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vungen lsnnsnemnd, som falge av en bonn fra NHO
til Dagfinn Hoybr6ten, fsrte til en rar situasjon for
tariffoppgjoret2O}4. Det er fortsatt stor og tett trafikk
pi foreningskontoret,
kampenmot sosialdumping,endringer
i arbeidsmiljoloven,forsok pfl endring av folketrygden og
kontakten med alle andre i fagbevegelsenfortsetter.
Kravet v6rt fikk sAenorm allmenn stotte, at vi kunne gjennomfsre et enormt press for at norske lonns og arbeidsbetingelserskulle ligge til grunn for arbeid i Norge - altsi nei til
sosial dumping. Det har vrert et enormt press fra foreninga
siden sluttenav august.Vi merket at NHO og HLF tydde til
de merkeligstemidler for 6 tAkeleggesituasjonen,og det har
vi vunnet mye p6. Ikke minst har foreninga og kravet virt fitt
stor oppslutninggrunnetuttalelserfra Telfo, som er organisasjonsledelsenfor v6re arbeidsgiverei heis.
Vi merker oss ogsi at kravet om 6 fi bukt med sosial
dumping foreg6r i flere land og dennealliansenbygger vi nA
broer til. Kravet virt har ogs6fitt bra medieoppslag,selv om
vi hadde snsket et storre omfang her. Men etter Telfo/Hlf's
siste lockout pi dette kravet, si blomstrerni engasjementet
og forstielsen.
Det aller beste 6 merke seg i denne konflikten er vire
egenerekker! Medlemmenehar ikke pi et enestetidspunkt
vist annetenn <bulldosersignaler>framover.Og detteviser
en enorm styrkeog forstielse for detteegenligeselvfolgelige
kravet.Og n6r vi i tillegg merker og fir tilbakemeldingersi
massivt som vi har f6tt, ja si gir det ekstra tilforsel av kampvilje. HeismontorenesFagforeninghar hostetstor respektog
anerkjennelsefor dennekampen,og for 6 sti lopet ut, men
ble avbrutt av bsnnen fra NHO til Dagfinn Hoybriten og dette
har skaptenormereaksjoneri fagbevegelsen.
Flere og flere ststtet opp om kravet og innholdet i streiken.
Derfor mitte NHO tikelegge situasjonenbestmulig, men vi
skal bidra til klarhet for allmennhetenslik at NHO til slutt
mi gispeetter luft!

Kampen mot sosialdumping er ikke over
- den akselererfor hver dag!
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Bergen
Av Tor Sundby
Streikener over og alt er tilbake til
<normale>tilstander.Selve streiken
ble gjennomfort pi en flott m6te,men
i ettertid er det stilt sporsmil om ting
kunne vrert gjort annerledes?Burde
vi ogsi tatt ut de montorene som var
igjen etter arbeidsgiverneslockout?
Burde vi ha kjort mer aktivt pi Heistjeneste og markedsfort bedriften
bedre?Var vi for lite aktivt ute med 6
kontakte andre fagforeninger?
Ellers er oppsummeringenatlopeseddelaksjonenep6 gata var mindre
vellykket enn de aksjonenevi hadde
med stands,hvor det ble bedre kontakt med publikum. Selv holdt jeg
meg mer passiv under streiken, sd
jeg slapp 6 96 i veien for dem som
ledet streiken.
Oppsummeringener at det var en
bra gjennomfort streik.

Buskerud
Av Karl FredrikBrurberg

Hei alle sammen
og takk for sist!
Sjol om det blei tvungen lonnsnemnd
er ikke kampen mot sosial dumping
over, for den har vel knapt starta.Vi
i Drammens avdelingen startet med
lunchmoter en gang i uka p6 <bommen> da konflikten var et faktum. Her
blei det informert om utviklingen i
streika,/lockoutenog det ble helt nedpi litt kaffe.Videre tok vi kontaktmed
Lier i Rsde kors om vi kunne ldne/leie
lokaler, hvis Drammen skulle bli tatt
ut, noe Drammenblei. Pi Rsde kors
huset hadde vi to faste motedager i
uka (tirsdag og torsdag), hvor det var
mote plikt. De andredagenehaddevi
ikke noen fast mal p6, men kan nevne
noen ting vi dreiv med: ut eling av
lopesedler,innlegg/intervjueri aviser/
lokal tv. lunch hos El&It med mote
etterpi om sosialdumping, mste med
alle klubblederne i El&It Buskerud
med info om konflikten, julemote pi
Park hotell, Buskerud papir fabrikk.

De gutta som ikke blei tatt ut var
jevnlig innom og blei holdt oppdatert
om konflikten. Pi flere av motene
kom det folk som bor i Drammens
regionen, men som jobber i Oslo,
innom og informerte om ting og
tang fra medlemsmster i Oslo. Etter at vi kom tilbake pijobb har nok
aktiviteten i Drammen vert minimal.
En grunn er nok at jeg gikk rett fra
l o c k o u t t i l p a p p a p e r m i s j o n ,m e n
dette skal vi fh glort noe med. N6 er
det lokale forhandlinger rundt om pi
de forskjellige bedriftene og kampen
bare fortsetter videre pd en annen
arena.

Hed/Opp
Av Arild Nysted
<Norsk lonn i Norge> er det ikke alle
som synesnoe srerligom, spesieltikke
NHO. Si etteren god stundmed streik
i andredeler av landetkom beskjeden
om lock out, kanskje ikke som noe
sjokk egentlig (noe m6tte jo skje).
Fredagl9l1 I kom beskjeden,og den
23171var montorenesom var rammet
av lock out samlet pi klubbhuset til
Vang idrettslag, som forovrig skulle
brukessom mstelsamlings-lokaleog
streikekontor under konflikten. Kontoret var oppe og klart dag 3, med
det kontorutstyret som trengtes der
(kaffetrakter og vaffeljern kom ogsi
godt med ... selvfolgelig).
I starten var det lite jobber som
kom inn, men det skapte rom og tid
for lopeseddelutdeling,og generelt
foreningsarbeid som ellers sto for
tur, samt en god del oppsokende
virksomhet hos andre klubber og
foreninger. Noe som forovrig var
artig, da man motte pi stor stotte om
og rundt kampen om sosial dumping
(denne kampen gjelder jo ikke bare
heisfaget).
Selv om det i forkant ble sakt fra
en HLF bedrift at <det finnes en tid
etterkonflikten> sdmitte det allikevel
bli noe tull ... typisk. Dette i form
av stort og uberettiget arbeidspress
pi enkelte som fortsatt var i jobb,
streikebryteri fra formenn fra en
HLF bedrift os fra en bedrift som

ikke er HLF medlem. Men alt dette
ble det slStthardt ned p6, si alle som
hadde med noen av disse sakene6
gjore ble konfrontert og det loste seg
etter hvert.
Etter ett par uker begynte jobbene 6 komme inn. Dette var veldig
behagelig for dem som begynte 6 bli
rastlose(og som ellersvar pi randen
til a fa magesir etter store kvantum
av kaffe og vafler). Men alvorlig mye
jobb ble det ikke, da det fortsatt var
montorer i <normalt> arbeid.
Mange heftige diskusjoner om
EU-utvidelsen ble dratt i gang. Dette
fsrte til et tre dagerskurs om EU og
arbeidsinnvandringi regi av fellesforbundet og Guldbrandt Nokkleby,
som ellers var mye innom p6 besok
og ytret sin ststte til oss, og stor takk
for detl
Ellers si kan det vel sies at hele
perioden med konflikt ga mye sosialt
mellom montorene,artig i bli litt
mer kjent med de andre montorene
(spesielltjulebordet, som gikk som
smurt).
Det gikk som det gikk, beskjeden
om tvungen lonnsnemd kom, og
det som ett lite spark <der du vet>.
Selvfolgelig var alle skuffet etter en
si lang kamp. Men direkte tapt har
vi ikke! Vi har da i hvert fall fitt satt
temaetsosialdumping pi dagsorden
hos mangeandre.
Vil ellerstakke alle som har gitt sin
stotte og vil takke montsrene i HMF
HED-OPP for stort engasjement!Vi
SCES.

