vi hiper at alt skal
ni
legger
om
sin
bedriftene
vrre klart til dere kommer.
litikk til en pris pi hva det virkelig
Arbeid, som vi driver med innimelkoster 6 drive et forsvarlig og seriost
lom, ser ut til 6 vrere bra. Gutta fra
ettersyn, si er dette som 6 sage over
greinen en sitter p6. Men dette vil
de forskjellige butikkene sier de har
nok 6 gjore.
mitte bety en ny hverdag, b6de for
Nir det gjelder konflikten som er
bedriftene og for montorene - enten
i bransjenvil jeg bare si at vi er klar
en liker det eller ikke.
Jegtror ogsi at de som klarer 6 lage her ogs6.
Hvis det er slik at arbeidsgivere/
fornuftige losningertil ombygninger
NHO innbiller seg at de kan sette
og fornying av eldre heiser vil fi et
fortrinn, derfor slutterjeg aldri i for- dettelandet50 6r tilbake med et pennestrsk fordi de har den regjeringen
undremegoverhvor lite detteomridet
prioriteresav de storekonsernene!
som er n6, i ryggen, har de truffet pd
Si er jeg selv altsi blitt AFP pen- feil folk.
Ellers er alt ved det gamle. Egil
sjonist etter 6 ha konstatertatjeg ikke
ville fA de sammeretrettmulighetene Riska kom hjem fra sine venner i
Polen med bil og alt inventarintakt.
som alle de politikere, byr6kraterog
Aage Thomsen hadde vrert og fisket
andre <kontorstolslitere>har. Nir
jeg ikke fir bli Fylkesmannetter alle
makrell i Grebbestadi Sverige. Si
stort sett er vel alle klar til det som
disse 6rene som politiker, kan jeg
mitte komme framover.
likegodtta AFP.

Vi er fortsatt 5 mann permittert pi
Thyssen,en situasjonsom n6, slik
klubben ser det, er mer skonomisk
betingetenn utfra arbeidssituasjonen.
Bedrifteninnrsmmerdelvis dette,og
har,nir santskal sies,skrikendersde
tall som underbyggerbehovetfor bedring av resultater. Pisker svinges
over rebelske rygger, for 6 spissforpivirkes
mulere.Samarbeidsklimaet
av
dette
og
stemningen
selvfolgelig
pijobben ogs6.
Neste6r derimot serbra ut for oss.
Om ikke bokeneer stappfulle si mangler det mindre enn salgsapparatetlar
segskremmeav.Og med 2 montsrer i
avgangsidensistkan det fort bli mye
h gare fremover.
Som om ikke den pigiende streika
p d v i r k e r s i t u a s j o n e n ?S e l v f o l g e lig gior den det, bide i forhold til
samarbeidetmed bedriftens ledelse
og stemningeni hverdagen.Jeg tror
at flertallet i klubben, om ikke alle,
mener at bedriften per i dag fsrer en
beinhardrasjonaliseringspolitikksom
bare er en forsmak pi hva som kommer fremover.
Bedriftens ledelseer selvfolgelig
satt under et voldsomt press fra sine
sjefer ute i det store EU, som igjen
masespi av profitthungrige eiere.
Medisinen som anbefalesbrukt
mot underskudd er innskrenkinger,
angreppi avtaleverkhvis mulig og i
hvert fall lerne opparbeide<godeo.
Pisken skal svingesfor 6 fi mer ut av
den enkelte.Trusselenom nedbemanninger om ikke underskuddetsnus,
som sikkert er reell nok, fremmestil
stadighetsom et ris bak speiletom vi
ikke tilpasseross den nye hverdagen
Europapresserpi oss.
Vi tror jo fortsatt det er slik at de
menneskeligeressursene,pi begge
sider av bordet, er avgjorende for bedrifteneslsnnsomhet.Det er et viktigereog bedretiltak 6 intensiveresalg
enn 5 permittere. Innlysendeegentlig,
men tydeligvis bare for montsrene.
HMF har ett medlem i v6r sssterbedrift , ThyssenRulletrapperAS. Dette
medlemmeter per i dag oppsagtfra
sin stilling og denne sakenkommer

Stavanger
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har krevd 6 sti i stilling til saken er
avgjort i retten, ssker bedriften etter
ny rulletrappmontor.
Klubben har varslet bedriften ved
Elevator at vi ikke er spesielt stolte
av hvordan denne sakener behandlet
av ledelsenpA rulletrapp.Videre sier
klubbenat vi viljobbe for at vedkommende fbr jobb i Elevator. Thyssen
Elevator har tidligere vist at de har
de rette holdningene i forhold til 6 ta
vare pi ansattesom sliter med sykdom i perioder.Nir ledelsenblir giort
kjent med denne sakensrealiteter er
jeg overbevist om at de tar de rette
beslutnineene.

Av Stile Hovland
Ni kommer hssten med store, tunge
regnskyer.Det virker ogsi som arbeidsgiverne har tatt med seg dette
varet inn i forhandlingene. De er
ikke si interesserti at utenlandske
arbeidereskal ha like arbeidsforhold
og jobbe pe lik tariff som nordmenn,
men i Vestfold/Telemarkstyrker dette
bare det sosiale forholdet. Ni mstes
vi til lunsj endamer over firmagrensene. Det planleggesogsi Sverige-eller
Danmarkstur.Nir det gielder arbeid i
avdelingenehar Kone og Reberi Vestfold mer enn nok il gare. Otis venter
pi 6 settei gang med storprosjekteri
Tonsberg.ForTelemark sin del er det
litt verre. Reberhar veldig lite 6 gtrore.
For Kone og Otis ordner det seg litt
senerepi hosten.Si forTelemarksin
del er det godt 6 ha vestfold e stotte
segp6.

For ca. 1 6r sidenmistet vi en kollega i Vestfold etter kort tids sykdom.
Vi har hatt litt kontakt med etterlatte,
og hun forteller at etter forsikringen
var gjort opp, fant hun ut at de ikke
hadde dsdsrisikoforsikring. Denne
kosteross58 kr. pr. mnd., eller 696 kr
i 6ret. Dette inneberer at de etterlatte
(samboer,ektefelle og barn. Se forsikringspapirene.)sitter igjen med 5G.
I G:56861 . Etter fylte 5 I ir reduseres
forsikringssummen med 0,25G pr. 6r.
Etter 60 ir er medlemmetforsikret for
2,5G Ved dod pi ufore- og ektefelleforsikringen.Ar,talenummereter GRP

0046s27.
Til slutt vil jeg bare minne om at
Vestfold/Telemark stiller med et meget godt og habilt lag til heiscupen i
Stavanger.PS. Husk susp,tannbes$rtter og leggskinn nir dere andremster
Vestfold/Telemark. Si hard har konkurransen blitt at jeg selv har meldt
overgangtil Kone Oslo.
Stdpd videre.
H i Isen Vestfo I d/TeI emar k

Ferrekvinnelige ledere istaten
Kvinneligeansattei staten
slippersjeldneretil i lederstillinger enn kvinnelige
ansattei privat semor. Det
viser beregningerbasertpd
Arbei dskraftunderss keIsen
2003,ifolge Dagsavisen.

I offentlig sektor er 3,4 prosent av
de kvinnelige ansatte ledere, mens i
privat sektorer 5,8 prosentav de kvinneligeansatteledere.Tilsvarendetall
for menn er 8,9 i offentlig sektor og
10,2 i privat sektor.
- Disse tallene viser at det er relativt lettere for kvinner i slippe til i
privat sektor enn i offentlig sektor,
sier forskningsleder Hege Torp ved
Institutt for samfunnsforsknins etter
Heismont@ren nr. 3-2OO4

6 ha sett pi tallene som Dagsavisen
har regnet ut med hjelp av Statistisk
Sentralbyri (SSB)
Torp pipeker at offentlig sektor
har lagt forholdene godt til rette for
rekruttering, men at forskning viser
at det er f;i kvinnelige sokere,selv om
erfaring tilsier at kvinner stiller likt
nir de fsrst soker.
- Det kan v&re at offentlig sektor og
detstradisjonersenderut signalerom

at de pleier i rekruttere menn. Tradisjonen er altsi et hinder. Samtidig er
det en del feighet blant kvinner, sier
hun.
Ifolge SSB hadde Norge i 2003 til
sammen51.000kvinner i lederstillinger i Norge. Av dissevar 38.000mellomledere,mens I 3.000 var toppsjefer
og administrerendedirektsrer.
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Klassekampenog VGhar skrevetom forholdenei det irske lavprisflyselskapet
Ryanair.Her visesneringstivets sanneansin i dereskamp om mestmulig inntiening.
Denneartikkelen er hentetfra begge aviser.

Av Redaksjonen
Her vises neringslivets sanneansikt i
dereskamp om mest mulig inntjening
Ryanair er kjent for i fsre an i priskonkurranseni lufta og moter sterkkritikk
for sinelonns-og arbeidsforhold.IenestemannsforbundetHTF, som organisererkabinansattei Sverigeforteller
om brutale arbeidsvilkir. Arbeidsuker
opp mot 64 timer, til en bruttolonn pd
13.500svenskekroner i mineden.
Tolv timer arbeidsdaguten pauser.

De ansattefir ikke sykepengerdet forsteSretde er ansatt.Seneref6r de halv
sykelonn,som regnesav en grunnlonn
pi seks tusen svenskekroner i mineden. 8100 kroner i straffeavgift for
ansattesom sier opp det fsrste 6ret.

Stressetpersonell

offentliggjorde nylig en rapport om
en ulykke ved Stansted i februar
2002, skriver DagensNyheter. Under
landing begynte motoren pi hoyre
side av Boeing 737-flyet fra Ryanair
6 brenne. Kabinpersonaletforsskte
da 6 6pne dorene pi hoyre side, men
uten 6 lykkes.

Det handler blant annet om stressede
piloter, en pilot som fikk hjertein- Dirlig utdannelse
farkt under flyging, motorbrann og Passasjerenefikk panikk da de si
for dirlig utdannet personell. Den hvordan flyvertinnene skjov pi
dsren uten at noe hendte. Fsrst da
britiske fl yhavarikommisionenAAIB
Heismontaren nr. 3-2OO4
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de tilkaltehjelp fra sine mannlige
kollegaer"fikk de 6pnet en dsr like
ved den brennendemotoren. Det i
seg selv kunne fort til dodsulykker
dersom vinden hadde snudd. Etter
to irs utredningerkonkludererAAIB
med at Ryanairsnyansattepersonell
ikke hadde korrekt utdannelsetil 6
6 p n e d o r e n e i k a b i n e n .U t r e d e r n e
skriver ogsi at de kabinansattealdri
haddevart rnedp6 noenreellesvelser.
Den irske flyhavarikomrnisjonenoffentliggjorde sist uke en rapport om
en ulykke ved flyplassenCharleroii
Belgiafor to 6r siden.

Klinisk dod pilot
Like etter at Boeing 737-flyet fra
Ryanair tok av fra rullebanenfikk
p i l o t e n h j e r t e i n f a r k t .E n l e g e o m
bord konstaterteraskt at kapteinen
var klinisk dsd. men han overlevde
ved hjelpav hjertemassasje
og munntil-munn-metode.I utredningensl6s
det fast at den 57 6r gamle piloten
hadde hoyt blodtrykk. Og like for
avgang hadde han hatt opphissede
telefonsamtalermens l.ranventet pi
annenpilotensom satt fast i bilks.
Ifolge rapportenvar han misfornoyd
med ansettelsesvilkArene
og hadde
problen.rermed 6 komme overens
med arbeidsgiveren.
Ogsi i f or fikk Ryanairkritikk i en
rapportsom ble sendttil flyindustriens rapportsystem,
Chirp. En britisk
flygelederuroet seg over det skende
ornfangetav hendelserrundt lavprisselskapene
og da spesieltRyanairpA
Stansted.
Rapportenbeskriverpiloter
sornjobber underekstremtpressfor i
holdeflytidene.

Kort bakkeopphold

at Ryanair er i ferd med 6 bytte ut
sine eldstefly og pA sikt vil fi en av
Europasmest moderneflyfliter.

rniddagentil halv ellevepi kvelden.I
lopetav dendagenhaddehan i praksis
ingen spisepause,
fortellerE,lisabeth
Goffeng, hovedverneornbud
hos de
Burdeskammeseg
kabinansatte
i SAS.
- Personalpolitikkenderes er opproI tarifforhandlingenei vir gikk
rende.De burdeskammeseg.I andre de kabinansatterned pA lonnskutt
flyselskaperorganiserervi opp mot pA 10 prosent,samtidigsornarbeids90 prosentav de kabinansatte.Hvor- b e l a s t n i n g e ns k t e m e d 3 0 p r o s e n t .
for er det bare i Ryanair rnan ikke Arbeidsukenhar skt fra 40 til 5 timer.
o r g a n i s e r esr e g ?S i e r U l f S o l h a l l i
med arbeidsdageropptil 14 tirner.
T j e n e s t e m a n n s f o r b u n d eHt T F t i l
Kabinansattei Braathensgikk i
Klassekampen.
april rned pi ti ekstraarbeidsdageri
Solhallfortellerat det nestenikke iret og lonnsfrysi ett 6r.
- Ledelsenbruker argumenterom
er svenskeriglenblantde kabinansatte
hos Ryanair.De fleste har sluttet og at luftfartenhar forandretsegtotalt og
blitt erstattetav irlendere,englendere at de nye rovdyrenei lavprisbransjen
og tyskere.
vil bli vire konkurrenteri fremtiden.
Det er ingen pauseri lopet av Men for Braathens
del er vi stortsett
arbeidsdagen
pi tolv timer.Selskapet f o r n o y d . D e t v i k t i g s t e e r 6 b e r g e
har blantde kortestelandingsopphol- arbeidsplasser
og ha en inntekt, og
dene av alle, 20 - 25 minutter. Pd det er langt verre andre steder,sier
den tiden skal flyvertinneneslippe N i e l s e n .
av passasjerene,
rydde, tanke, foreta
Men de son.rkjoper billetter hos
sikkerhetskontroll
og slippe inn nye Easyjetog Ryanair kan godt tenke
passasjerer,
sier en tidligere purser over hva de stotter av uverdige ari Ryanair,Steffan Hansson-Boe,til
beidsforhold,leggerhan til. rv
SvenskaDagbladet.
Tross lave billettprisersoper selskapetinn penger.Andre kvartal i 6r
omsatt Ryanair for 2,55 rnilliarder
kroner og fikk et nettooverskuddpi
443 millioner.

Tor ikke snakke
I Norge flyr Ryanairruter til London,
Glasgow og Frankfurt. Norske fagforeningsaktivisterforteller at det er
svart vanskelig6 fi infonnasjon om
arbeidsforholdene
i selskapet
Det er ingen fagorganisering.
og de ansattetsr ikke snakken-red
oss fordi det kan fA konsekvenser
for dem. De har jo arbeidsforhold
fra rnellornkrigstiden.De ansatteer
n&rmestrettslsse,sierTerjeNielsen,
leder i kabinforeningeni Braathens.
SAS-konsernetog andrefl yselskaper
har g6ttflererundermed innstramminger og oppsigelser.Konkurransenfra
de ekstremelavprisselskapene
presser
lonns- og arbeidsforholdene.

Noen ignorererde lange innflygningene og tar snarveierfor 6 sparetid.
De flyr lavt over boligornr6derog
ignorererinnflygingsrutenesom er
satt opp for i minske forstyrrende
flystoy. Ifolge rapportener en av 6rsakenetil stresset
at Ryanairkun har
25 n-rinutter
mellom landingog neste
avgangpA flyplassen.Den irske luftfartsinspektoren
GrahamLiddy sier Kjempepress
til DagensNyheterat Ryanairlikevel
Mangeer fortvilte over situasjonen.
ikke er innblandeti flere tilfeller enn Folk ringer hit daglig og forteller at
andre flyselskaper.NAr det gjelder de ikke orker mer. Den siste fortalte
den tekniskekvaliteten,fortellerhan om en arbeidsdagfra halv tolv pi forHeismontoren nr. 3-2OO4
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Nybaktpensionistklarfor dyst
Tor Sundby gir seg ikke selv om han nA har blift AFP'er. Etter en aktiv karriere snsker
selv en sirkushest A hvile, men for Tor Sundby har ikke det hvert tema. Det er ikke
snakk om e hvile pd laurbarene der i gilrden.
er hoyst beskjedne. - Jeg skal ikke
ta ut en enestekrone i lsnn, forsikrer
Det ble mye styr da Bergens-ordfo- Sundby.
reren Herman Friele provde 6 ansette
Flinke RV-jenter
en ridgiver i sommer.RV gior det litt
Da han gikk av med avtalefestetpenenklere.
- Egentlig synesjeg politikken er sjon I mai i ir, haddehan bak segner
blitt kjedelig de siste6rene.Men fsr du 45 ir som heismontor.Sandviksgutten
vet ord av det, si er det goy igjen. Det har ikke dirlig samvittighet fordi han
er vel sinn som med hestenog sagmug- gir av ved fylte 62 ar.
- Jeg horer Sigbjorn Johnsen og
gen,tipperTor Sundby,AFP pensjonist
andre si at folk bor jobbe til de er
i behold.
med arbeidslysten
70. Men politikere som snakker sinn
har aldri stitt i en heisjakt eller pi en
MedSundbypi laget
Pi noen ffi omrider er RV politikeren anleggsplassi 20 minus. De har resom alle andre. De md sette seg inn trettmuligheter som vanlige folk ikke
i store og vanskelige saker, samtidig har. Jegkunne ikke bli frlkesmann, si
som jobb eller studier skal skjottes. da ble det AFP i stedet. RV kontoret
er ikke ubemannet i dag heller. Tor
Derfor kan de ogsi ha behov for litt
hjelp fra dyktige oreviskere,men RV Sundby skryter av Stine Ekre og Marte
er et lite parti uten stor okonomisk Mjos Persen.
- De gjor en fenomenaljobb pi
handlefrihet.
Da er det greit 6 ha sinne som Tor mangeomrider. Jeghar tenkt 6 hjelpe
partiet i sakersom gielderbyutvikling.
Sundbypi laget.
Det er mye en bsr dra rundt 6 se p6,
Det ble rabalder da ordfsrer
Herman Friele provde 6 ansetteen mange uloste saker som krever forberedelser,sier Sundby.
politisk ridgiver med en irslonn pi
350 000 kroner, betalt av Kaffehuset
der ordfsreren er majoritetseier.Den Dahlepi stortinget
saken er lagt pi is inntil videre. Det Og si er det jo valg til neste 6r. Tor
Sundby regner med at Torstein Dahle,
blir nok ikke samme oppstyret nir
Sundby tropper opp pe partikontoret partileder og nestor i bystyregruppen,
en tidlig mandag morgen. Kravene stiller opp pi forsteplassenen gangtil.

Av Redaksjonen

Tor Sundby

- Denne gangen skal han inn. Vi
manglet bare noen tusen stemmer
sist, og Bergen trenger Torstein pi
stortinget. Noe av min jobb kan da
vrre 6 legge til rette for de unge og
friske folkene som skal ta mer ansvar
i bypolitikken nir han (Torstein)reiser
til Oslo, sier Sundby.
I dag er Sundby varamann til bystyretog komit6 for byuwikling. Siden
1978 har han vert fast representant
i bide bystyret og frlkestinget. Selv
om han er pensjonert, er han fortsatt
leder i Heismontorenesfagforening i
Bergen.
- Jeg har faktisk blitt streikeleder
ni i hsst, forteller Sundby.Det erjo
viuig med en pensjonistsom streikegeneral! ^rv

Oljeprisenvippethistoriske45 dollar
For fsrste gang i historien ble oljeprisen, tirsdag 10.august, handlet tor over 45 dollar fatet.
Otje (WTI) med levering i september nAdde 45,04 dollar fatet i det amerikanske markedet tirsdag
ettermiddag, skriver CNNmoney.
Den fatt imidlertid tilbake til en sluttpris pd 44,52 dollar etter at det ble klart at lrak har gjenopptatt
full oljeproduksjon sor i landet.
Oljeprisenhar steget over 30 prosent i dr pd fryK for at produsentene ikke vil klare A mste den stadig
s kende etters pa rseIen.

Heismontorennr.3-2OO4
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Etsamfunn
medUStg

kUfS

Samfunnet brutaliseres. Volden blir hardere, arbeidslivet blir tsftere, flere ramler
utenfor, de rike blir rikere og de faftige blir faftigere. Vi er i ferd med e h mange skritt
tilbake i tid, bare fordi vi har gitt egoismen for stort spillerom.
Av Richard Dalberg
Utenlandsk arbeidskrafter i vinden
som aldri for. Etter Eu-utvidelseni
mai er det fritt fram for hvilket som
helstutenlandskselskap,i EU, S legge
inn et anbud pi en jobb i Norge (tjenesteyting)og bruke egenarbeidskraft
fra hjemlandetpi hjemlandetslsnnsog arbeidsvilkir. Dette vil medfore
at den norske arbeidskraftenvil bli
kraftig utkonkurrert pi lonns- og
arbeidsbetingelser.
I folge EU-direktiveneer det fri flyt av tjenester... osv.
som gjeldeq men det er ikke forbudt
6 ha nasjonalebestemmelser.
Det er ikke noe problem for de
u t e n l a n d s k ea r b e i d e r n e6 j o b b e i
perioder i Norge med en lonn pi kr.
20,- til50,- i timen, med arbeidsdager
opp til l5-1 6 timer nir de skal tilbake
til hjemlandet for 6 leve av lsnna.
Verreblir det for de norskearbeiderne
sommijobbe forden sammelonnaog
folge opp med like langearbeidsdager
som sine utenlandskevenner,for i det
heletatt 6 kunneha et arbeid.Hvordan
i all verdenskal man her i landetkunne levep6 en lonn som er fra 60 til 80
prosentunder den man lever av i dag,
hvordanskal man ha mulighetentil 6
folge opp familien med arbeidsdager
pa opp mot 16 timer og hvordani all
verdenskal man kunne betjenedagens
boligl6n?

Langsiktiglsnnsomhet
Nreringslivstoppene
i Norge er totalt i
mot at den utenlandskearbeidskraften
skaljobbepi norskelsnns-og arbeidsvilkdr ved tjenesteytingi Norge. Hva
har de i vinne pi det? Man behsver
ikke 6 vrerematematikerfor 6 skjonne
atjo flerefolk som er her i landetmed
mye penger 6 bruke, jo bedre er det
for den norskeskonomien!
Pi kort sikt si skjonnerjeg at det
kan veeremulig 6 tjene pi dennebilHeismont@ren nr. 3-2OO4

lige arbeidskraften.Men over tid s6
mi det jo bli sinn at alle som jobber
i Norge mfl gi ned pd de sammevilkirene for 5 kunne ha arbeid. Da mA
jo fortrinnsvis alt annet bli billigere
ogs6.Fordi man fir ikke solgt noe for
mer enn hva man har rdd til 6 betale
for det. Det vil da med andre ord si at
pi lang sikt si vil ikke neringslivet
tjene noe mer, fordi folk ikke fir den
sammekjopekraften.
Er det ikke mye bedre at den utenlandske arbeidskraftenfir norske betingelser.Da har de utenlandskearbeidernemulighetentil 6 kunne<brenne>
av noenkroner her i landetfsr de reiser
hjem igjen og de norske arbeiderne
opprettholderogsi sin kjopekraften.
Dissepengenevil jo fortrinnsvishavne
i lomma til nreringslivet.
Min pistand er at neringslivet vil
tjene mye mer pi at den utenlandske
arbeidskraftenblir mer kjopedyktige
mensde er her til landsogjobber. Ikke
minst blir det triveligere for de utenlandskearbeiderne6 komme til Norge
6 jobbe ndr de ogsdfir mulighetentil
5 <leve>litt mens de er her. De er jo
faktisk akkurat som deg og meg, de
utenlandskearbeiderne,og de onsker
helt sikkert 5 ha verdige lonns- og
arbeidsbetingelser
de ogs6..
Jeg tror at den langsiktige gevinsten vil bli enormt mye storre for
nreringslivetved 6 innfore norske
lsnns- og arbeidsvilkir pA arbeid
i Norge.

velferdssamfunnet og de grunnleggendesunneverdiene.Vi mi alle ta i
et tak og ofre litt av oss selv. Gjor det
virkelig si vondt inni oss6 seat andre
har det bra og lever et godt liv, og er
det virkelig si farlig at andre folk har
gode lonns-, arbeids-og levevilkdr ndr
man har <bingen>full selv.Det er vel
bare fint at det blir flere som lever et
<riko liv, men hvor rik behsver man
egentlig6 vere?

Kjempetfor rettighetene
Norge har frem til i dag hvert et av
de bestelandenei bo i. Med rikdom
og velferd har det ikke mangletp6 si
veldig mye de siste6rene.Men denne
velstanden vi har hatt i s6 mange 6r
kom ikke helt av seg selv. Hadde det
ikke hvert formennesketsevnetil 6 sti
sammennir de trengerdet som mest,
ville vi hatt et helt annet samfunn
enn det vi har hatt frem til i dag. Med
respekt,kjrerlighetog medfolelsefor
hverandresliv gikk folk sammenfor 6
bedre sine levekir. Fra 6 ha stitt alene
med <lua i hindu for 6 f6 en jobb
med dirlige lonns- og arbeidsvilkir
kjempet de sammen gjennom store
deler av 1900-talletfor 6 skape det
velferdssamfunnetvi har hatt frem til
i dag.Hvorfor skal Norge bli dirligere
enn hva det har vrrt tidligere?
Som en kompis av meg sa: <NAr
du er verdens beste idrettsutover, si
trener du ikke mer for 6 bli dirlisere
enn det du er i dag>!