Kristiansand
Av Tor Helge Reber
Ja, si var det over og tilbake pijobb.
Sinn gir det nir man lever under
<demokrati>med borgerlig regjering.
Streikerett erjo et unodvendig onde
i folge FRP,NHO og vir alles kjrere
Hoybriten.
Lock out'en i Agder Fylkene gikk
over alle forventninger. Hadde godt
samarbeidemed LO og EL/IT i begge
fylkene. De skaffa oss moterom og
kontorer si vi hadde en plass 5 vrere
etter at lock out var et faktum. HeisHeismontoren nr. 1-2OO5
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tjenestenhadde mange oppdrag og
fornoyde kunder.
Vi fikk relativt god dekning om
streikai Agderposten(Arendal).Litt
(Kristiantyngre i Faedrelandsvennen
sand),der det eneleserinnleggetsom
vi sendteikke ble trykket, men det er
jo en Hoyre avis,si da si ...
LO Arendal hadde konferansei
Kristiansand der Bsrre Pettersenfra
LO sentralt kom og hadde et lengre
innlegg om sosial dumping, si da
var vi 3 stk fra Hmf-Agder som stilte
opp. Vi har ogsdhatt standpi torvet i
Arendal sammenmed LO og EL&II
der det ble delt ut masselopesedler.Et
par diskusjonerble detjo ogs6,mest
fordi folk trodde vi streika igjen for
hoyere lonn, for det glor vi jo alltid
... eller?
Terje Skogkom ogsi pi besok.Invitert til mste fra LO i Kristiansand.
Det var et 6pent mote, sd det mstte
opp mange politikere. Flesteparten
fra venstresida, men AP kom ogs6,
samt pressen.Unodvendig 6 nevne,
men kjempe oppmote fra medlemmene vire ogs6.
Takker for oss <herrane>ri Agder
og nh gor vi oss klare til 2005 og
2006. Vil ogsi rette en stor takk til
s e n t r a l b o r dg u t t a i H e i s t j e n e s t e n
ogHMF som alltid hadde svar pi
henvendelser
fra oss.

Myeaktivitet
Den l4.septembervar vi l8 mann
som ble tatt ut i lockout. Sammedag
ble det kjopt inn mobiltelefon,opprettet egetnummer og heistjenesten
var
oppe og gikk.
Vaktlister for kveld og helger ble
satt opp og det ble besluttet at alle
hadde frammote som pd ett vanlig
arbeid.
M a n d a g e n eb l e s a t t o p p s o m
aktivitetsdag og diskusjonsdagder
mdlet var 6 invitere foredragsholdere/
politikere eller andre. Det ble sett
filmer av gamle konflikter slik som
Saudastreiken,Hammerverkstreiken,
Heisstreikenog New Zeelandfilmene
(2stk).

SV's stortingsrepresentantHallgeir Langeland var innom sammen
med andre Ett lite tankekors fram
til valget.SV ststtetossoffisielt hele
tiden. Det mi ogsdnevnes at sangen
fra Saudastreikfilmen <Frihetens
forpost>>ga ett si stort inntrykk at
vi dannet et lite kor som framfsrte
den pi EL og IT's halvirsmste med
selvfolgeligstor suksess.
Det ble ogsi opprettetett dataverksted der medlemmenekunne ta med
segpc-enefiir 6 fE de oppgraderteller
formater pi nytt av vire dataeksperter.
Sfl ei stund flst det med datamaskiner
pi foreningskontoret.
Vi opprettet kontakt med ett trykkeri der vi trykket opp lopesedler,
bide de som kom fra Oslo og egne.
Til sammenca.40.000lopesedlerble
delt ut i alt slags vrer og det stir der
Av Jan Refsnes
stor respekt av.
Vi haddeogsi 6 mann som reiste
Det var det, eller er det det? Streiken/ inn til Oslo med faner som var samlockoutener over og vire arbeidsgi- let inn fra de forskjellige forbund i
vere har sagtklart i fra. De snsker en
StavangerDet var en serdeles blot
situasjonder de skal fii lov til 6 drive
affrre.
med sosial dumping.Virt mil framover er 6 bevise at det ikke skal vere
Lopesedlerog skolebesok
mulig 6 fE til det i ett velferdssamfunn Av andre aktiviteter kan vel nevnesat
som Norge.
vi haddefolk p6 stand i sentrum av
Forst og fremst vil vi benytte Stavangeri samarbeidmed LO Roanledningen til 6 rekke en stor takk
galand med utdeling av lopesedler
til Rogaland Elektromontsrers foren- mot sosial dumping og informasjon
ing for den tilmodighet de viste med
om den nye arbeidsmiljolovenog hva
oss,for 16nav lokaler og utstyr under
den ville medfore.Vi reisterundt pi
helekonflikten, og selvfolgeligen stor videregiende skoler og leverte ut filtakk til EL og IT's leder Rolf Bersis
men om New Zeelandtil lrereresom
for all hjelp og bistand.
underviste i samfunnsfag.
Samtidig med dette gikk planleg-

Rogaland
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gingenog forberedelsen
til heiscupen
sin gang.At der ble litt treningpi dagtid skal man vel ikke legge skjul p6,
det viste vel den enorme framgangen
i fra flor. Vi glederosstil Tromss.

Jobbettor 22 kroneri timen
Aktiviteten var hoy og hva var det
egentlig som inspirerteoss? Klart
at det som skjedde inne i Lysebotn
var en av irsakene til at vi var og er
forbannet pd at slike ting kan skje,
og mine damer og herrer, dette blei
gjort av et statlig selskap styrt av en
tidligere statsrid fra Arbeiderpartiet,
nemlig Grete Faremo.
Den 2l.septemberble altsi saken
med Lysebotnavdekkaog viste i hele
sin grellhethva egentligkampenmot
sosialdumping dreier seg om. I kort
versjonkan det oppsummeresslik:
EL & IT forbundet i Rogalandavdekket at 14 polske arbeiderejobbet
12 timer - 7 dageri uka, pi Statnetts
linjer i Lysebotni Rogaland.Lonna
var 4.000 zloty pr mined. Det vil si
8000 kroner i mineden - eller 22
kroner timen med dennearbeidstida.
De har arbeidetcirka 360 timer i mineden.Etter samtalermed de polske
arbeidernehaddeEL & IT Forbundet
i Rogaland avdekket at de fikk frokost pi messai Lysebotnom morgenen.
Der mitte de ogsd smsre niste for resten av dagen. De fikk ingen ferdig
varm mat etter endt arbeidsdag.Den
mitte de eventueltlage selv,etter l2 timers dag!! De ble flydd opp i omridet
der arbeidetforegikk, med helikopter
om morgenen og hentet om kvelden,
hvis varet tillatte det. Det har vert
episoderder veret har vrert sd dirlig
at de ikke kunne hentes,og de mitte
da finne veien hjem selv. De var pi
ingen mite vinterkledd og hadde heller ikke noenplass6 gd inn. I avisersA
fortaltes det om arbeideresom hadde
gitt segvill og haddestdttog ropt sos
... sos (de kan ikke engelsk)fullstendig utmattet og nedkjolte. Hadde det
ikke vart jakXsesong
og folk i omridet,
menerkjentfolk at de ikke haddeklart
seg. Det horer ogs6 med at de ikke
haddehjemreisei arbeidsperiodenpd
3,5 mineder. Arbeidet utfortes i 20 til
30 meters hoyde i 300 KV-mastene.
Dette er regnet som ett av de tyngste
arbeideneinnenfor Energibransjen.
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Og i ettertid har det jo vist segat
det har bredt seg som en farsott over
helelandet.Det enegrelleeksempelet
etter det andre avdekkes.En utrolig
kynisk utnyttelseav v6re arbeidskammeraterfra andreland,og dettegjores
fra den sikalte ansvarligeog <vi vil
jo heller ikke ha sosial dumping>
arbeidsgiversiden.