Storeforskjeller

Selvdyrkelse

Med utviklingen vi har hatt frem til
i dag er det naivt 5 tro at alle skal
leve pi like vilkir. Det vil alltid vere
klasseskiller og i dag er det veldig
stor forskjell pd fattig og rik, men den
behsver ikke 5 bli noe storre.Med 6
endre pi samfunnsfilosofienhar vi
sammen, fattig som rik, muligheten
til 6 snu utviklingen og opprettholde

Mange av oss har tatt dette velferdssamfunnetsom en selvfolge. De fleste
av oss har ikke gjort noe for 6 fii det,
vi er bare fodt midt oppi det. Sakte
men sikkert har vi gitt fra 6 vrere et
folk med moralskeverdierog omsorg
for v6re medmenneskertil et folk som
kun tenker pi seg og sin <egenlille
verden>.Vi vil alle ha finerebil, stsrre

AI(TI]III,If
tv, storre hus, hytte ved sjoen, hYtte
pi fiellet osv. osv. Alt dreier seg om
5 ffi mest mulig. Ikke nok med at det
matrealistiske skal sti i fokus, nei da,
vi m5 ha endamer. Selvfolgelig m6 vi
ikke glemme at man er en taper hvis
man ikke har et kjent tryne. Med reality-konseptet kan hvem som helst bli
kjendis og om ikke egoismenvar stor
nok fra fsr av si har den i hvert fall
tatt helt av med dette. Enten du er
politiker, naringslivstopp, skuespiller, supermodell eller <<bonde>si
er det om h gSare5 fi mest mulig
medieoppmerksomhet. Politikerne
har glemt sin ideologi, naringslivstoppeneer blindet av rikdom, skuespillere
og supermodeller dyrker seg selv og
ni har de klart h fh <bonden>med pi
kapplopet. Dermed har vir tidligere
omtalte <egenlille verden> bare blitt
mindre og mindre, og skrumpetinn til
kun i glelde oss selv.
Med tanke pi sin omsorg kun for
segselv,si lurer folk pi hvorfor de til
stadighetopplever konflikter og samlivsbrudd! Med tanke pi at vi kun tar
hensyntil vire egneonskerog folelser,
uten engang6 ofre en enestetanke pi
hva andremitte onske,si sier det seg
kanskjeselvhvorfor det ofte enderslik.
Uten respektog medfolelse <trikker>
vi ossvei for 6 ffi oppni vir egenvilje
og i tillegg forventer vi at alle andre
skal stille opp uten at vi gir noe tilbake
selv. Det er bare meg, meg, meg og
mer, mer, mer som gjelder. Samfunnet er inne i en vond sirkel og det er
skremmende 6 tenke pi utviklingen
hvis vi ikke stopperden her!

Nye kort
La oss slippe litt taket i dagens samfunnsutvikling og begynnee tenke litt
pi de sunneverdiene her i livet. Hva
er egentlig poenget med at vi er her?
Detvil vi kanskjealdri f[ svarpi, men
det fflr en til 6 tenke litt. Det er ikke
forbudt i ha i <overflod>, og det er
sikkert i mange tilfeller ogsi velfortjent, men det er ikke dermed sagt at
man skal bruke all energipi 6 ffi enda
mer og i tillegg sorge for at andre fir
mindre. Er det ikke bedre 6leve et liv
hvor man bidrar til at si mange som
mulig kan leve godt.
Hvis vi tenker oss litt om og gir
inn i ossselv,hva er det vi mennesker

egentlig snsker oss? Uansett hvilket
yrke du har, om du er ung eller gammel, om du er rik eller fattig spiller
ingen rolle. Ser du godt nok etter og
er 100 prosent erlig med deg selv,
vil du se at du snsker deg et stabilt
familieforhold med kj erlighet, trygg
okonomi, gode venner og en sikker
fremtid. Ingen onsker 6 vare ensom
og alene, for hva er vel all verdens
rikdom hvis en ikke har noen 6 dele
den med?
Det er ingen klisj6. Det er sinn

vi mennesker er satt i sammen, vi
fungerer best i trygge omgivelser i
sammen med andre. Det er bare det
at vi for oyeblikket har glemt dette litt
og gitt egoismenlitt for mye spillerom.
Slipp taket pi denneegoismenog start
med nye kort fra ni av.La omtanke for
andre menneskersve og vel komme
i fokus. Med respekt, kjrerlighet og
medfslelse for vire medmennesker
kan vi sammen gienskapesunne verdier og gode levekir for alle. Det er
ikke for sent5 begynne ... enn6! rv
Heismontoren nr. 3-2oO4
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Hvorfor streiker
heismontorene?
Tariffoppgioret for heisfaget bte utsatt med endret avstutting for mekling tit
23. august' Det var dertor en ny runde hos meklingsmannens kontor. Men dette
fsrte ikke til losning.
Av Rune Larsen

NHO diktat

liggetil grunnfbr arbeidi Nor-qe,
hva
Det er altsi pi denneene setningen er detda sornskalliggetil grunn'lDet
I hovedsakvar partene(arbeidsgivere arbeidsgiverne
valgte6 dra bransjen har NHO svarvegringfor. Men det erog arbeidstakere
i bransjen)langt pi
ut i konflikt pi. Men det er riktig 6 jo ogsi det som avkler NHO i dette
ver enige orn det tyngstekravet,neul- p r e s i s e r ea t d e t i k k e e r b e d r i f t e n e sporsrnAlet.
De onskeren utbredtbruk
lig detsonti santfunnet
er omtaltson.r i bransjensom pressetfrar.ndenne av sosialdumpingi byggebransjen.
og
<sosialdumping>.Men nAr det kom konflikten, men talifforhandlingene for arbeidstakere
generelt.Men ledert i l d e n a r g o r e n d es e t n i n gs. o r r rs i e r : er styrt av NHO, si det val diktering lonning
er selvfolgeligikke nevnteller
i'Lirtt,ttt,t,t' t,tti,gt,ttnt ttt ttorslia lotut.s derfra sorr.r
var avgjorende.
b e r o r t .r n e dd e r e sl o u l r .p e n s j o n s at ar rt.g trt'b L,i tLslt t t i rt,gL,l.:c r : li u I I i,g,gt' t i I
P i s p o r s m i l t i l a r b e i d s g i v e r n e s ler.bonusavtaler
og opsjonsavtaler
av
qrrutrr fitr trrht,itl i .\or.qc
da var
N H O r e p r e s e n t a notn t d e r s o mn o r - sul-nrner
som er langt. Iangt over cle
konflikten et fakturnl
ske lonns-og arbeidsvilkirikke skal verdiskapende
arbeidsfolk.
Heismontoren nr. 3-2OO4
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FinnLangelandog
VidarLindefjeldfra NHO
stilte sporty opp

Okt klasseskille
Hvilke ringvirkningeri samfunnetvil
komrne som folge av en aktiv holdning om utbredt filosofi om sosial
dr,rmping?
NHO stAr for en holdning i dette
sporsrniletom skt klasseskillei samfunnet, og onsker 6 pressearbeidstakereslonninger ned, slik at profitten
kan ske i god ind fra EU's filosofi om
<fri flyt av ...))
side
Det kan fra fagbevegelsens
ramsesopp en rekkealvorligekonsekvenserfor det norske arbeidsliv og
dersorn<sosial
ikke minst naeringsliv,
durnping>blir utbredt,men dettemA
vel kloke hoder i NHO slippe 6 bli
fortalt av motparten.Men vi gjor det
gerne!

regering og nreringslivsledereutsettes for <sosial dumping>?Kan ikke
en velutdannetosteuropeiskperson
vrereridmann i en kommune,for ikke
i snakkeom ordfsrere. Lek litt med
tankenpAen statsministerfra Litauen"
med en flertallsregjeringbestiendeav
<billige polakker>, men med god utdannelse!
Derfor er heismontsrenei streik
akkuratn6.Vi menerat diskriminering
pi lonns-og arbeidsvilkirpi sikt er 6
ndemonteredet norskevelferdssamfu
net og vil settesamfunnetmangeti6r
tilbakei tid. Detteer et gufs fra fortida!
Hvorfor er det et overordnet mil i
presse kun arbeidstakerei Norge

nedovertil et osteuropeiskforhold,
framfor i jobbe for at menneskeri
de samrnelandenei osteuropaoker
sin lonn og velferd? Er det ikke slik
EU tilhengerneonsker 6 framstille
sine argumenterfor skt solidaritet
og velferd"og oppbyggingav fattige
land i Europa som et ja til EU argument? Sporsmilet blir da igien - er
oppbyggingiet fattig land det samme
som 6 <demontere>goder og viktige
velferdsordingeri et annet land den
riktige medisin?
Smak litt pA setningen'.norske
lonns- og urheidsvilkur sliul ligge til
grunn./br ubeid i Norge.
AV

Lsnnsdiskriminering
Det kan tilsynelatendev&re forlokk e n d e m e d < b i l l i g a r b e i d s k r a f t >i
landet,men hva skjer?
De bedrifter som til nA driver slik
nering. har god fortjenestemargin.
Skattenivietsenkestil kommuneog
stat, og dette forringer velferdssamfunnet. Vi i Norge har et lonns- og
prisnivA,men hva skjer dersom/trz
lonningeneskal angripes?Hva skjer
med boligpriserog ikke rninst for de
ungdommersom skal etablereseg?
Skal boligrnarkedetogsi utsettesfor
<sosialdumping>?Hvorfor skal ikke
l e d e r l o n n i n g eur t s e t t e sf o r < s o s i a l
dr.rmping>hvorfor skal ikke landets
Heismontoren nr.3-2Oo4
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Nye
rentehevinger i hssr
Nordea Researchtror den amerikanskesentralbanken vit fortsette d setteopp renten
trinn for trinn etteret nytt loft pd 0,25 prosentpoengi august. Det kan komme tre nye
rentehevingeri hsst
Tross svake arbeidsmarkedstalltror
sentralbankenpi fortsatt vekst i den
amerikanskeskonomien, og holder pi
sitt optimistiskesyn.
<En forutsetning for videre rentehevinger i host er at skonomiske
markedsdatade narmeste ukene mi

vise bedring>, skriver Nordea Research. Det ventesde ogsi gjore.
Det fbr bankentil 6 holde pi troen
pi nye renteokningerpd den amerikanske sentralbankensnesremorer.
Alan Greenspan mster sine betrodde menn for nye rentebeslutnin-

ger 21. september,10. novemberog
14. desember.
<Vi venter nye rentehevelseri
september, fulgt av nok en rentehevelsei novemberog kanskjeogsi i
desembeo, skriverNordea Research.
Y

Harvi red til folketrygden?
Ndr ting sies mange nok ganger, blir den tit slutt en sannhet. Stik er vi mennesker,
vi lar oss pevirke av mediene og Keksperter>.Dettehar nA skjedd med pensjons_
ordningen iNorge,
Okonomiske eksperter har over en
lengre periode stadig kommet med
advarsler om at vi snart ikke har rid
til den folketrygden vi har n6. Dette
har fsfi til akkurat det resultatet de
var ute etter, for ni gir vi mann av
huse for 6 kjope private pensjonsordninger.
Og de er det de skonomiske
(ekspertene> i finans- og forsikringsnaringen onskerat vi skal giore. I dag
er det mye penger blant en stor del av
oss,og dissepengeneer finansnaringen ute etter6 forvalte for oss,og tjene
godt pi.
Hvis vi betaler I 04 ekstra i skatt,
har vi rid til d beholde den folketrygden vi har i dag.Dette er den absolutt
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billigste metoden for 6 fi (beholde) Prognosenesierat vi om 50 6r har skt
en god pensjonsordning.
reallsnna med,100 %, og dabetyr I o/o
Forvaltningskostnadenei folke- mer i skatt lite.
trygden er pi under 0,5 Yo,mens de
Hvorfor lar vi oss <lure> til 6 tro
i private pensjonsforsikringer kan at private pensjonsordningerer sdbra,
k o m m eo p p i 2 % o .
nir vi vet at offentlige gjor det mye
Med rundt 2 % Frlig forvaltnings- billigere og sikrere?(Privatefinansiehonorar gir bort imot halvparten av ringsselskapkan gi konkurs).
det vi betaler inn i pensjonspremie,
Jeg mener folketrygden fortsatt
d i r e k t e t i l f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e . mi vrre basis for sikkerheten i vir
Hvorfor kan vi ikke heller betale alderdom, og for dem som faller ut
det inn som skatt og fi mer igjen for av arbeidslivet.Dette er gode, sikre og
pengene?Jegtror de flesteer sd imot ikke minst rettferdige ordninger. Ikke
alt som heter skatt, at de heller beta- la pensjonskommisjonenodelegge
ler det mangedobbeltebare det heter dette, det er bare de rikeste som vil
pensjonspremie,
og ikke skatt.
tjene pi de foreslitte nyordningene.
Dette vet finansnaringen godt, og
de utnytter det ved enhver anledning.
Harnt Granmo. Melhus
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Rullestoli rulletrapp
mster utfordringeroveralt, Dettehar de tatt konsekvensenav pe
Ruttestolbrukere
Beitostslen Helsesportsenterhvor de arrangererkurs i rullestolteknikk.I sommer
trentede i rulletrappatil ValdresstorsenterpA Leira.I OpplandArbeiderbladden
10.juni i dr skrev Geir Norling folgendeartikkel om dette:
- En tilfeldig aktivering av en rulletrapps sikkerhetsfunksjon(er),bl.a.
- Selvsagtkunne vi tatt heisen,men stoppknapp, kan fsre til en relativt
det er ikke alltid den er tilgjengelig hurtig stopp, - man kan miste grepet
og det er bedre 6 bruke rulletrappa om hdndlisten og dermed kontrollen
nir vi har lrert teknikken, sier rulle- over rullestolen, som da ukontrolstolbruker og instruktsr JanGylstrom lert vil rase nedover rulletrappen.
Konsekvensen av en slik ferd nir
fra Brumunddal.
- Det kiler godt i magen forste ogsi andre personer, for eksempel
turen i en rulletrapp, og det er spen- om barn befinner seg i rulletrappen,
kan bli meget dramatisk! Som det
nende, serlig nir vi mi rygge inn i
fremgir gielder dette misbruket ikke
trappa ndr vi skal ned. Derfor har vi
ogsi med oss instruktorer, som sikrer bare den aktuelle bruker med mulige
konsekvenser, men en rekke andre
bak, sier Jan Gylstrom.
-M arrangererfire slike kurs i 6ret, personervil ogsi kunne bli utsatt for
hasardissesituasjoner,siesdet videre
sier idrettspedagogAstrid Nyquist pi
i brevet.
Helsesportsenteret.
- To er for barn og to er for voksne.
Det er mange teknikker som kan le- Et utslag av uvitenhet
res for at det skal bli lettere 6 bruke Tor Sundby,medlem av Kontrolkomirullestol.Vi mi motivererullestolbru- teen for heis, har folgende kommenkernetil 6 stolepi segselv.Da kan de tar til bruken av rullestol i rulletrapp:
- Beitostslens kursing av rulmestredet meste.Etter et par turer i
rulletrappa her pi storsenteretkjorer lestolbrukere i rulletrapper er nok
gjort i bestemening,men avslsreren
de greit alene,sier Astrid Nyquist.
skremmende uvitenhet om hvor farlig en rulltrapp kan vere ved uvettig
Reagertekraftig
Norsk Heiskontroll (NHK) reagerte bruk.
Jeg forstir godt at funksjonshemkraftig og med forferdelse pi artikkelen som folge av de potensiellekonse- mede som er lenket til en rullestol
kvensersom et kurs i bruk av rullestol snsker seg frihet til 6 ferdes pA steder
i rulletrapp kan fsre med seg.I et brev som normalt er stengt for dem. Men
feilaktig bruk av rulletrapp er farlig
til OpplandArbeiderbladskriverNHK
enten brukeren er en funksjonshemfolgende:
- Det er bestemte forutsetninger met eller sikalt <normal>,og det er en
for drift av rulletrapper.En rulletrapp kjensgjerningat de aller flesteulykker
kun beregnet i rulletrapper ikke skyldesteknisk feil,
er etterbestemmelsene
for personforflytting og den enkelte men uvettig bruk av rulletrappen, sier
bruker mi benytte rulletrappen kor- Tor Sundby.
rekt. Bl.a. forutsettes det at man har
et fast grep om hindlistene underbruk Var forsiktig
for 6 unngi skader og storre ulykker, - Jeg slutter aldri 6 forundre meg
og dersom skader/ulykker skjer som hvorfor folk tar med seg barnevogn
folge av misbruk, som eier bevisst el- i rulletrappen, eller hvorfor folk
med krykker absolutt skal bruke
ler ubevisst bsr vnre kjent med, vil
konsekvensenav ulykken vere eiers rulletrappen og ikke heisen.Eller nir
eldre menneskermed dirlie balanse
ansvar,st6r det i brevet.
Av Redaksjonen

og med en brereposei hver arm pi
liv og dod tvinger seg inn pi rulletrappen uten mulighet til 6 holde seg
fast. Som medlem av Kontrollridet
for heis og lang erfaring med arbeid
pi rulletrapper har jeg ofte lurt pi
hvorfor folk oppforer som <idioter>
nir de skal bruke rulletrapp. Det kan
ikke sies for ofte at rulletrapp/fortau
er et farlig transportmiddel og egner
seg definitivt ikke som barnepasser
for uforstandige foreldre, sier Tor
Sundby videre.
- Jeg forstir som sagtat funksjonshemmede vil fungere si <normalt>
som mulig i samfunnet, men ogsi
de mi forsti at det 6 bruke rullestol
i rulletrapp er uansvarlig og at det er
fornuftigere 5 bruke heis som skal
vrre tilpassetdem. Det er ikke noe
hyggelig syn i se barn falle fra rulletrapp, eller unger som er nrer pi 6 bli
kvalt fordi skjerfet henger segfast, eller eldremenneskerblialvorlig skadd
pi de skarpe kantene nir de mister
ballansen.Eksempleneer mange og
uhyggelige, si bruk rulletrappen med
forsiktighet nestegang,oppfordrerTor
Sundby. rv
Heismont@ren nr. 3-2OO4
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Flereyrkeshemmede
I lopet av det sisfe dret har det blitt tolv prosent flere yrkeshemmede. Stsrst var
skningen blant kvinner, som var pe ffeften prosent. Dettekommer frem i nye tatt
fra Aetat som likevel synes det er bra at det btir ftere yrkeshemmede fordi disse btir
forsskt fsfr inn i arbeidslivet giennom yrkesreftet attforing,
Av Fedaksjonen

uforetrygd: - Jeg synesdet er betenkelig. Det underliggendebudskapeter
- Dette anservi som positivt fordi det at folk ikke stir pd
nok for 6 komme
betyr at flere f6r mulighet til i komme i jobb selv, sier Wergeland. Hun fortilbake i arbeidslivet,sier avdelings- teller at praksisen kan fi store konseleder ved Aetat, Stein Langeland. kvenser for de som tidligere ville ffitt
Andelen av yrkeshemmedesom har uforetrygd.
- For dissekan statusensom yrkesbegynt i arbeid igien har sunket de
siste6rene.I 6r er det bare38 prosent hemmet kanskje bare bety enda en
av de som er pe tiltak for yrkeshem- runde med dirlig okonomi, og enda
mede som har fitt jobb. - Okning i flere nederlagnir de ikke fir nyjobb,
tallet pA yrkeshemmedeskyldesflere sier Wergeland.Hun forteller at erfating - blant annet har vilkirene for ringentilsier at regjeringenikke hjelper
6 fd uforetrygd strammet inn, det er de ufsre 6 komme tilbake i arbeid.
stsrre arbeidsledighetog muligheten
for 6 gi lenge pd rehabilitering har SkylderpAden enkelte
blitt redusert.Samtidig vil jeg under- - Pi begynnelsenav nittitallet forsskte
strekeat detteer et resultatav en villet
man det sammeved 6 reduseretilganpolitikk fra regieringenog Stortinget. gen til uforetrygd. Mange opplevdeda
Man har flere tiltak for 6 fti flere inn i i mdtte gd enda flere runder med en
arbeidslivet,sier Langeland.
usikker skonomi som for svrert fi reIftitisk ekspertSpesialisti arbeids- sultertei en fastjobb, sier Wergeland.
medisin,EbbaWergelander skeptisk Hun er kritisk til hvordan flertallet av
til at det har blitt vanskelisere6 fi
de norske politikerne tenker.

- Istedenfor 6 sporre seg om
hvorfor si mange trenger uforetrygd,
legger de skylden pi den enkelte, og
sier at de mi gi to runder til i kontrollsystemet fsr de kan fA trygd. Det
de burde gtrarevar6,satsemye mer pd
skikkelig atlfaring av unge mennesker som har problemer med 6 komme
inn i arbeidslivet.Skikkelig hjelp er
noe annet en kontroll og tiltak, sier
Wergeland.

Stzrre arbeidspress
Den stsrste okningen av yrkeshemmede var i Vestfold. Der har tallet
pi yrkeshemmedeskt med hele l8
prosent. Kjerstin Tvedt, avdelingsleder ved trygdekontoret i Sandefiord,
uttalte til LO-aktuelt at hun ser en
okende tendenstil at folk ikke klarer
jobbene sin.
- Arbeidspresseter hardereennfor,
meneravdelingslederen.

Forvirrende
om strompriser
Heismontsren skriver i sisfe nummer at kraftprisen i iuni td pd 27 sre pwh, og forteller dermed bare halve sannheten for det vi betater for den strsmmen vi bruker. For de
fleste er det uinteressant hva kaftpris, nettteie og eventuette avgifter mefte vere hver
for seg, for det som er viktig for forbrukeren er hva det egenttig betatesfor strsmmen
en bruker.
SAhvaerprisen?
. Forst
kraftprisen
somdetfokuseres
pdnArdetskalkonkuneres
omkunder
'SAkommer
nettleien
somi dagerlikehoysomkraftprisen,
mensomkanreduseres
omenharriktige
inntakssikringer.
'SAkommer
pluss
fastgebyret
litttil,somatforbruksavgiften
bleflyttet
frakraftdelen
tilnettleien.
. SAtilsluttmomsen.
Forvinende?
Heltsikkert,
menkanskje
deterdetsomermeningen
i etmarked
hvordetermarkedskreftene
somrdrogspekulantene
st6ri ksl
Bare
enoppfordring
tilslutt,
ikkeskiftleverandsr
fordiselgeren
harenglatttunge,
menbruktidfsrdutaravgjorelsen
TorSundbv
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stromulykker skieri elektrorelatertevirksomheterhvert dr. Noket skrem'
OverSOOO
mendetall, og sd gdr verdenvidere.ForhApentligvisrsrer enne enkeltskiebneneved
oss. Neren venn, en kollega, odelegges for livet pd jobben. NArstrsmulykker skier,
er den umiddelbareforstehjelpen avgjorende for skadensutfall. Er du forberedt pd
d hjelpe?
Av Redaksjonen
Nir 3000 strsmulykker skjer p6 norske
hvert 6r, er det alt annet
arbeidsplasser
enn usannsynligat du eller en av dine
arbeidskollegerkommer til 6 behsve
hjelp. Den aller viktigste lindringen og
hjelpen, er 6 kjole
skadeforebyggende
ned huden pi de skadeutsattestedene.
Hvor rasktog hvordandettegiores,er
helt avgjorendefor konsekvenseneav
brannskaden.
Vann er som alle vet skadeforebyggende ved brannskade, men det
du kanskje ikke vet, er at det ofte er
smertefullt h phfare som lindrende
middel. Og, brukt feil, vil forverre
skaden og medfore andre komplikasjoner.Problemeter at det mi brukes
relatilt store mengder for i kjole en
brannskade.Ved bruk av vann risikerer man 6 kjole ned huden til l5-20
grader, mens det anbefalesikke 6 gi
under 30 grader.Det er viktig 6vite at
det er skadenog ikke den skadedesom
skal nedkjoles.Water-Jelkompresser,
brannbandasjerog branntepperer den
mestutprovdeog klinisk dokumentert
virksomme forstehjelpen som tilbys i
det norske markedet for brannskade.
Og har som sidan satt en standard
ved at den gjennomgiende velges
som standardutrustningi ambulanser
og brannbiler. Kompressene,som
inneholder en spesialutviklet<gel>,
er konstruert slik at den effektivt skal
kjole og transporterebort varme fra
skadestedet.

tilgjengelighet og kunnskap om bruk
som er avgjorende for utfallet av en
brannskade,informerer salgssjefEmil
Werring hos importoren Medeco AS.
- Det er flere faktorer som er viktige i den umiddelbare forstehjelpen.
Temperaturenskal ned til et akseptabelt nivi si fort som mulig. Mediet,
selve kompressenskonstruksjon mi
evne 6 lede varmen vekk effektivt.
Mengden og sammensetningenav
gel'en i kompresseter avgjorende
for hvordan brannskaden utvikler
seg. Serlig i den umiddelbare tiden
etter at skadenhar skjedd, og frem til
man fir kvalifisert legehjelp. Det er
viktig 6 vite at det er store forskjeller
pi kvalitetene og egenskapenesom
finnes pi de forskjellige produktene
i markedet.
- Et viktig poeng er at kompresset
kan tas av og pi uten 6 miste effekt,
at det kan legges oppi eksempelvis
toy som er brent fast i huden, og
Storeforskjeller
- 25 6rserfaring med Water-Jelhar gitt fortsatt ha effekt. Huden er utsatt
oss solid dokumentasjonpi produk- ved brannskader.Tilgangen pi bakmen det er som alltid terier er umiddelbar. selv med vann
tetsegenskaper,

som kjolekilde. De bakteriostatiske
egenskapenei Water-Jel forhindrer
bakteriologiske skadevirkninger,
som igjen kan avstedkomme ytterligerekomplikasjoneri tillegg til selve
brannskaden.