<Jomars catering>, med frokost og
vafler.Alle var ved godt mot. Dette
kunne ikke vare mer en 2-3 uker fsr
vi var i arbeide igjen, men vi m6tte
ha aktiviteten pA topp denne tiden
.Vi laget til en ny standog sskte om
tillatelse til lopeseddelutdelingog
det fikk vi. Vi laget til lopesedlerog
dissedeltevi ut i byen.Vi fikk en del
kommentarer,<streikerderefor bedre
Bruk valgetriktig
lonn igjen, dere som tjener grovt fra
Der er nok mangeandreting ogsdsom
for>, men dette stilnet etter en stund
kunne vrert nevnt under den 5 mineda vi fikk forklart folket hva vi var i
der langekonflikten. Men spesielter
konflikt for.
det a takke Trygve Tjemsland og Tore
Det ble mangesom stoppetopp og
Hiland i Schindlerda de underjule- horte pi hva vi hadde6 si. De fleste
ferien var pi jobb pga mistankeom
skjonte problemet som oppsto hvis
at NHO ville bruke sentralsjukehuset dettefikk utvikle seg,og de stottetoss
i Rogalandsom piskudd for voldgift
i saken.Etter hvert skjonte vi at dette
ved 6 stengened heisenemed den
ble en lengre konflikt en vi trodde fra
begrunnelsenat de manglet service. dag en.
De forhindret i alle fall det
Nye aktiviteter ble planlagt, det
En lrerdom i fra denne konflikten
nevnes:politisk markering ved st.
som vi mi ta med oss til nestegang O l a v s H o s p i t a l d e n 1 2 . 1 0 . 0 4m e d
er 6 implisere alle medlemmenei
utdeling av matpakker og drikke til
foreningen,ikke barede som er ute i
alle. Der delte vi ut lopesedlertil
konflikt. Der har i alle fall Rogaland alle byggingsarbeiderneog de som
noe 6 gi p6.
arbeidet ved sykehuset. En del av
Si vil jeg avsluttemed den siste gutta smurte matpakker og skaffet
setningenav en appell som ble holdt
drikke. Markeringen ble en suksess
foran Hoybriten to dager etter at
med nesten 100% oppslutning.Dervoldgiften var ett faktum. Han var da
etter var vi med pA markeringen den
pi ett besok i Stavangerog vi fikk i
I I . I I .04. Det ble attertidlige morgner
all hast trommet sammenen hel del
for 6 dele ut lopesedlerute pi alle
folk og faner.
byggeplasserrundt om i Trondheim,
Sitat:<Den regieringensom sitter vi sto ogsd i byen 5 delte ut sedlerfor
ni har mange gangerkritisert LO for
6 opplysealle om konsekvensene
om
6 ha satt i gang det som kalles den
sosialdumping. Dette endteopp i et
lange valgkampen>.For oss kan den
tog inn mot sentrum av Trondheim.
ikke komme fort nok!
Arne Byrkjeflot, leder av Lo Trondheim, saat dettevar det vakrestesynet
han hadde sett pi lenge.
Dette var den stsrst markeringen
i dette fylket pA lenge. Etter denne
markeringen ble det sosialt samvar
Av Roar Strand
pi Olavs Pub til den lyse morgen. Vi
hadde flere smd markeringer helt til
det ble en bri stopp. Tvungen lonnsSitter pd et stille kontor
nemnd. Alle ble forbanna pi denne
og tenker pd det som har
avgjorelsen,dette var en simpel m6te
skjedd. Den 14 september i ta fra oss streikeretten.
ble vi stengt ute fra jobJeg vil bersmmealle for god innsats
og godt humsr under hele konflikten.
ben vdr. Konfliffien var et
VI TAPTE IKKE!

Trondelag

faktum,

Alle gutta motte p6 Nygirdsvolheimen os det ble etablert kaf6

Til avslutning vil jeg takke alle for
stotta som vi fikk lokalt under hele
konflikten.

Vestfold/Telemark
Av St&le Hovland
23. november 2004 tok Schindler
ut 8 mann i Telemark og 6 mann i
Vestfold, Kone 2 mann i Telemark
og 3 mann i Vestfold og Otis tok
ut I mann i Telemark og 3 mann i
Vestfold i lockout. Da var det kun 2
montorer og 2 avdelingsledereigjen
i Schindler,2 avdelingsmontorerog I
montsr fra Kone og I montsr fra Otis.
Otis haddeogsi I formann igjen (ikke
med i HMF).
Det fsrste som ble gjort var 6 dele
oss i 2 grupper. Terje Haugen og Jan
Ellingsenledetgruppai Vestfold.De
flyttet inn hos LO i Sandef,ord.I Telemark tok undertegnedekommandoen
og vi fikk line kontor og moterom
hos El & ltlLo i Porsgrunn.De fsrste
dagenegikk med til 6 kontakte andre
fagforeninger/forbund og presse.Vi
fikk veldig god tilbakemelding fra
alle vi kontakteti beggeleirene.I alt
var vi ute ca 20 ganger i lokalpressen,3 gangerpd lokal-tv (TVN), der
Hallvard Tinholt (Telemark) og Jan
Ellingsen (Vestfold)fikk vist segfram.
Tor Moen var med pd radiosendinger
rundt 4-5 ganger. Blant annet pd
sstlandssendinga.
Vi var ogsdute pi
standsi Skien,Horten og Larvik.
Det begyntepi narme segjul og
gutta var klare for et sosialt mote p6
kveldstid. Vi hadde en hyggelig og
lystig aften medpizza og o1,og Terje
Skog i debatt i Redaksjon I pi tv.
Kommer ikke til 5 si si mye mer om
dennekvelden av forskjellige 6rsakeq
men det kan sies at den kvelden var
vellykket.
I Vestfold tok de den rolige varianten med pizza til lunsj. Jeg var
heldig og fikk med meg begge steder,
sidenjeg var i Vestfolden gang i uka.
Sn gikk vi inn i julemodus med lunsj
og foredrag av Yngve Higensen. Vi
var ogsi pi Fokserod motorhotell
(ved Torp flyplass) og horte pi Ellen
Stensrud og andre som hadde foredrag mot sosialdumping.
Vi jobbet videre i heistjenesten
som ga en del jobber. Delte ut lopesedlernir vi haddemulighet. Hadde
telefonmster og gikk pi moter. GenHeismontaren nr. 1-2OO5
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Styreti Rebermed uttalelse
mot sosialdumping
Reber Schindler Heis AS ble torsdag kveld den 17.03.05ferdig med de lokale
forhandlingene for bdde 2004 og 2005.Itillegg til dette har styret i Reber
Schindler Heis AS, pd ekstraordinert styremste senere samme kveld, enstemmig vedtatt en uttalelsemot sosial dumping.
Uttafelsenfra styret ble som talger:
samtha lonns-og
Styreti ReberSchindlerHeisAS er opptattav A sikrelikekonkurransevilkAr,
for utenlandske
arbeidstakere
i heisbransjen
som er likeverdige
med de vilkAr
arbeidsvilkdr
norskearbeidstakere
har.Partenebor derforsamarbeidemed siktepA d sikreat norskelonnsskalgjeldefor heisbransjen
i Norge.Allmenngjoring
av gjeldendetariffavtale
og arbeidsvilkAr
for heisfagetkan vare et aktueltvirkemiddelfor A oppnAdette.
I grovetrekkfikk montsrklubben
innfriddfolgendei de lokaleforhandlingene.
. Kronetillegg
pa Nkr.10,- pr time.
. Engangstilskudd
pA Nkr.2000,- pr. medlemtilfsresmontsrklubbens
AFP ordning.
. Medlemstillskuddsordninoen
til HMF skes med Nkr.5.- (nettoinn til ordninoen).
fra 1. april2005.
De innfriddekravenevil vere gjeldende
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500.000nordmenn

frykterfor iobbene

Hver femtearbeidstakerserpd arbeidsplassensin som usikker.Fryffienfor d miste
jobbenhar stegetdramatiskde sistedrene.
Av Redaksjonen
Andelen som oppfatter jobben sin
som usikker har skt fra l0 prosent
i 2000 til 19 prosent - eller en halv
million nordmenn - i {or. Bare det
siste 6ret har andelen usikre steget
med fem prosenQoeng, noe som er
en svart stor endring, viser en ny
undersskelse.
- Det er uvanlig 6 se et se stort skifte fra ett 6r til et annet.Tryggheten pi
arbeidsplassenhar g6tt dramatiskned,
og er lavere enn noen gang tidligere
pi 2000-tallet, sier Tone Astgaard.
Hun er seniorkonsulenti det internasjonalekonsulent-og forskningsbyriet ISR, som har gjennomfort undersskelsen.

- Store deler av nreringslivet mi
forholde seg til det internasjonale
konkurransemarkedet og det pivirker
naturlig nok situasjonen for arbeidstakerne. Flere mi skifte arbeid oftere.
sier Langeland.