Livskvalitet
- Forstehjelp er som alltid mest effektiv nir den utfsres raskt og riktig.
Hvor rasktman kommer til forstehjelp
er et resultat av at man har kunnskap
om at hjelpemidlene faktisk finnes,
hvor de er, og hva de gjor. 3 enkle,
men viktige forutsetninger for optimal effekt. Det er mange pi norske
arbeidsplassersom ikke er seg disse
forutsetningenebevisst.
- Da er det viktig i vrere klar
over at man kan rammes selv. Eller
arbeidskollesaenved siden av. En si
enkel kjensgjerning at man vet om
de nodvendig hjelpemidlene ligger i
bedriftensforstehjelpsskrinkan bety
alfaogomegafordenskadde.Verdien
avslikomtankeerdefinitivtverdnoen
sekunders- tanke. av
Heismontoren nr. g-2OO4
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Heismontorenes
Forening

25 hr 1930-5.desemberlg5s

Da er det duket for siste del av historieboka og vi fAr vente i spenning pe neste bok
Tariffrevisjonen
1948
Overenskomsten
ble oppsagttil densutlop 31. mars 1948
og det oppniddesenighetom folgende:
Parteneer enig om at der skal inn$ 4 i overenskomsten:
fsres arbeidsbokfor leregutter (lrerlingebok).Om den
praktiske utforming og bruk av denne, samt de avrige
bestemmelseri $ 4, unntatt pkt. d) optas der forhandlinger straks denne paragraf i landsoverenskomsten
for
elektrikerfaget er fastlagt.
Man diskuterte under tariff-forhandlingene forbundets
krav om lsnn for lreregutterfor de timer de etter loven skal
ha fri for 5 kunne gi pi aftenskole.Da dette sporsmil var
reist av de respektive forbund innen en rekke fag, m6tte
kravetbehandlesog losesgenerelt.Det ble videre foretatt
endel endringeri paragraf5 og paragraf6 m. v. En fester
segher ved bl. a. folg. bestemmelser:
$ 5. Dyktighetsprovenskal pibegynnes sd tidlig at den i
alminnelighetmi kunne beregnestilendebraktsenestl0
uker etterlrretidens utlop og etterat godkjentanmeldelse
foreligger.
$ 6. <Ved akkorder av lengre varighet kan det etter 3 mineder treffes avtalemellom firmaet og akkordtakereni hvert
enkelt tilfelle om utbetalingav forskudd og begrensettil
halvparten av dette, men det m6 ikke overstige 25 oh av
utbetaltgrunnlonn.>
Det ble i 1948 arbeidetenergiskmed de nye heisforskrifter.Harry Hansen,Emil Pettersonog Olaf Johansen
hadde et mste med representanterfra gruppen Fortuna
angiendepriser pi nytt materiell ved dennebedrift.
Det ble foretatt valg pi et fast medlem i provenemnda
med varamann;valgt ble Olaf Johansenog varamannble
Aivind Christensen. Det ble i 1948 avlagt 4 dyktighetsprsver,hvorav 3 i Oslo og I i Bergen.Alle bestoproven.

Tvisteri 1948-49
I halv6retseptember1948til mars 1949var fleretvisterav
betydningoppe til behandling.En skal her gi en oversikt
over hva tvistenedreiet segom og resultatet.
Vedr.ventetid og mangelfullt materiell pd nyanlegg.
Da det var oppstitt endeltvisterpAgrunn av at en del montsrer ikke hadde fbtt godtgjort for ventetid og forandring
av materiell,ble det utsendttil klubbeneet skriv hvor det
ble henstilttil alle montsrersom haddeanlegg,og hvor det
mitte oppsti denslags,at de snarestmitte sendeen rapport
til bedriftennir det oppstoventetidog/ellerforandringav
materielleller annetekstraarbeid.Dennerapportm6ttealltid
skrives i 2 eksemplarer,hvorav montoren beholdt den ene,
i tilfelle av at det oppstotvist om saken,slik at avdelingen
kunnedokumentereat bedriftenvar varsleti sod tid.
14
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Tvister ved Fortuna mek. Verkstedog deres resultater.
Vedr. tvist ved Fortuna mek. Verksted ang. skolemateriell
og godtgloring for dette til lreregutter.
Etter at gruppestyret hadde hatt flere mster med
bedriftsledelsenang. godtgloring av skolemateriell,og
hvor bedriften ikke ville strekke seg lenger enn til kr.
50.- for det forste skoleir og kr. 30.- for de resterende6r,
ble saken oversendttil Norsk Arbeidsgiverforening.Vi
hevdet at bedriften hadde i gi lrereguttenefull godtgloring i henholdtil lov av l. mars 1940,$34.Mstet ble holdt
i Norsk Arbeidsgiverforeningden 19.januar 1949.I dette
mste lovte bedriftens representantd ta sakenopp og bidra
til at godtgforelsenskjer i overensstemmelse
med lovens
forutsetning.
En hadde dernest ogsi en tvist med Fortuna ang.
lrereguttermed fag- og forskole og deresverkstedstid.Her
oppniddesenighetom en forelspig losning.Disse gutter
fikk et irs fradrag i laretiden, som fordelte segmed % irs
fradrag i verkstedstidenoglz drs fradrag i montasjetiden.
For gutter som har minst lz 6rs praksis pi et mekanisk
eller elektrisk verksted, kunne det gis t/z lns fradrag
i overenskomstensfastsatteverkstedstid.Godkjennelseav
verkstedspraksissom fradrag utover dette skulle avtales
i hvert enkelttilfelle.
Vedr.I 5 % tillegg for klebrig stiv ledning og kabel.
Fortunamek. Verkstednektet6 utbetaledettetillegg og hevdet at i de ikke kjentetil dette.Dennesakble lsst ved et skriv
til NorskArbeidsgiverforening,sompila bedriften6 utbetale
dettetillegg i henholdtil hva man fsr varblitt enig om.
Til legg til akkordtarffin.
Gruppen ved Fortunaer i samrid med styret blitt enig med
bedriftenom forskjelligetillegg til akkordtariffen.
Bl. a. ble det her tatt med en bestemmelseom at bevegelig lAsbaneav ny type skulle betalessom for Wisbechtariffen. kr.43.40.

Lareguttb sker aheismontsrfaget
I 1949ble det oppn6ddenighetom at det skulle innfsres
lrereguttbokeri heismontarfaget.Hvor det gis fradrag
i montasjetid,skal denne tid vesentlig fratrekkes i den
angitte tid for feilssking og reparasjoner.
I l95l behandletavdelingen den nye lerlingeloven.
Denne lov inneholderen paragraf som sier at leretiden
skal vere 4 6r, men at lerlingenemnda i enkelte tilfelle
kan dispenserefra loven. I denne forbindelse sendte avdelingen et skriv til forbundet med en henstilling om at
forbundet skulle, overfor de rette instansergi inn for det
standpunkt at pi grunn av seregne forhold i heismontor-
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faget mi lreretidenfortsatt vrere 5 6r. Det ble holdt et mste
i Arbeidsgiverforeningenom saken,hvor bedriftene satte
seg imot at lreretiden ble over 4 hr, da de hevdet at 4 2r
mitte vrre nok. Sakenskulle behandlesvidere i avdelingen
i samrAdmed forbundet.
Etter vel et 6rs tid ble den nye lreretid godtatt i praksis.
Det oppstoimidlertid endel misforstielser ved overgangen
fra 5 til 4 6r. Det meste har avdelingen ordnet selv, men
i enkeltetilfelle har man vart nadt til 5 sske bistandhos
forbundet.Ved irsskiftet 1952153var alle disse saker i
orden slik at lrerlingenefir den lsnn de har krav p6.
I Riksyrkesutvalget, hvor Harry Hansen og ingenior
Halvorsenble oppnevnt,har man i 1952 ferdigbehandlet
opplrringsplan for heismontorer.Videre ble det utarbeidet regler for Provenemnda.Disse forslag ble oversendt
Lrerlingeridetog Departementettil godkjenning.

Lonnssporsmalog tariffspsrsmal1951-53
Den sterkeprisstigning 1950-51skapteen stigendemisnoye med den passive lonnspolitikken. Et av de mange
uttrykk for misnoyen blant de fagorganisertearbeidereer
en resolusjoni april l95l tiltridt av 12 jern- og metallverkstederi Oslo, hvor det bl. a. heter:
<Det ble ogsi ved avtalen av 14. oktober 1950 kun
gitt delvis kompensasjonfor prisstigningen.Denne ble
ogsi gitt pi et si sent tidspunkt at lonnsmottakernei lang
tid matte brere hele prisstigningen. Ved finansdebatteni
Stortinget d. 6. er det ogs6 kommet til uttrykk at det ved
hsstensforhandlinger om indeksreguleringenikke vil bli
Vi krever derfor at LO allegitt full lonnskompensasjon.
redeni tar opp til drsftelsehvilke tiltak som m5 tas for 6
mste det angreppi vir levestandardsom er bebudet.Vi vil
understrekeat vi er villige til 5 vere med og settemakt bak
vire krav og til a bruke de maktmidler fagorganisasjonen
16rover.>
Lsnnsmottakernesinntektstap1949-5I ble inngiende
belyst av LOs formann Konrad Nordahl i det foredrag han
holdt i Lsnnsnemnda21. november1951.Det heterher:
Fra 1949til 1950 fant det sted en reell okning i bruttonasjonalinntektensom er beregnett1l 5 % i giennomsnitt. I 195I er det budsjettert med en ytterligere okning
hittil i ir synes6 vise
pil2-2/z %. Produksjonsutviklingen
mer
sannsynlig at den
lavt
Det
er
ansl6tt.
at dette er for
ligge pi mellom
kommer
til
6
produksjonsokning
reelle
fra 1949-51er
betyr
at
det
Denne
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I tillegg til denne inntektsskning som er skapt ved vir
egenproduksjon,har det saerligsiden1.halvir 1950skjedd
en sterkbedring i byfteforholdetoverfor utlandet.Det betyr
for landet som helhet en tilsvarende reell inntektsokning.
Forsiktigkan en ansli denneokning til om lag 500 mill. kr.
Alt i alt betyr dette at landet siden 1949 har hatt en reell
inntektsbedringpi om lag I 600 mill. kr.
KonradNordahl framla beregningersom viste at <lsnnstakernei dettetidsrom ikke har bedret sin realinntekt, men
tvert imot fitt en reduksjon i denne.>Nordahl framkom i
den anledningmed bl. a. folgendebemerkninger:

<De totale lsnnsutbetalingeri samfunnethar riktignok
steget,men den realskonomiskebelastningav disse betalinger er mindre i dag enn i 1949nir en ser lonningene
i forhold til den bedring som har funnet sted. Det kan
derfor ikke vrere tvil om at lsnnstakernes andel i nasjonalinntekten har sunket i de sistepar 6r. (Uthevet her.) Det
samrneer for si vidt tilfelle nir det gjelder alderstrygdede,
pensjonerteog andre som er henvist til sosialestonader.
Disse har ogsi fitt sin realinntektredusert.
Hvis en antar at ca. Yqav den inntektsskning som skapes g5r til det offentlige, betyr dette at 3Aav den reelle
inntektsokningpi om lag I 600 mill. kr. har havnet hos
andre grupper i samfunnet. Det er ikke mulig for noen i
dag helt nayaktig6 si hvilke grupper og hvilke bedrifter
som har nytt godt av denne fortjenesteokning. Vi savner
fortsatt en offentlig regnskaps- og inntektsstatistikk her
i landet. Mens lonnsbevegelsenfor industriensog hindverkets arbeidere for hvert kvartal er gjenstand for den
noyaktigste granskning og kommentarer, si er inntektsbevegelsenfor andre grupper stort sett morklagt. - >
I en utredning utarbeidetav statistikksjefeni Oslo Kommune, Sigurd Mortenseni sambandmed lonnsoppgioret
hssten 1951,ble detfart sterkeargumenteri marken for
h tilfare lsnnsmottakerne en stsrre relativ andel i nasjonalinntekten.Det heter i denneutredningbl. a.:
Vi vet at lonnsmottakernesandel av nasjonalproduktet til faktorpris er redusert fra 1946 til i dag. Vi vet at
skattetrykket - pd grunn av foreldet skattelovgivning og
pi grunn av manglende effektiv kontroll med andre enn
lsnnsmottakerne - har redusert lsnnsmottakernes konsumevne fra 1946 til i dag sammenliknetmed ikke-lsnnsmottakerne.Vi vet at utbyttebegrensningenikke har vert
effektiv, heller ikke priskontrollen. Vi er daglig vitne til
et hoyt konsum av varer og tjenester hos ikke-lannsmottakerne.
Indekstalletpr. 15.mars l95l ble kjent lordag 14.april.
Det var pi 1 15 poeng. Basistalletpr. 15. sept. 1950 var
pi 108,3.Stigningenvar altsi p6 6,7 poeng.
Etter dette fikk voksne arbeidere et dyrtidstillegg pi
17 are pr. time. For ukelsnnedeble tillegget kr. 8,16 pr.
uke. Lerlinger og unge arbeidere fikk 9 sre pr. time.
Nir det gjaldt dyrtidstillegget ifolge indekstallet pr.
15. sept. 1951 ble det lsnnsnemnd og dens kjennelse
gikk ut pi at dyrtidstillegg for voksne kvinner og menn
ble forhoyet med 2l srepr. time, kr. 10,08 pr. uke. For
lerlinger pi kontrakt og unge arbeidereble dyrtidstillegget forhoyet med I I ore pr. time.

Tariffoppgiorettor Heismontsrene1952
Ved tariffrevisjoneni heismontsrfagetviren 1952ble det
reist en rekke krav, som i stor utstrekning var detaljmessig
utformet og som var godkjent av forbundet og ble fremmet
under forhandlingenemed arbeidsgivernemed forbundets
fulle ststte.Blant dissekrav kan nevnes:
. Normallsnnen for fagarbeidereforhoyes til henholdsvis kr. 2,02 og kr. 2,10 pr. time. Hele dyrtidstillegget
innreguleresi normallsnnen.Det personligetillegg
utvidesmed 25 6rs praksisog25 ore pr. time.
Heismont@ren nr.3-2OO4
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. I lsnnsskalaenfor larlinger innreguleresdyrtidstilleggene.
. 50 % tillegg for overtidsarbeidi de 5 fsrste virkedager,
forovrig 100%.
. Betaling for reisetidog reiseutgifter.
. Hertil kom et meget detaljert utkast til akkordavtale
for heismontasje.

er dette bare et tidsfenomengrunnet krigen; dette arbeidet
vil etterhvert avta, og vi vil derved etterhinden komme
over i normale forhold. Ndr det gjelder oppleringen
i faget,kan det pivises at det er ingen vanskelighetermed
den,tvertimot er det stortilgang pi lrerlinger.En statistikk
viser at det er en lrerling p6 hver montor. - Etter dette
fant direktoratet at det ikke kunne imstekomme ssknaden
fra Sverre Munck.
Etter mange mster med Norsk Arbeidsgiverforeningble
Hos SverreMunck har det forovrig vert en hel serieav
forhandlerneenige om et forslag over bordet som ble tvister,ogsi i de senere6r, tvister av sammeeller liknende
vedtattpi medlemsmsteden 4. juni.
art som vi haddehos Fortunaog Wisbechi 1930-6rene,
fsr
Forsfagetgikk i korthet ut pi folgende:20 sre i tillegg det ble en stabiliseringav forholdeneut fra gjengseorgapr. time for montorer.Etter 25 6r i faget et tillegg pr. time nisasjonsmessige
prinsipper,basertpi giensidig respekt
p625 are.Vedrsrendeleregutterble man enige om at det mellom parteneog en korrekt behandlingav tvistesporsmil
skulle bli det sammesom for lerlinger i elektrikerfaget. som allikevel kunne dukke opp fra tid til annen. Vi kan
Kost og losji skal betalesmed kr. 17.-.Det ble utarbeidet ikke 96 i detalj ndr det gjelder tvister med firmaet Munck,
prislistefor Elektrisk Bureau.Videre ble man enig om pri- men skal her bare nevne noen fi eksempler.
serpi en del nytt materiell for Fortunaog Wisbech.Tilslutt
I 1948protesterteavdelingenimot at en heismontasje
ble man enig om 6 regulereendel satseri tariffen.
hos firmaet Munck ble utfsrt av en leregutt og hjelpearLOs vedtakom prolongasjonav tariffenei 1953vakte beider; sakenble da brakt i orden.
stor misnoye,og dennesak ble livlig diskutert i styret og
I 195I mitte avdelingentilslutt be om forbundetsmedpAmedlemsmste,slik somtilfelle var ogsdi en rekkeandre virkning for 6 fi firmaet Munck til 6 utlevereakkordsedler
fagforeningerog forbund. Det ble besluttet6 sendeLO, for- til Bergensgruppenstillitsmenn. Fsrst da ble denne sak
bundetog pressenen protest,hvor foreningenunderstreker ordnet i samsvarmed overenskomstens
bestemmelser.
at det er medlemmeneselv sommd ha bestemmelsesretten
Senerevar det en tvist om heismontasjeved Hafslund
i slike sakersom vedrsrerdereslsnnsforhold.
Karbidfabrikk utfsrt av Sv. Munck ved hjelp av en verkUttalelseri sammeretning ble ogsi vedtattav et stort stedsarbeider.
antall andre fagforeninger og av en rekke forbund.
En annen tvist av prinsipiell betydning oppsto fordi
Sverre Munck ved flere anledningerbrukte lrerlinger i
Innfsrselav utenlandskeheismontorer
selvstendigarbeid.Etteratavdelingenog Bergensgruppa
Gjennom gruppa i Bergen fikk avdelingen i slutten av flere gangerhaddetilskrevet bedriften, ble sakenoversendt
195I et skriv fra Arbeidsformidlingender, hvor den ber forbundet med krav om et mote med Sverre Munck. Pi
om en oppgave over hvor mange montorer og lreregut- forbundets henvendelsesvarte Sv. Munck at han var vilter det er i Bergen. Henvendelsengjaldt en ssknad fra lig til et mote i Oslo. Dette mote ble holdt pi forbundets
Sverre Munck som hadde sskt om 6 fi innfsre utenland- kontor. Mstet drsftet $ 4 og larlingeloven. Etter en del
ske heismontorer(det dreiet segom belgiereog dansker). sporsmil fra Sverre Munck, lovte denne 6 holde seg til
Avdelingen understreketi sitt svar at Sverre Munck hadde overenskomsten.
like mangemontorersomWisbechog Fortuna.Etter dette
skriv fikk formannen i HeismontorenesForening en henvendelsefraArbeidsdirektoratetom han kunnekomme til
en konferanseang. en ssknadfra SverreMunck, Bergen.
Konferansenresulterte i at Sverre Munck fikk avslag pd
sin ssknad.
Etter en tid fikk formannen igjen en henvendelsefra
Arbeidsdirektoratet
om en konferanse.I dennekonferanse
kom det fram at Sverre Munck igjen hadde sskt om 6 fd
innfore montsrer. Han begrunnet sin soknad med at det
var altfor fi montsrerher i landet,og at det var vanskelig
i fi ansattlrregutter. Videre begrunnethan ssknadenmed
at han kunne fb levert heiserutenlandsog derved tilfsre
landet valuta. Formannenredegiordeoverfor Arbeidsdirektoratetfor hvordan stillingen ligger an for heisfageti
Norge.Nd somboligreisingenblir spredtutoveri periferien
i 2- og 3-etasjesboligbygg,vilman forsti at detblirmindre
heismontasjeher i landet; det vil da stort sett bli heiser
i industribyggog forretningsgirder, og dernester forholdet
det at bareendelav reparasjonsarbeidet
blir overdrattheismontorene.NAr det gjelder den arbeidsmengdevi har, sA
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Fagbeskyttelsessporsmalet