Lojalitetendaler

Ogsi Statistisk sentralbyri (SSB)
har kommet fram til at stadig flere
arbeidstakeremener de sttr i fare for
6 mistejobben. Allerede i 2003 oppga
si mange som to av ti at de mente de
kunne bli arbeidsledige,mot en av ti
i 2000. SSB har ikke tilsvarende tall
for 2004.
At si mange ansatte frykter i f?i
sparken er ifolge arbeidslivsforsker
Asbjorn Grimsmo negativt pi flere
miter.
- En ulykke kommer sjelden alene.
Rimelig
Usikkerheten blant arbeidstakerneer Nirjobbsikkerheten daler,synkerogsi
ikke tatt ut av lufta. Rundt 400.000 lojaliteten i forhold til arbeidsgiveren.
nordmenn skifter jobb i lopet av et 6r. Arbeidsgleden avtar og det glor ogsi
helhetsinntrykket av arbeidsmiljoet,
Og de fleste gjor det ufrivillig.
- I lopet av 2004 registrerte vi
sier han.
3 3 8 . 0 0 0 m e n n e s k e rs o m v a r h e l t
arbeidsledigei kortere eller lengre Psykiskeproblemer
tid. Det utgjor cirka 15 prosent av ar- Grimsmo, som er forsker vedArbeidsbeidsstyrken. Si at rundt 20 prosent forskningsinstituttet, forteller at usikfoler seg usilae pi jobben sin virker kerhet i forhold til arbeidssituasjonen
ganskerimelig, sier analysedirektsri kan vare svart vanskelig for folk.
- I vir kultur stir arbeid som noe
Aetat, Stein Langeland.
Han forklarer den store usikkerhe- helt sentralt i livet. Si en trussel om
ten med at en stor del av dagensstillin- 6 miste jobben skaper engstelseog
ger er midlertidige og at naringslivet
stress hos folk. Trusselen behsver
har store krav pi seg til omstilling.
ikke engang 6 vare reell. Bare fslel-

sen av atjobben er usikker kan vcre
vanskelig.
Grimsmo sier at arbeidsledighet
er svart tsft for mange. Ett problem
er dirligere skonomi. Hvis arbeidsledighetenblir varig begynnerpsykiske
problemer 6 melde seg.
- Det dreier seg om angst og depresjoner. Mange reagerer ogsi slik
pi den usikkerhetensom er knyttet til
om man har jobb framover eller ikke,
sier arbeidslivsforskeren.

Gradvistortur
ffolge Astgaard i ISR er de mest
problematiske omstillingsprosessene
de som skjer litt etter litt og er uforutsigbare.
- Det som er virkelig tyngende pi
jobbsikkerheten er ikke ett stort kutt,
men heller nedbemanning som kommer som smi drypp. Hvis man fiirbeskjed om at kuttene er gjort, men at
det likevel kommer flere. mister man
tilliten. Det er som gradvis tortur, sier
hun.
Ansatte som frykter oppsigelser
blir ridet av Astgaard og Grimsmo
til 6 vedlikeholde sin kompetansenog
sikre seg dokumenter pi sin erfaring.

Kitde: dagsavisen.no
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Minstelsnnfor polakker
NorskehhndverkerefAr hjelp av Regieringeni konkurransen mot billige ssteuropeere.
Arbeidsgiverneskal tvinges til betalepolskesnekkere norsk tarift.
Av Redaksjonen
. EOS-avtalen
sikrerfri bevegelse
av
arbeidskraftmellom Norge og EU.
. Da EOS-avtalen
ble innfsrt i 1994,
begyntelovenom almengioringav
tariffavtalergjelde.
. Den skalbeskyttenorskearbeidstageremot sosialdumping,eller
billig utenlandskarbeidskraft
.
. Lovenvar en sovendeparagraf
i 10er.
. Utvidelsenav EU har gitt en okning
i utenlandskarbeidskraft.
. I fior klarte LO beviseat det foregikk sosialdumpingpi syv store
anlegglangskysten.

Utkonkurreresav 10 kr.timen
Bygg- og anleggsbransjen
merker
konkurransenfra ssteuropeiskearbeideregodt. Norsk arbeidskraftutkonkurreresavfagfolk somjobberfor
langt underhalvpartenav norsk lonn.
I Lordagsrevyen
visteFellesforbundet
frem arbeidskontrakter
medlonn helt
ned i l0 kronertimen.Mangetjener
rundt50 kronertimen.

loven mer effektiv. Han har skrevet til
alle bersrte organisasjoner.Der oppsummerer han erfaringene med loven,
og kommer med forslag til hvordan
den kan bli mer effektiv.

Politimyndighet

For eksempelsporhan om fagorganisasjonerskalflovfestetretttil innsyn
i konkurrenteneslonns- og arbeidsvilkdr.Dettegjelderbide i prosessen
Loven ikke fungert
med kartleggeom det foregir sosial
Vipenet fagbevegelsenhar i denne dumping,og etter et eventueltalmenlonnskampen,er den sikalte <al- gjoringsvedtakfor avgSare
om det er
mengjoringsloveD).Ved bruke loven grunnlagfor boikott av bedriften.
kan de kreve at tariffavtalenslsnnsErfaringen er nemlig at det er
bestemmelserskal gjelde ogs for vanskelig f informasjon fra bedrifutlendinger.
tene som undersokes,sarlig nir de
Tariffnemndavedtok almengiore
Loven har firngert dfulig, og vert er utenlandske.Almengjoring kan
pi disseanleggene.
tariffavtalene
brukt sjelden.N ber arbeidsminister kreves innen bransjer eller geograDagfinnHoybriten om hjelp til gjore fiske omrider. Det er den statligeTa6
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riffnemnda som avgjor. Derfor spor
ogs Hoybriten om Tariffnemnda bor
f som oppgaveundersokeom vedtak
overholdes,entensammenmed eller
i tillegg til, politiet. I !or klarte fagbevegelsentvinge gjennom almengjoring p syv storeanleggsplasser
langs
kysten. Men det var en lang og krongleteprosess.Det tok l0 mineder fra
sakenble reist til en avgjorelsefalt.
N r e r i n g silv e t s H o v e d o r g a n i s a s j o n
(NHO) strittet kraftig imot.
Arbeidsgivernep de berorte anleggene m n betale norsk tarifflonn til
den utenlandskearbeidskraften.

S t r i di N H O
Arbeidsgiversidener dypt splittet i
synet pa den billige arbeidskraften.
Derfor er det vanskelig for byggenaringen uttale seg klart. De store
entreprenorenesnsker bruke den
billige arbeidskraftenfor pressened
prisene.Tradisjonelter det sm norske
hindverksbedrifter som har tatt slike
underentrepriser.I disse bedriftene
foler arbeidsgiverneseg akkurat like
pressetsom de ansatte.
Fellesforbundetkrevde nylig at
overenskomstenfor byggfagene blir
almengjort i Oslo, Akershus,Buske-

rud" Ostfold og Vestfold. I praksis
vil det bety at det blir ulovlig bruke
arbeidskraftsom tar mindre enn norsk
tarifflonn. Det betyr en minstelonn p
125 kroner timen. Da vil ikke byggherrer og entreprenorerha mye spare
pn billig utenlandskarbeidskraft.
Med dagenslovverk er veien til
et vedtak lang for Fellesforbundet.
Den kan bli kortere om Hsybriten
fir konkrete svar.
Kilde : AftenpostenNettutgaven

Advarermot Bondevik& co
Moderniseringsministeren har fdtt i oppgave A bringe arbeidslivet tilbake til forhold vi
drar kjensel pA fra 1920-drene.Dette er gammel liberalisme i ny drakt!
Av Redaksjonen
Det er den godt voksnepartikjempen,
Reiulf Steen,som utfordrer bide moderniseringsministerenog den hayredominerteBondevik-regjeringenmed
sine spissformuleringer.
Steenhar fremdelesevnenb6detil
6 engasjereog 6 utfordre. Og han legger ikke to pinner i kors nflr han snakker om hoyresideni norsk politikk.

Velferdsstatenangripes
- Forfsrstegangsiden 1945erden norske velferdsstatenunder angrep.
Det skjeres ned pi alle kanter,men
julehandelengikk rett til vers. Frelsesarmeentrengtemer enn noen gang
brukte klrer og pengerfor 6 hjelpe de
fattige. Skal dette fA fortsette. Det er
skamfullt!
- Hvert 6r har Regjeringenangrepet sykelonna, men blitt stansetav
Stortinget. LO har hatt hovedreren.
En ny arbeidslivslovsom vil svekke
lsnnstakernesinnflytelse og forverre
deresarbeidssituasjon
er p5 trappene,
og Regjeringenvil ha flere midlertidige ansatte.
- Men det mest omfattende er angrep som er blitt kalt pensjonsreform.
De kaller det <reform> - det ordet
betyr forandring til det bedre. Men
det blir brukt frekt og freidig om for-

andring til det verrel Steenpipekte at
det i skue 50 ir inn i framtida for 6
kunne stadfestestsrrelsenp6 pensjoner n6, er tull.
- Det enestevi kan si med sikkerhet
om Norge 50 6r fram i tiden, er at vi
ikke anernoenting om noe som helst.
Bare 96 ti 6r tilbake i tid - diskuterte
vi bredbind, forutsi vi at l0-6ringen
skulle ha mobil eller at vi ved hjelp av
parabolantennerkunne fi over 2000
TV-kanaler inn i stua? Forandringen
om 50 6r er enda mye storre. Dette er
halslsseforslag,beklagerat noen av
mine partifeller har gitt med pi dem,
sier Steen.

set ut av arbeidslivet! En ny frykt
er plantet - arbeidslivetbrutaliseres,
folk er engstelige for jobbene sine.
Det finnes ikke noe mer ufritt enn
det! Vir valgfrihet som mennesker
er avhengig av at vi kjenner trygghet.
Den nyliberalistiskeRegleringenBondevik skaperokt utrygghet og dermed
mindre frihet.