bestbesoktav vir avdeling.Avdelingenpimeldte ogsi Ole
inntar en sentralplassi heismontsrenessivel som i hele Skogtil SosialistiskAftenskole.Ved sidenav dettehadde
Elektrikerforbundetsorganisasjonshistorie.Skritt for skritt vi fortsatt lrereguttenesstudiegruppe.
I halviret sept.-mars1949ble det holdt et kurs i norsk
har en kjempet for dette prinsipp - at heismontorerog
elektrikere er fagarbeidere og bor respekteresog lonnes sosialpolitikkmed l5 deltakere,hvorav 9 fullfsrte kurset.
som sidanne - fram til anerkjennelse,b6de tariffmessig Deretterfulgte et kurs i psykologimed 5 deltakere.Begge
og gjennom lovgivningen.Arbeidet fra Heismontorenes kurs ble ledet av avdelingensstudielederOle Skog.
I 1950 16studiearbeidetnede pi grunn av manglende
Foreningsside for 6 beskytte faget har fsrt til en serie av
tvister, ikke bare med Munck i Bergen, men ogsi med interesseblant medlemmene,og ogsi fordi endelmedlemen rekke andre firmaer, og det har kostet mye slit og mer som hadde meldt seg til et brevkurs i taleteknikk ble
strev,mangelangvarigeforhandlingerog stor pipasselig- sendtpi utenbysarbeid.
Ijanuar-april l95l ble det satt i gang et fagkursunder
het, utholdenhet og klokskap 6 hindre at utenforstiende
urettmessigtrenger seg inn pi fagets enemerker.Sett som ledelseav JohnnyKjolstad. Dette kurs var giennomgiende
helheter detteet vesentligledd i foreningensvirksomhet, godt besokt
Senereble det bevilget 2 stipendier 6 kr. 10.- til et
helt fra fsrst av, det henger sammenmed selve utspringet
for foreningen, utgangspunkteti praksis og det teoretiske faglig-okonomisk kurs som NKP arrangerteog til to deltaprinsipielle grunnlag for foreningenstilblivelse, liksom kere i et 8 dagerskurs i Skjebergsom forbundet arrangerte.
det dannet utgangspunktetog grunnlaget for stiftelsen av Her deltok Jon Gammelsrudog Rolf Braathen.
N.E.K.F,i 1918.Det er ikke minst i fagbeskyttelsesspors- I januar 1953 ble det holdt et srerdelesvellykket
milet at HeismontorenesForeninghar nidd resultatersom studie- og akkordkurs pi feriehjemmet <Heimen>. Studieledervar Harry Hansen.I kurset deltok 15 medlemmer,
avdelingen og dens medlemmer med rette er stolt av.
hvorav en fra Bergen. Pi kursets forste dag holdt nestformannen i forbundet, Bjarne Klafstad et foredrag om
Studie-og opplysningsarbeidet
I storre og mindre utstrekning har det gjennom alle de for- forbundets arbeids- og virkeomride; videre holdt han et
om lonns-og tariffsituasjoneni I 953
lapne25 6r vart drevet studie- og opplysningsvirksomhet innledningsforedrag
hvori deltok Harry Hansen,
diskusjon
innen avdelingen.Det har i dennesom i andrefagforeninger med etterfolgende
og Gotfred Johanson.
Leif
Johannessen
vrrt en viss bolgegangp6 detteomride, opp- og nedgiende Asmund Stenseth,
det
ikke var enighet om
at
diskusjonen
konjunkturer ettersominteressenhar vrrt pi topp eller har Det framgikk av
i hovedsakenom
seg
dreiet
Disse
sporsmil
alle sporsmil.
vrrt nedei en bolgedal.I alminnelighethar det gjerne vert
og omsetinflasjonen
til
viren,
ikke
slik at i krise- og kampperioder,og nir de okonomiskevan- tariffoppgjor eller
sker for medlemmenesom lsnnstakerehar vrert storst,har ningsskatten.
Kursetstre folgendedagergikk med til en inngiende
det vrert storstaktivitet i studie- og opplysningsarbeidet;
medlemmenehar da sterkereenn ellers folt behovet for 6 klarlegging av en rekke sporsmil vedrsrende akkordtarifsetteseginn i de forskjellige sporsmil, ut fra forstielsen av fen.
Bl. a. ga Harry Hansen en redegiorelsefor hvordan
at kunnskap er makt. Ogsi i indelige brytningstider, med
mellom retningerog partier man setteropp et regnskapfor et heisanleggetterprisliste
sterkemeningsmotsetninger
har det v&rt en impuls til stsrre aktivitet i studiearbeidet. for en heis for 4 personermed 7 etg. og maskin i kjeller
For, som Kyrre Greppen gangsa:Handling krever samhold" (Wisbechtype).Liknende lister ble sattopp over heiserav
type Fortunaog Elektrisk Bureau.Kursdeltakernefikk som
og handling krever ogsii klarhet. 6 prise alle listenesom var satt opp.
arbeidsoppgave
Studiearbeidetinnen avdeling 12 har vrert dreveti form
Hansen
sattesidenopp en liste for en heis med
Harry
av studiesirkler,forelesningsserierog kurser,dels arrangert
(Pilotsystem).
Likeledesble det satt opp en
fininnstilling
av avdelingenselv,dels i samarbeidmed andre avdelinger
Begge
dissetyper var 4 persons
heis.
kollektiv
liste
for
en
innen forbundet, og endelig ved utpeking av deltakerefra
pi
topp.
Deretterredegiorde
pi
med
maskin
7
etg.
heiser
foreningen i kurs som er blitt satt i gang fra forbundets
fra 1937 til og
priser
og
akkordfortjeneste
for
Hansen
side.
som
akkordfortjeneste
at
den
Han
framhevet
1952.
i
med
Stort sett har aktiviteten i studiearbeidetvert stsrst
fAtt.
vi
hadde
de
ekstratilleggene
skyldtes
var
oppebiret
en
periodenetter krigen. Allerede i 1945-46haddeman
heispi
forskjellige
prisene
de
si
diskuterte
godt.
Deltakerne
studiesirkel;den hadde8 deltakereog arbeidetmeget
Deltakernegikk igiennom praktisk organisasjonsarbeidog typer, prislistable gjennomgitt i detalj og de forskjellige
forklaring av navn og fremmedord. Til slutt gjennomgikk priser i lista ble drsftet. Pd en rekke punkter ble det av
de et kurs i drifts- og yrkesokonomi ved Norsk Korrespon- flere deltakerehevdetat det mitte giores noe effektivt for i
hoyne prisenei prislista, f. eks. for sjauing av heismaskiner,
danseskole.
pi
mottagelsenav materiell og ekstra rengjoring, endring av
studieBhde i 1947 og i 1948 ble det lagt stor vekt
prisene for oppsettingav darer, idet prisene ikke bsr vrere
og
arbeidet for 6 fi de yngre med i fagorganisasjonen
de sammefor 1. og 10.etasje.Ogsi sporsmiletom hayere
d.
l)-77
skoleredemtil tillitsverv. Det ble i samrid med av
priser pi smidsrer ble reist. - En ble pi kurset enig om at
representert
dannetet felles studieutvalg,hvor avd. 12 var
en rekke sporsmil og forslagsom kom fram i diskusjonen
foredrag
ved Ole Skogog Harry Hansen.Det ble holdt endel
pi kursetskulle sendesovertil avdelingensakkordkomite
forelesninger
om dagsaktuelleemner.Prosentvisvar disse
Heismont@ren nr. 3-2OO4
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hytte. Det er satt opp nytt nettinggjerde langs veien; dette
arbeid er ogsi utfort av en del medlemmer. Det gamle
treoverbyggetpi bronnen er revet og det er stopt et tett
lokk over isteden,som gir i ett med trappenned fra veien'
Videre er trappetrinnenestopt pi slik at det blir lettere e ga
i disse;dette arbeid ble for det mesteutfort av Kire Lunde
og Oluf Hojer. Det ble ogsi i 1953pibegynt stopningav
heller som skal leggesover den rende som gir giennom
eiendommen.Med stottefra Oslo Heisebedriftble det gitt
til innkjop av en ny bit. - Besoketpi feriehjemmetvar godt
i ferietiden og utover sommeren;det har i dennetiden vrrt
besskt av I I 3 personeri 332 dager.Det ble pi <Heimen>
Feriehiem
Heismontsrenes
holdt en fest for foreningens25-6rsjubilanter i LO: Einar
generalforDen 30. mai 195I ble det holdt ekstraordiner
Kristiansen, Oivind Christensen,Sven Norlander' Alf
samlingi avd. 12 for 6 behandleom foreningenskulle gi
til kr 52 000'-' Sigvartsenog Ernst Carlson.Disse ble hyldet.Videre ble
til innkjop av en eiendompi Nesoddtangen
en storre Oluf Hsier overrakt en erindring for siu dyktige arbeid pi
Etter
m'.
83
Eiendommener ph 2 m61,bebygd
ble ogsi arrangert.
debattble det enstemmigbeslutteti kjope eiendommen' feriehjemmet. En Sankt Hans-fest
besoktav i alt 108 per<Heimen>
var
1954
Sommeren
fordet
sokt
kr.
ble
pi
20
000
Da akkordkassenbare var
soner.OgsAi 1954er det utfsrt et betydelig arbeidunder
bundetom et l6n pi kr. 40 000.-.Avdelingenhar fitt line
er malt og lakkert. Det
kr. 32 000.- av forbundets forsikringskasse,da forbundets ledelseav feriehjemsstyret.Gulver
o/o
den kan tas opp p6 land
lover sier at det barekan l6nesopptil 60 av kjapesummen' er bygget ny brygge som er slik at
tre biter som er skrapet,
Ytterligere l6n i forbundet matte fsrst utredes n&rmere. om vinteren. Feriehjemmethar ni
er det anskaffet
pi
medlemsmote
vedtak
Etter
malt.
og
oljet
og
i
og
avdrag
forsteprioritetslin
L6netpi kr. 32 000.-er et
elektriskekokeplaterpi alle rom. For at disseskulle kunne
renterskal avdelingenbetaleminimum kr. 3000.-.
leggesom. Til dette
Etterat konsesjon var gitt av Nesodden kommune var tas i bruk, mitte det elektriske anlegg
ved Elektrisk Bureau.
alle formalia ved kjopet av eiendommeni orden. Hele arbeid fikk man hjelp av montorer
slik at leiere kan
vinteren l95l-52 ble det arbeidetpi eiendommenunder Det er bygget lisbare rom i kjelleren'
takrennene og taket
ledelseav feriehjemsstyretsom besto av Harry Hansen l6se inn sine matvarer. Da endel av
over verandaenvar i en slik forfatning at det mitte legges
(formann),Olaf Haugerog Helge Olsen.
Det ble
Hele husetble vasketinnvendigog det elektriskeanlegg om, ble dette arbeid satt bort til en blikkenslager.
brsnnen
at
stue. Etter
ble omlagt fra glansgarntil kinoledning.Det ble syddnye montert nye lysekroner i salong og
Kommune' mitte
fra
Nesodden
kloakk
ved
var
forurenset
gardiner.
for at det
Videre ble det kjopt inn kjokkenutstyr,kamin, senger en flere gangergjore henvendelsertil kommunen
en
kunne skaffes vann. Man fikk i fsrste omgang ledning
og sengeutstYr.
vann om vinteren
For 6 f[ kjopt alt det en trengte og for 6 slippe piny 6 beregnet p6 sommeren, men for 6 f6
Nesodden
gi lineveien, har Harry Hansenhenvendtsegtil alle heis- mitte foreningen engasjeresakforer Solheim.
vanncisterne,
til
en
firmaer for 6 fi dem til 6 gi et bidrag. Resultatetble over Kommune arbeiderni med 6 sprengeut
loper giennom eienall forventning, idet det lyktes Harry Hansen6 ffl bevilget leggeror og fylle over den rende som
kr. 4 800.-.Fortuna,Wisbech,Elektroloft og Hjornegird ga dommen.
Gruppa i Bergenhar forrert feriehjemmet en flaggstang
hver I 000.- kr. og Hansenog Bjornerud kr. 800.-. Dessuten
i stil.
ga Wisbech kr. 470.- tllFeriehjemmets kamin. Senerefikk
<Heimen>har en vakker beliggenhetlike ved {orden
reparasjoner'
og
til
utbygging
Feriefondet
av
man kr. 6000
og egner seg i det hele utmerket for sitt formil.
Eiendommen ble i samsvarmed branntakstentaksert til
kr. 84 000.-. Innboetble tyveriforsikretfor kr. 10 000.-.
stillingtil fredsarbeidet
Fra Hjornegird mek. Verksted fikk feriehjemmet Foreningens
sporsmal
aktuelle
andre
og
ga
elektrisk
Bureau
Elektrisk
gjerdenetting.
40 meter
Heismontsrenesforeninghar fra tid til annenbeskjeftiget
materielltil ca. 1200.-kr.
er oppe i tiden'
Fraoktober 1952bestoferiehjemsstyretav Harry Hansen seg med en rekke aktuelle sporsmil som
det enstemmig
1952
ble
mai
Pi medlemsmoteden 14.
(formann),Olav Hauger(sekretrer),Rolf Stenbrithen(styreForkjemFredens
fra
medlem),med IngmarJohansenog Guttorm Stensethsom besluttet 5 undertegneen fredsappell
en
6
sende
besluttet
likeledes
suppleanter.I 1953 rykket Ingmar Johansenopp som pere i Norden, og det ble
i
Oslo.
holdes
som
skulle
observatsrtil det fredsmote
styremedlempi grunn av Stenbrithenssykdom.
Foreningenvedtok pi et medlemsmoteen protestmot
I lopet av 6ret I 953 ble det foretatt forskjellige arbeider,
bl. a. skraping og maling av viningshuset og badehuset' I 8 mineders militertjeneste.
Ved tariffrevisjonen 1953vedtok avdelingeni offentligEn del av skrapingen ble utfsrt av medlemmene' mens
selve malerarbeidetble bortsatt til en malermester.Det er gjore en protestmot prolongasjonen.
Nir det gielder feiringen av l. mai har avdelingeni
bygget nytt w.c., da det gamle som var i uthuset l5 for nar
de senere5r i regelen besluttet 6 ta banneret ut i begge
bronnen,og det er meningen 6 la uthusetominnredetil

til behandling. Harry Hansenreferert et forslag til akkordlister som han haddeutarbeidet,og som det var meningen
6 fore pi alle anlegg.Listenefikk alminneligtilslutningog
skulle sendesovertil akkordkomiteen.Som medlemmerav
denneble innstilt: Harry Hansen(Wisbech),Kire Lunde
(Elektrisk Bureau) og Ingmar Johansen(Fortuna),med
Arne Berg, Rolf Wibe og Olav Bye som suppleanter.
I tidens lop har avd. 12 foretatt en rekke bevilgningertil
fremme av studiearbeidet,og en har ogsi i en rekke tilfelle
fitt ststte fra forbundet.
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de saker som hovedorganisasjonenevar blitt enig om tatt
med i vir overenskomst.Resultatetble sendtmedlemmene
til avstemningog godtatt.
Av tilleggene til prislista kan nevnes:For foringer over
6. etasjeshyde betales for overskytendemeterantall et tilleggpi l0 %.
Ved boring av hull hvor elektrisk maskin ikke kan anvendes og der brukes smelle, betales et tillegg ph 100 o/o
pr. hull.
Ved montasje av darer over 6. etasjeshoyde betales et
tillegg pi 10 o/opr. dsr for hver etasjehvor montsren ikke
har sjauerhjelp.
For dsrkarmer som kommer demontert til anleggene,
betales30 % tillegg.
Pisetting og regulering av ekstra bremsemagnet for
Bevilgninger
Til tross for at HeismontorenesForening har et meget type F.M.V betalesmed et tillegg pi kr. 12.-. Jording av
beskjedentmedlemstall er det i tidens lop foretatt be- apparaterog kontakter pr. punkt kr. 4.-.
Heiser med fullt register i stol og fullt registerved hver
vilgninger til et stort antall formil og organisasjoner.Her
skal bare nevnesendel av dem som har fbtt bevilgninger doripning gis et tillegg pL 15 % til postene475-483.
Ellers har avdelingen i 1954 hatt en rekke tvisteq leri 6reneetter krigen:
. Piske- og julestonadtil medlemmerav avd. 12.
lingekontrakter og endel andre saker til behandling. Det
. Norsk Folkehjelp.
gjaldt bl. a. et akkordoppgJsrved Fortuna, Bergen, som
. Til reising av et minnesmerkeover Viggo Hansteen
ble ordnet gjennom klubbstyret.
Avdelingen har fremmet forskjellige forslag i samband
og Rolf Wickstrom.
. Frihetsbrevet.
med de landsomfattendeheisvedtekter.En har ogsi arbei. Studiearbeidet.
det med 5 ffi en stabil og tilfredsstillende ordning av trekk
. Europahjelpen.
av akkordavgiften. Etter at det var kommet til enighet om
. N.K,P.
trekk av akkordavgiftenmed WisbechA/S, fikk klubbstyret
. Blindeforbundet.
ved Fortunamek. Verkstedi oppdrag 6 sske forhandlinger
. Samfunnshusetsutsmykning.
med bedriften for om mulig i giennomfore det sammeder,
. Verdenssambandetfor demokratisk ungdom.
og ogsi Fortuna mek. Verksted var villig til i foreta trekk
.Yanfsr ungdom.
av akkordavgiften.Ni som denneordning var gjennomfsrt
. Norske Hellaskomit6.
for de to storstebedrifter, ble det gjort henvendelsertil de
. Stoperiarbeiderne.
mindre bedrifter.
. SosialistiskAftenskole.
Trekk av akkordavgiften blir ni ogsi foretatt ved Hjor. Norsk Sambandav oolitiske fanger.
negird mek. Verkste4 Oslo Heisebedrift og Elektroloft, i
. Framfylkingen.
Bergen ved Sv. Munck, Fortuna og Wisbech.
. Streikendeurmakere.
I 1955har avdelingensvirksomhet fortsatt i det samme
. Spaniakomiteen.
spor som tidligere.
. TuberkulosesHjelpeorganisasjon.
Foreningensstyre i jubileumsiret bestir av: Formann:
. JohanNygaardsvoldsminnefond.
Harry Hansen.Viseformann: Olav Bye. Kasserer:Reidar
. Torparbeiderne.
Braathen. Sekreter: Magne Grsnland. Styremedlemmer:
. Demokratisk Kvinneforbund.
Hans Hansen, Rolf Stenbrithen, Gotfred Johansen,med
Gilbert Thoresenog Ole Skog som suppleanter.Revisorer
Reidar Steen og Alf Lsvstad. Forhandlingsutvalg: Harry
i1954-55
Virksomheten
Viren 1954 var preget av forhandlinger vedrorendetariff- Hansen, Rolf Stenbrithen og Ingmar Johansen.Studieleder: Ole Skos.
oppgjoret. Avd. l2 sokte gjennom forbundet i fi brakt pi
det rene om Arbeidsgiverforeningen var villig til i vere
med pi antesiperteforhandlinger, og det var den beredt
til. I disseforhandlingerkrevde Heismontoreneet tillegg
pi 8 ore timen samt en del tillegg til prislista. Da LO
og NAF var blitt enig om at alle overenskomsterskulle
prolongeres i 2 ir mot indeksregulering og at det skulle
betalesgodtgjorelsefor bevegeligehelligdagersamt for
fravrer som skyldes bedriftsulykker, ble avdelingen nodt
til 6 frafalle kravet om 8 ore, idet NAF nektet 6 forhandle
pi det grunnlag. Det ble si etter en del forhandlingsmoter
oppnidd enighetom en del tillegg til prislista.Videre ble

arbeiderpartiersdemonstrasjonstog.I I 948 var avdelingen
representerti Arbeidsutvalget for Enhetsdemonstrasjon.
Heismontsrenehar til enhver tid vist sin solidariteti
handling overfor andre arbeidergruppersom har vert ute
i kamp. En kan i denneforbindelse nevne bevilgninger til
streikendestoperiarbeidereog urmakere og innsamlinger
til streikendemobeltapetserereog andre.
Ved formannen Harry Hansen har foreningen v&rt representerti en studiedelegasjontil Sovjetsamveldetetter
innbydelsegj ennomNorsk+-SovjetrussiskSamband.
Dessutenkan nevnesat foreningen har beskjeftiget seg
med prisstigningenog andreviktige skonomiskeog sosiale
sporsmil.

Heismont@ren nr. 3-2OO4

19

IilS'l'()lilti tioK,\
innsats
Tillitsmennenes
HeismontsrenesForeninghar hatt mangeaktivetillitsmenn
i lopet av de forlopne 25 6r. Disse har utfsrt et godt faglig arbeid og har dermed bidratt til 6 skapeforbedringer i
medlemmeneslsnns- og arbeidsvilkir. Organisasjonsarbeidet har gjennomgiende vrrt utmerket, ikke minst takket
vrre tillitsmennenesinnsats,og den interessesom har vrert
utvist av et stort antall av avdelingensmedlemmer.
Administrasjonsarbeidethar vart betydelig i en forening som har hatt medlemmer i en rekke av landetsbyer,
og som har vrert ute i si mangeog vanskeligeog vidtloftige
har vrert en srerlig
konflikter. Dette administrasjonsarbeidet
stor pakjenningfordi HeismontsrenesForeningi Norge, til
forskjell fra f. eks. HissmontorernasForening i Stockholm
aldri har hatt noen fastlonnet tillitsmann.
Nir det har vrert mulig 6lose oppgavenesAframgangsrikt som det er skjedd si er det sikkert medlemmenes
oppfatning at dette i de siste 15 5r i fbrste rekke skyldes
formannenHarry Hansensdyktige ledelse,hansaldri sviktende interesseog energi, hans viljekraft og pigangsmot i
alle skiftendesituasjoner.

Hundrer av dr er ndforgangen man horer marsjen av taktfasteskritt.
Det er de mangesom verden har bygget
med sine henderi arbeid og slit.
Foreninger dannesog kamprop gjaller
skansefor skanse hos arbeidsherrerfaller
Nd stdr vi sammenomfelles sak
om bedre livsvilkdr dagfor dag.
Fra tunge tider i bittert savn
vdr sak skalfres i sikker havn.
Vi tror pd enframtid med bedre kdn

- en hyldesttil
Banneravsloringen
HarryHansen

der ingen hoster hvor andre sdr.

Lordag den 26. februar 1949 holdt HeismontorenesFagforening en fest i Folkets Hus i Oslo. Festenvar vigd det
nyanskaffedebanner som skulle avslores.Pi festen mstte
fra forbundetLudvig Gundersenm,ifrue,fra Radiomontsrene
motteFridtjof
Erling Johansenm/frue og fra Bergensgruppen
Juulseth.Det var god feststemningblant de deltakende40 par,
referat,og undermiddagenble det
heterdeti <Elektrikereru>>s
formann
holdttalerav denevntegjesterog av Heismontsrenes
Harry Hansen.Umiddelbart etter middagengikk man over
til banneravsloringensom ble foretatt av en av foreningens
veteraner,gullmerkemannenEmil Pettersson.Reidar Steen
overlevertesAbannerettil formannen.Formannentakketbannerkomiteenfor dens arbeid; likesi rettet han en hjertelig
takk til Karl Vathnefor hansutkasttil banneretstoppstykke.
Formannenrettet ogsi en takk til medlemmenesom hadde
glort detmulig 6 gi til anskaffelseav et banneqved at de frivillig to gangerhaddeiliknet segen ekstrakontingent.Ludvig
Gundersenholdt en tale hvor hanpi forbundetsvegneonsket
heismontorenetil lykke med det nye banner.
- heter det i <Elektrikeren))s
Under banneravsloringen
referat- foregikket morsomtintermesso.En av foreningens
veteraner,Karl Fredrikson,gikk fram til podiet og overrakte
formannenen blomsterbukettog takketham for hansinnsats
for foreningen.Like etter banneravsloringenkom avdelingensviseformann,Ole Skog,opp p6 podietog ba om noen
minuttersstillhet, og uttalte at han pi medlemmenesvegne
haddeden glede 6 overrekkeavdelingensformann en liten
erkjentlighetsgavesom takk for hans lange og interesserte
virke som formann.Gavenbestoav et dobbeltkapsletgullur.
De pengenesom haddeg6tt med til denneflotte gavenvar
kommet inn ved innsamlingblant medlemmene.
Pi banneravsloringsfesten
ble en prolog av J. Henriksen
ypperliglestav davrrendelaregutt LeifJohansen.En gjengir
her et utdragav prologen:

Men hostenskal bringe velstand til dem
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som bringer hastensgrodefrem.
Sd snsker vi Heis til lykke i kveld
- med merket de mdfdfremgang og hell
og samlet om ditt merkestd
og hell i arbeidfor nye mdl d nd.
Etter banneravsloringen har det ghtt 6 dr, hvor mye er
utrettet i avd. 12.
Ved jubileet vil en minnes stifterne, veteranene,de
aktive medlemmer og tillitsmenn som deler eren for de
goderesultatersom er oppnidd. Foreningensframtid ligger
i hendenepi den ungdom, de tillitsmenn og de aktivister
som tar eksempel av de <gamle gutta)), de som skapte
avdelingen ogfarte den fram gjennom kamp til seier.
Avdelingens formenn
1930-31
A.Wabs
1931-32
O. Hille.
1932-33
S. Holm.
K. Fredrikson.
1933-34
1934-36
S. Holm.
t937
E. Petterson.

1937-1938
1938-1939
t939
1940-55

A.Norlander.
O.Christensen.
Th. Nystrom

HarryHansen.
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Returadresse:
Heismonts
renesFagforening
Brugt.14,
0186Oslo

pr.08.09.04
Fagforening
Vervi Heismontorenes
Styret
Verv
Leder
Nestleder
Sekretar
Sekretar
Kasserer
Studieleder
1. styremedlem
2. styremedlem
3. styremedlem
Larling ansvarlig
1. vararepresentant
2. vararepresentant
3. vararepresentant
4. vararepresentant
5. vararepresentant

Periode
04-06
03-05
04-06
03-05
03-06
03-06
03-05
03-05
03-06
03-05
03-05
03-05
03-05
03-06
03-06

Navn
Rune Larsen
Per Arne JensenSalo
Bjorn Hovden
EspenMilli
Harald Aasen
Geir EigilLokke
Vidar Holm
Atle Johannessen
Svein Haugen
Kim Bakkerud
Tor Sundby
Tore Grov
Roar Strand
VegardTommerAs
Tor Moen

Telefonprivat
67 56 1452
22 68 99 47
2 2 7 4 7 10 9
21 92 1302
2 2 2 24 34 8
22 75 00 85
63 87 97 93
2 2 2 15 7 8 5
64 83 90 74
55 31 49 82

mobiltlf

E-post

951 91 555
918 53 408
907 76 106
902 07 501
900 46 135
90877 082
970 62 663
905 09 019
906 28 250
900 32 469
907 93 503
951 73 050
951 92 117
480 06 526
909 16 330

rune.larsen@heis.no
per.ame.salo@heis.no
bjorn.hovden@heis.no
espen.milli@heis.no
hanld.aasen@heis.no
geirlokke@heis.no
vidarholm@heis.no
atle.j ohan nessen@otis.com
svein.haugen@heis.no
kim.bakkerud@heis.no
tonsundby@heis.no
tore.grov@heis.no
ben-vik@online.no

905 51 422
950 44 854
908 47 716
909 28 637
971 84 789
916 34 682

kjell.bernEen@heis.no
baardnav@online.no
per kri stian.g ran seth@heis.n o
richard. dalberg@heis.no

907 93 503
959 82 338
911 09 858
9 1 56 3 1 3 0
907 96 288
951 91 583
951 91 555
918 72 686
951 92 117
9 1 30 8 1 8 2
913 61 344

torsundby@heis.no
karlfb rurberg@hotm ail.co m

tormoen@heis.no

Andreverv
Medl. reg.
Akkordkontrollor
Verneansvarlig
Redaktor
Larlingerepresentant
Pensjonsansvarlig

03-05
03-05
03-05
03-04

Kjell Berntzen
BArd Navrud
Per Kristian Granseth
RichardDalberg
Lars lversen
Roar Enerly

2 2 2 8 3 76 0
22 1084 39
22 71 28 49
2 22 7 1 91 4
22 1630 70
2 2 1 55 2 7 8

roar.enerly@heis.no

Fagforening
i Heismontsrenes
Avdelingsledere
Bergen
Drammen
Hedmark/Oppland
Kristiansand
More & Romsdal
Nord-Norge
Oslo
Stavanger
Trondheim
Vestfold/Ielemark
Ostfold

0 1- 0 3
04-06
04-06
02-04
03-05
04-06
04-06
03-05
04-06
04-06
04-06

Tor Sundby
Karl Fredrik Brurberg
Arild Nysted
Tor HelgeReber
Stig Andberg
Jan Wahlgren
Rune Larsen
Jan Refsnes
Roar Strand
StAleHovland
@yvindLarsen

55 31 49 82

37 042269
71 25 66 53
67 56 14 52
51 66 78 04
35 96 24 69
69 39 94 23

threber@frisurt.no
stig.andberg@c2i.net
rune.larsen@heis.no
janrefsn@online.no
ben-vik@online.no
shov@c2i.net
oeyvindI arsen@onIine.no

i heisfirmaene
Klubbledere
Otis
Euroheis
Kone
Melbye
ReberSchindler
ReberSchindler
Stahl
Stahl
Thyssen
Thyssenrulletrapp
Uni
Ribe
HK Service
SanneSpesialheis

Hovedtill. Blorn Hovden
Oslo
Ulf Grabner
Per Arne Jensen Salo
TerjeAmundsen
Oslo
Hovedtill. Svein Haugen
Oslo
RichardDalberg
Jan Bruun
Oslo
Arvid Aadland
Bergen
Oslo
Vidar Holm
BArd Hexeberg
Oslo
Morten Sandaas
Oslo
HenningHottran
Oslo
Bergen
Terje Fjeldstad
ThomasSkoglund
Oslo

2 2 7 4 7 10 9
22 68 99 47
63 84 20 73
2 2 2 1 5 78 5
2 2 2 71 9 1 4
22 26 95 12
56 30 74 62
63 87 97 93
67 9080 42
63 97 90 09

907 76 106
916 32 996
918 53 408
952 28 775
906 28 250
909 28 637
917 23 830
920 53 963
970 62 663
917 59 474
982 30 870
906 27 373
9 9 21 75 1 3
975 50 906

bjorn.hovden@heis.no
pe r.arne. salo@heis.no
ter-amu@online.no
svein.haugen@c heIIo.no
i chard. dalberg@heis.no
janbruu@frisurf.no
arvaad@online.no

hhottran@staft.no

Avdelingsog klubbkontorer
Avdeling

Adresse

Telefonkontor

Telefaks

Oslo
Bergen
Trondheim
Stavanger
Reber
Kone
Thyssen
Otis

Brugt.14, 0186Oslo
Kalfarv.71, 5018 Bergen
Postboks 9254. 7424 Trondheim
LagArdsvei124, 4O11 Stavanger
c/o HMF
c/o HMF
c/o HMF
c/o HMF

22 17 45 50
55 36 87 66
72848390
51 84 04 60

22 17 45 53
55 36 55 77
72848390

E-post
heis@heis.no
bergen@heis.no
trondheim@heis.no
stavanger@heis.no
reberklubben@heis.no
koneklubben@heis.no
t hyssenklubben @heis.no
otisklubben@heis.no