Oppfordrertil mobilisering

Steentar ogsi et oppgjor med Regjeringen som hevder at alt blir byrikratisk og ufritt med sosialdemokratiske
regjeringer.
- Dette er logn! Kreativitet, fantasi og diskusjoner stir sterkest i de
Folk er engstelige
nordiske velferdsstatene.I over 100
Han ststter ogsi helhjertet opp om 6r har fagbevegelsenstett pa barriheismontsrene, som har kjempet kadenefor forbedring av arbeidslivet
en lang kamp for 6 forhindre sosial og for en bedre velferdsstat, fastslir
dumping (presspi lonns- og arbeids- Steen,og sier at ni mi venstresideni
vilkir gjennom import av underbetalt norsk politikk vige 6 ta opp kampen
arbeidskraftfra andreland). Endenpi
mot hoyrekreftene,som han mener er
visa var at Regjeringengrep inn med en stor fare for den norske velferdstvungen lonnsnemnd slik arbeidsgi- staten.- Nyliberalismen i alliansemed
verne snsket.
likegyldighetener vir storstefiende.
- Blir vi pe nytt <velsignet>med en
Hoyresidens sdkalte valgfrihet
hadde han heller ikke mye til overs Bondevik-regjering, er velferdsstaten
for.
virkelig i fare, avslutter Steen.
- Regjeringenkaller hele sin politiske virksomhet for valgfrihet. Har
Kilde: Tjenestemannsbladet
de vert i nerheten av forskningsresultater som viser at folk blir oresHeismont@ren nr. 1-2OO5
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Av BjornToreEgeberg,infosterkt i streiken. Disse lrrdommene
medarbeiderunderheiskonflikten vil nok komme til nytte. Jeg tror flere
Hva har vi lert etter 5 mineder i
streik? Jeg som skriver dette ble engasjert for 6 jobbe med informasjon i
september,og varpi kontoret fram til
Hoybriten forkynte at han ville bruke
tvungen lsnnsnemnd.I lopet av disse
minedene har jeg lrert mye, bide om
HeismontsrenesFagforeningog om
streiken. Jeg prover 6 sette tankene
mine opp i punkter.
NHO forsto kravet fra dag L Ut
fra merkelige uttalelser fra Telfo og
NHO i lopet av hssten kunne det
virke som arbeidsgiverneikke hadde
forstdtt kravet. Jeghadde derfor et hip
om at streiken kunne loses i samtaler,
dersom HMF fikk heisdirektsrene i
direkte tale, og slapp 6 gi omveien
om forhandlingslederKaasa. Dette
var nok feil. Jeg er overbevist om at
bide Telfo og NHO skjonte fra dag I
at vi krevde tiltak mot underbetaling
av osteuropeiske arbeidere, ansatt i
osteuropeisk firma, og pi oppdrag i
Norge. De skjonte ogsi at deresstotte
til et system der arbeidere underbyr
hverandre. ikke ville fi ststte. De
merkelige uttalelsenesom kom underveis mi derfor forstds som rein
tikelegging, og en del av arbeidsgivernestaktikk for 5 hale ut tida mens
de ventet pd tvungen lsnnsnemnd.

Godt samarbeidmellom
HMFog forbundet
Det var bra for streiken at Jan Olav
Andersen fra forbundet valgte i vere
representerti streikeledelsen.Ledelsen hadde uendelig mange moter,
som ofte varte flere timer etter at min
t6lmodighetvar slutt.Vi var enigeom
det meste. I de fd tilfellene det var
uenighet mellom Jan Olav og enkelte
av representantenefra HMF ble dette
behandlapi en saklig og konstruktiv
m6te. Jeg tror det var veldig fint for
El & ITforbundet i engasjereseg si
Heismontoren nr. 1-2OO5

streiken til sin egen kamp lenge for
jul. Hvis HMF varflammen somtruet
andretariffomrdder innen El & IT stdr med 5 spre seg til hele arbeidslivet,
foran store kamper.
kunne NHO bli pressa til panikkartede skritt. De kunne finne pi 6 sende
Kraveneskapteen ny
opp en stor komet, som bomma pi
situasjon
m61et,og traff NHO-bygget mitt i
Heismontsrenehar alltid v arthata av fleisen. Det var hyggelig med alle
NHO. De har frykta at HMFs kamp- fagforeningsfanene,stotteuttalelsene
kraft ville vere smittsom. Men kra- og bevilgningene. Men dette var alt for
vene ved de fleste streikenefra gamle smitt og forsiktig til at dennekampen
dagerkunneinnfris av HLE, uten at det kunne vinnes.
ga konsekvenserfor restenav arbeids,
livet. Denne gangenvar kraveneav et Streikeledelsen
ble litt for
helt annet kaliber. Norske lonns- og innadvendt
arbeidsvilkir var et krav som truet Dette var mer pi grunn av manglende
den nyliberalistiske trosbekjennelsen ressurserenn p6 grunn av noe onske
i NHO helt grunnleggende.En avtale om 6 rette blikket innover.Men det er
om norske lsnnsvilkir i heisfaget klart at vi sjol kunne gjort mye mer for
ville glort det vanskelig og umulig 6 fr restenav fagbevegelsenpi banen.
for NHO i awise tilsvarende krav i Med stsrre satsingpfl skoleringav nye
andretariffomrider. NHO si pi kravet ressurspersoner,
haddedet vrert mulig
som en trusselmot den frie flyt av (un- 6 prioritere kontakten med andre fagderbetalt) arbeidskraft. Derfor kunne foreninger.HMF har en sterk ryggrad
ikke denne streiken vinnes ved press i form av erfarne tillitsvalgte som har
mot heisbedriftenealene.
vart med pd mye. Men nettopp denne
sfyrken var ogsi en svakhet.Tidligere
Streiker ikke ferie
har uerfarne tillitsvalgte vert nsdt til
Noen ganger skulle jeg snske at det i skolere seg og hverandre,og til 5 ta
var det. ferie alts6.Med kontoreti Oslo pi seg stort ansvari streikene.Ni ble
fullt av aktivister var det ikke alltid like
det for lett 6 ta pi segrutineoppgaver,
lett for en bortskjemt dndsarbeider6 mens man stolte p6 at <ridderne av
finne ro til 6 skrive slagferdige lope- det runde bord> skulle ta ses av alt
sedler.Dette er HMFs styrke. Mange det vanskelige.
aktivister som tar tak i oppgaversom
m6 gjoreshar styrka samholdeti lopet Og ieg har lart mye
av den lange streiken.De flestenorske Det har vert flott ijobbe for en forenfagforeninger m6tte landa en streik fsr
ing, som er si gjennomsyraav stolthet
det gikt 5 minederpi grunn av indre over 6 vrere medlem. Jeg ble nodt til
opplosning. HMF hadde sikkert klart 6lrere HMF-kodene og HMF-spriket
endaflere m6neder,om det haddevert
pi rekordfart. Selv om jeg har glort
nodvendig og mulig.
mine tabber, har jeg inntrykk av at
det meste har gitt greit. Og ni kan
Restenav fagbevegelsen
streikeledelsensmedlemmer se fram
var ikke pA banen
til gode dager der de slipper Ahsre
Dette er 6 settesakenpi spissen.Men Bjorn Tores gnil om i fi bygningsarjeg velger 6 overdrive litt, fordi jeg
beidereut i sympatistreik.Det tror jeg
mener den eneste muligheten til 6 mangegleder segtil.
vinne denne streiken la i e fr mange
forbund og foreninger til 6 giore
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Et sporsmel om makt
Noken gang prsver NHOA knekkeheismontsrene.Deter ikke snakk om e finne lssning pA problemetrundt temaet sosialdumping, Selvom flere bransjerrundt oss ne
har fdtt synene opp for dette,sd sitter fremdelesNHOpA sin hoye hestog bruker all
sin maktpA A unngdtiltak mot sosialdumpingi heisbransjen.
renessuksess)),uttalte NELFO. Fsrst
skulle fagforskriftene endres,deretter
tas.
Den fem m6nederlangekonflikten om skulle Heisoverenskomsten
Gjennom tre helsiders oppslag,
tiltak mot sosial dumping endte opp
i tvungen lsnnsnemnd.Det er ingen inkludert hele forsiden, startet hetsvits i 6 legge skjul pi at dette var et kampanjen med overskriften <Heisbestillingsverkav NHO. I Dagens montorer med all makt> i Dagens
Nrringsliv den 22.12.04 sa Hoybr6- Nreringsliv5. mars 1990.
E n l e d e r a r t i k k e li s a m m e a v i s
ten at det forelopig ikke var aktuelt 6
stansekonflikten ved hjelp av tvun- 6. mars fulgte opp med utsagn som
gen lonnsnemnd. <Det har ikke vert
<Heismontoreneshistorie er en leaktuelt dfores ld tvungenlannsnemnd. rebok i hvordan man skal klare d ta
Vi er ikke i nerheten av en situasjon fullstendig strupetak pd motparten>
som setter liv og helse i fare tfulge og videre <Heismontsrene represende vurderinger Helsetilsynet gjar av terer et ytterpunkt av galskap her i
Det foreli
landet>.
det)),saarbeidsministeren.
Hetsensom fulgte viste at det her
heller ingen slik rapport fra Helsetilsynet da tvungen lsnnsnemnd ble et ikke var snakkom tilfeldigheter,men
faktum den 24.01.05.Begrunnelsen et godt regissert stormlop fra borgervar lagt pi en rapport fra Statens lige politikere,presseog neringslivet.
bygningstekniskeetat, som sa at det Administrerendedirektsr Wilhelm
var en teoretisk fare for at det kunne Anderseni NELFO fulgte opp hetsen
inntreffe en farlig situasjon der men- 13. mars i DagensNrringsliv med 6
neskerkunne blitt skadet.Til vanlig uttale at de snsket 6 bryte <heismosA bruker Statensbygningstekniske nopoleb. <Dersom vi kanfd adgang
etat Kontrollridet for heis i slike sa- til d skolere vdre fagfolk, kan vdre
ker, men denne gangen ble de holdt medlemsbedrifter hdndtere den mekaniskebiten ved montering av heiser.
utenfor.
Det er ingentvil om at NHO er ute Da vil man fd reell konkurranse om
etter 6 knekke HeismontsrenesFag- disseoppgavene,sierAndersen.- Den
forening og det er ikke fsrste gangen overenskomst(vdr anm.: Heisoverensde prover p6 det. For 6 friske litt opp komsten)har lsnns- og reguleringsbei hukommelsensi skal vi si noen 6r stemmelsersom er altfor gunstigfor
heismontarene,til at vi kan ha dette
tilbake i tid.
innenfor vdrfamilie.
- Det vi ogsd ansker er at de som
Clemet-sakeni1990
Clemet-sakenligger friskt i minnet og tilriver seg makt som heismontarene
den l4 uker lange streikenvar finalen har gjort, ikke md seespd som helter
pi mange6rsangreppi Heismontore- hos sine egne.Sakenhar ogsden etisk
side. Man md fd frem at det er gode
nes Fagforening.Angrep som var si
alvorlig at NHO ikke engang offent- krefter som gir resultater,sier Anderlig la skjul pi detteved ordbruk som senr.
<heismontareneskal knekkes> og <det
i 1992
rdtne byggverket skal falle sammen Permitteringer
Etter lang drakamp for 6 forhindre
ndr vi sparker inn dara>.
<HMF md knekkesfor d hindre at oppsigelserog arbeidsloshetfikk Reelektrikerne oppildnes av heismonto- berklubbeni september1992 i stand

Av Richard Dalberg

en banebrytendeavtalemed bedriften
om 5 dele pi arbeidet gjennom rullerende permitteringer.
Dette var en avtale NHO ikke kunne
godta, de snsket tvert i mot 6 presse
fram oppsigelser.Resultatet ble at
Reber Schindler ble ekskludert fra
NHO fram til nyiret.
I DagensNeringsliv I 5. oktoberI 992
kunne man lese:.<Ledelsen i Reber
Schindler md i lopet av dagen svare
pd Heis leverandorenes Landsforenings ultimatum: Selskapetmd trekke
tilbake lokalavtalen' det har inngdtt
med heismontarene,ellers blir det
ekskludertfra NHO)
Samme avis fulgte 29. oktober
opp med: <Reber Schindler ga etter
for pressfra montareneda de inngikk
avtale om rullerende permitteringer Dette er helt uakseptabelt, sett
med HLFs ayne,fastsldr Markussen
(red.anm.:fra NELFO),
Gjennom et oppslag i Neringslivets Ukeavis 15. oktober slapp
NHO virkelig <katta ut av sekken>
gjennom et oppslagpi forsiden som
utbasunerte at <Heismontoreneskal
knekkes>.Det som vakte mest oppmerksomhet var folgende utrolige
utsagn fra NHO-direktor Olav Magnussen;<SomHitler sa om Soujeti sin
tid: Ndr du sparker inn doren faller
hele det rdtne byggverket sammen.
Det samme vil skje med heismontorene.De vil sannsynligviskommened
pd sammenivd som elektrikerne eller
forsvinne som gruppe)).
Administrerendedirektsr Wilhelm
Andersen i NELFO var litt <mildere>
enn Magnussenda han la til at <- Vdre
tillitsval gtefry kter nok smitteeffekten.
At enkelteansattei NELFOs medlemsbedrifter skulle la seg oppildne av heisBdde elehrikerne
montorenessul<sess.
og heismontareneer i dagmedlemmer
av LO-forbundet NEKF>.
Heismontoren nr. 1-2OO5
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Magnussenforsattemed 6 fortelle
at NHO ni skulle kreve erstatning
av HMF; <En av strategieneNHO
og NELFO nd harfor d knekke heismontorenes aksjonsiver er at alle
ulovlige aksjoner konsekvent skal
folges opp med erstatningssoksmdl.
Tre saker venter i arbeidsretten, og
erstatningskravenehar en samlet
verdi pdfere millioner kroner>.

sikre like konkurransevilkdr samt ha
lanns- og arbeidsvilkdr for utenlandske arbeidstakerei heisbransjensom
er likeverdige med de vilkdr norske
arbeidstakere har Partene bsr derfor samarbeide med sikte pd d sikre
at norske lanns- og arbeidsvilkdr
skal gjelde for heisbransjen i Norge.
Allmenngjaring av gjeldende tarffivtale for heisfagetkan vare et aktuelt
virkemiddelfor d oppnd dette>.
TrosserNHO
I skrivende stund har ikke noen
Det mangler ikke pi eksempler i
av de andre bedriftene i heisbransjen
NHOs mangeirige kamp for 6 knuse fulgt opp denneuttalelsen,men vi fir
HeismontsrenesFagforeningog dette hdpe at de vil ta til fornuft og gjore
er bare noen. Og med friskt i minnet det som er moralsk riktig.
uttalelser fra den ni avsluttede fem
m6nederlange konflikten, si er det Fortjenerikke makt
ingen tvil om hva som er m6let til
I rettferdighetensnavn viljeg til slutt
NHO nemlig 6 knuse Heismontsre- si at NHO ikke fortjener i sitte med
nes Fagforening og skape uro, kaos noen form for makt i det hele tatt. De
og uryddige forhold i en bransje som viser ingen ydmykhet ovenfor den
inntil ni har vrert en av de ryddigste makta de innehar og bruker den mest
i nnenfor byggebransj
en.
til egoistiskeformil. Hvis vi ikke fir
Derfor md det vare et kraftig tiltak mot sosialdumpingvil velferdsslag i trynet p6 NHO, ni som styret staten Norge forfalle og svinne hen,
i Reber Schindler Heis AS enstem- og det vil forst og fremst gi utover
mig har vedtatt folgende uttalelse <denvanlige manneni gata>,ikke de
mot sosial dumping: <Styreti Reber <hoye herrene> i NHO-bygget. En
Schindler Heis AS er opptatt av d slik utvikling i samfunnetfortjener

ingen applausog er ikke noe d vere
stolt av.
Det er aldri for sent 6 snu, selv
ikke for NHO, men oddsenfor at det
vil skje er nok ikke si stor,men alt er
mulig. Derfor vil jeg pi veien videre
gi deremitt egetlille ordtak som sier:
<du skal v@restolt av det du gjor i dag,
gjennom hele livet!>

NHO-krav
om O-oppgi
sr
NHO krever at norske lsnnsmottakere skal droppe lonnstillegg og vere fornoyd med
det de har, da snakker vi selvsagt om de lsnnsmottakere som verken har sertig utsikt til feite bonuser eller solide fallskjerm for utfsrt ddrlig jobbl
Av Tor Sundby

kun snsker6 sopemestmulig penger
i sin egenlommebokpi kortestmulig
tid gjerne pd bekostningav arbeidsplasser.
Her har det ikke vrert snakk om 6
vare solidarisk med de lavtlsnnede
som har mitte noye seg med smuler
fra de rikes festmiltid!

Folketrygdfondsom nrermerseg200
milliarder kroner og valutareserver
Nir NHO krever at arbeidsfolk skal
i Norgesbank pd rundt 250 milliarder
la vrere 6 kreve lonnstillegg, er det i
kroner. Disse ufattelige summer salen tid hvor vi i DagensNreringslivog
tes ned i en tid hvor ulsste oppgaver
Finansavisen
daglig kan lesehvordan
i samfunnetbarevokser.
rikfolk skuffer inn penger!
At direktsrenei NHO med disse
llopet av de tre siste Srenehar de
tallene i bakhodet ni krever nullskuffet inn 327 milliarder i aksjeutoppgjor, er ikke bare frekt, men ogsd
bytte til segselv,og i tillegg kommer Pengerpi bok
dumt.
selvsagtsolidebonusavtalerog solide Samtidighar statensoljefond passertI
Det er altsi ingen grunn til 6 vrere
fallskjermer.
billiard kroner som er over 1000mil- b e s k j e d e ni d e k o m m e n d e l s n n s Vi snakker ikke om rikfolk som liarderkroner,eller I 000.000.000.000 oppgjor - enten de er sentraleeller
onsker en langsiktig investering pi
kroner. Det blir 6 mange sifre at det lokale!
fremtiden, men om menneskersom lett kan gi surr. I tillegg kommer et
Y
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Heismontgr-seier
i lokaleforhandlinger
Fem mdneders heisstreik endte med nederlag i januar, men nd kan heismontsrene
slippe jubelen lss: Kravet om A hindre sosial dumping ble innfridd i Norges stsrste
heisbedritt.
Dcn bitre heisstreiken
i ljor host
t u t ri k l e t s e g t i l e n c l r a - r l k a mnpr e l l o r n L O o g N I I O o n r s o s i a ld L u n p i n g . D c t c n c l t en r e d n e d e r l a gf b r '
l r c i s n r o n t o r c noeg L O . m e n n d h a r
I I c i s r r r t r r t l r r | cF
no
e f\ e n i | l L\ lU n n e l
f l ' a n rl o k a l t n r e c ls i t t v i k t i g s t ek l a v .

F r aa u g L r st itl j a n u a l h a d d er n o n t o rerrestreiketfbr at NHO skulleinnfl'i
akkLrratdettekravetpii sentralthold,
rnenstreikenendtenredtap og tvun-rlenlonnsnenrnd.
- Vi er.jlevliggocltfornoycl.Samticligmir.yeglcggetil at cletfoltsattfinncsnocnrcllrcscrltantcr
for arbeidsgiFornoyd
\/cnrcsomtar sarnfirnnsansvar
og sorlr
mcd sosialdumpingpir
S c i n tt o r s c l akgv e l ccl l e n1 7 . 0 3 . 0c5n c l - tal problcn.rct
tc clc lokale fbrhancllingene
i Reber alvor.uttalcrTc{c Skogfl'a heismonNolgcs storstchcisbcc'lrilt. torcncslbrhandlingsLrtvalg
vcclRcbcr
Schincllcr.
Et cnstcmn'ri-{
styrci bcclrificnstcnltc S c h i n c l l c r .
clatirr at norskclonns-og arbeiclsvilk a r s k a l g j e l d e t b r h e i s b r a n s j e in
Norgc.

Kommeretter
Onr lag 200 av fblbundets700 rncdlenrrnerer ansatti clennolskcavdclinsclskapct.
-rtaav det rrultinas.jonale
N i o y n e l h e i s m o n t o r c nmeu l i g h c t e nt i l a t k r a v e kt a ni n n f l ' i si e n d al l e r c
bedrifier.Etter pirskeblir det lokale
folhancllingeli nye selskaper'.
- Dcttc var cle forste fbrhancllirrg e n e . F o l h i r p e n t l i g v i sk o m r l e r c l c
ancireselskapeue
etter.sier Skog til
Klassckaml.lcn.
K i I d c. K I u.s.s
eli u ttt| ) ( t l
AV

Enormoppslutning
Det har vert en enorm oppslutning om 2005-kampanien, sa Lo-sekreter Trine
Lise Sundnes fra LO sentralt da hun presenterte den forelopige grovtellingen
pA fylkeskonferansen til LO i Steinkjer. Nermere 40 000 LO-medlemmer har
levert inn svarskjema.
Dasvensk
LOmedsineto millioner
medlemmer
haddeliknende
kampanje
fikkdeinn20000svar.
kunneopplyse
fordelte
Sundnes
at kjsnnsmessig
svarene
segmed47prosent
kvinner
og53
prosent
menn.Denstorsteandelen
svarkomfraaldersgruppa
30til 60Ar.
LO-medlemmenes
ti-pA-topp-liste
bestAr
avde mestpopularekravene.
Overhalvparten
av
innkomne
kraver pati patopp-lista.

Listaser slikut i prioritertrekkefolge:
1.Tryggpensjon
2. Forsvar
sykelonnsordningen
3. NeitilArbeidslivslovutvalget
4. lkkerct AFP
5. Kampmotprivatisering

6. Neitil sosialdumping
7. Arbeidtil alle
8. Neitil midlertidigansettelser
9. Ei lsnn A leve av - annet
10. Neitil brutalisering

j-2oos
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Heisoverenskomsten
tiI
Rikslsnnsnemnda
Etterat regjeringenbruktetvungenlsnnsnemndi heiskonfliffienskal Heisoverenskomstenbehandlesav Rikslsnnsnemnda.
Av Redaksjonen

3. Som representantfor arbeidsgiverinteresseretter
lonnsnemndloven:Viseadministrerendedirektsr Lars
Chr. Berge, Barum

Nemnda har innkalt partenetil hovedforhandlinger
I l. april 2005 og frist for innsending av partsinnlegg
er 18. mars.Forhandlingsleder
Jan Olav Andersener
Personligevaramedlemmer:
forbundetsprosessfullmektig under hovedforhandlinAvdelingsdirektor Kirsti Stoklan4 Oslo
gene. ForbundslederHans Olav Felix og Terje Skog er
Forhandlingsdirektsr Gunnar Flaat, Oslo
oppnevnt som forbundets representanteri nemnda,hvor
Ridgiver Helen Naper, Oslo (ny)
Felix har stemmerett.
Hovedforhandling i sakener berammet til mandag
4. Som representantfor arbeidstakerinteresseretter
I L april 2005 kl. 9.00, og vil bli avholdt i Arbeidsrettens
tjenestetvistloven:Leder Morten Aye, Drobak (ny)
lokaler i Grensen3. Oslo
Personligevaramedlemmer:
Om Rikslsnnsnemnda
NestlederTore Eugen Kvalheim, Oslo (ny)
Rikslsnnsnemndaer opprettet med hjemmel i lov om
Generalsekretnr JanOlav Aarflot, Vesteroy (ny)
lsnnsnemnd i arbeidstvisterog i lov om tjenestetvisLederTurid Lilleheie, Nedre Eiker (ny)
ter. Nemndabehandlerinteressetvister
som partenei
arbeidslivet frivillig bringer inn til avglorelse,og tvister
5. Som representantfor statensinteresseretter tjenestetsom de lovgivende myndigheter vedtar skal lsses ved
vistloven: PersonaldirektarJsrn Skille, Moss (ny)
tvungen lsnnsnemnd.
Folgende medlemmer og varamedlemmeroppnevnes
Personligevaramedlemmer:
til Rikslonnsnemndafra l. mars 2004tll28. februar
Underdirektsr Grete Antonie James, Oslo
2007:
Avdelingsdirektor Ingrid Haugen, Oslo
Avdelingsdirektor Kyrre Stenbro,Oslo (ny)
l. Som faste noytrale medlemmer: SorenskriverStein
Husby, Kongsberg
Avdelingsdirektor Anne Britt EvensenNorum, Oslo
ProfessorSteinar Strsm, Oslo
2. Som representantfor arbeidstakerinteresser
etter
lsnnsnemndloven:Nestleder i Landsorganisasjoneni
Norge, Roar Fl6ten, Oslo
Personligevaramedlemmer:
Fsrstesekreter Per Gunnar Olsen, Oslo
Forhandlingsdirektsr Per Engebretsen,Oslo (ny)
Nestleder Finn Erik Thoresen,Oslo
Sekreter Rita Lekang, Oslo
Leder Randi Bjorgen, Trondheim
Sekreter Ellen Stensru4 Oslo
GeneralsekretrerAud Blankholm, Oslo
Sekreter Trine Lise Sundnes.Oslo
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Kontrollridethos Otis i USA
Kontrollrddetfor heis foretarmed 2 Arsmellomrom
studieturer.Hensiktener e studereden sisteutvikling
innen omreder rddet engasjerer seg i. Nyetrender og
produkter som utvikles har interesse,og den innvirkning dettefdr for Norge sin del veffilegges.Studieturen
dennegang gikk til Otis sin forsknings-og utviklingsavdeling i Connecticut,USA.
disse - spesielt i sikkerhetskretser
- ble tillagt stor vekt. I Norge har vi
Otis er verdensstsrsteheisleverandor, (les Kontrollridet) ved flere anledog en del av industrigigantenTCU
ninger hatt diskusjoner om hvorvidt
som har en omsetning som n&rmer man bare kanlbar stole p6 mekaniske
seg et haht norsk statsbudsjett.
innretninger for 6 sikre redningsrom
I tillegg til informasjoner om nye pi eks. stoltak, eller om elektronisk
produkter (eksempelvis rulletrapper sikring kan erstattegammel teknologi.
med bevegeligesideskjort)med mer, Otis presentertefor osssin heis GEN2,
besskte vi ogsi Otis sitt testtirn.
hvor nettopp elektroniske komponenTesttdrneter 130 mhayl med in- ter i stor grad erstattergammel mekastallasjonerfor opptil 14 heissjakter, nisk teknologi. Dette blir en diskusjon
med oppstilling av rulletrapper med som blir viktig fremover, og det blir
mer. I tillegg et laboratorieomride ikke lett 6 overbevisemontorer som
hvor styresystemerble testet for stov, er vokst opp med mekaniske brytere
vann, rystelser,temperaturmed mer. i sikkerhetskretserat dette er avleggs
Testtirnet ble ogsd brukt til 6 kon- i moderne teknologi.
trollere at resultatene fra utviklingsavdelingens<datamodelleringer>var Datamodeller
av heiser
korrekte. Kontrollridets medlemmer Komiteen fikk ogsd et innblikk i
fikk vandre ganske si fritt omkring hvordan OTIS bruker datamodeller i
under omvisningen - og flere av del- utvikling av heiser, serlig av hoyhastakerne brukte mye tid pi utstilling
tighetsheiseri skyskrapere.
av det fsrste fangapparatetsom Otis
Kombinasjoner av pulserende
utvikleti 1852.
krefter, elastisitet og svingninger i
hoyebyggkan gi situasjonersom har
Sikringav redningsrom
direkte innflytelse pi sikkerheten til
O t i s f o r s k e r o g u t v i k l e r m a n g e heisen.Det ble her vist eksemplerpi
losninger som basererseg pi Pro- hvordan elastisitet i breretauog oppgrammerbareElektroniske Styringer. heng kan gi kortvarige svingninger
Risikovurdering knyttet til bruken av som overskrider det som normalt

Av Tor Sundby

Testttrnettil Otis.
skal oppsti. I hoye bygninger kan
bevegelseri bygningen v&re av en
slik frekvens at de lange breretauene
kommer i farlige svingninger. Datamodellene viser da kombinasjoner av
tiltak som da mi settesinn.

Kalt ogs6 utenfor Norge
Det ble en slitsom tur, men med
mange nyttige erfaringer. F.ekserfarte
vi at det ikke var Norge som oppfant
bompenger eller for den saks skyld
salting pd vinterveier. Og skulle noen
tro at Norge er spesieltkaldt, kan jeg
forsikre at minus 20 grader merkes
godt pi gatenmellom skyskrapereom
en ikke har lange <undikken p6 seg.

Heismontoren nr. 1-2OO5
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Rikestland- dirligst pension
Norge er det rikeste landet i verden, men har den hoyeste pensjonsalderen og det
Iavestepensjonsnivdet av sammenliknbareland.

Lavest nivA
ren53 til 62 og 4,5 prosentfi'a63 til 6u
' I Osterrikeer opptjeningsproscnte
D e e n k e l t el a n d sp e n s j o n s s y s t e m e lir.
n
Slik cr det ni. Og slik vil det vrre
er bygclopp pir Lrliknrite og kan ikke flat som i Nolge.n.renpi 1.78prosent.
ogsai fianrtidadersonrregjcringcns saururenl
iknesdirekte.LOs sanrflnns- I Nederlandel clenpii 1.75plosent.
fbrslagtil pensjonsreforrr
blir vedtatt. avdclinghar clerfolsett pii den samS a n r m e n l i k n i n g evui s e r c l g s i ra t
Det gir fl'arr av et notat LO la fram ledevirkningav systculcrsomdckkcr Norgcsf ramticligcLrtgiftcltil pcnsjon
fbr Stortingets
finanskorrit6
underden alle <normale>lonnstakerforhold.
I er lavclc cnn i Finland.Ostelrikeog
apnel.roringen
mandag.
Finlandog Osterrikeharde hclstatligc S v c r i g c .P e n s j o n s k o m n r i s j o nheanr '
ordninger,i Danmarkog Svcrigchar bcrcgnctat utgiftcnctil eu uroclerniHoyestalder
lnan en statligkornbinertrred en ar- s e r tf o l k e t r y g di 2 0 5 0 v i l v r r c 1 7 . 5
Nolge hal i dag den hoyestenolrrale beidsn.rarkedsrelatert,
i Nederlanderr prosentav de sanrledelonnsinntekter.
pensjonsalderen
av landdeter naturlig statligfolketrygdkombinertnred err Si nrye nrd krevesinn av lonna pii
seg med. mcd 67 6r. lovbestenrt
tilleggspensjon.
NArdisse en ellel annenmiile fbr ir finansiere
d san.rurcnliknc
Danmark,Sverige.Nederlandog Ost- s a m m e n l i k n e sd,e k k e ro r d n i n g e n ei kostnadene
vedpensjonerre.
Talletfbr
d r 3 4 p r o s e n tI. F i n l a n de r
elrikehar65 Ar.mensFinlandhar63 ir'. F i n l a n d .O s t e r r i k eo g D a n m a r k7 0 N e d e r l a n e
nd pir20 prosentog anslirs
OgsA nir vi sr.rakker
or.nden n6vc- prosentav tidligeregjennomsnittslonn kostnadene
rcndc rccllc pcnsjor.rerir.rgsaldcrcn
cr etter40 Arsopptjening.I Nedellancl i voksetil 2(rprosenti 2050.
den ifolge OECD-statistikkfra 2003 dekkerden 75 proscnt.I Svcrigc65
Til forskicll fia dc andlc landenc
prosent.Og i Norge50 prosent!
hoyesti Europa.
l.rarNorge et vokscndcpctrolcur.r.rsSelv om det ni srrakkes
om 6 oke
fbnd sour if'olgeregjeringenskal gii
pensjonsalder-en
i rnangevestligeland. Oljerikdom
til i dekkepens.jonsut_qiftcr
i fl'arrticla.
vil det ogsi skjei Norgei forbindelse Regjerirrgenog pensjonskonrui sjonerr Petroleurrsfondet
harni passcrt1000
pi
n r e d p e n s j o n s l e f o r r r e nB. d d e p e n - harfbreslitten opptjeningsprosent
rrilliarderkroner.
s j o r r e n r. ' e g j e r ir g e r ro g 1,25prosent,sonrgir 50 prosentfblkes j o n s k o r n ri n
Ap forcslArat dersourden forventede t l y g d e t t e r4 0 A r( 1 . 2 5x 4 0 ) .I F i n l a n d
Kiltle; Dugbluclet
levealderen
oker.skalogsi alderenfor cr opptjeningsprosenten
1,5prosenti
i oppni firll pensjonokes.
alderenl 8 til 52 ir. I "9 proscnti aldcAV
Av Redaksjonen

Forbundsstyret
vil allmenngisre
overenskomst
Fellesforbundets
forbundsstyre
harden 16.02.05vedtattA kreveallmenngjoring
av Byggfagsi femfylkeri Oslo-omrAdet.
overenskomsten
Vedtaketi forbundsstyret
var enstemmig,
og det liggerogsdi vedtaketat adminsitrasjonen
skalvurdereA ta medet sjettefylke,Telemark,
hvisnodvendigdokumentasjon
kanframskaffes derfra.Forbundsstyret
for byggfagskalallmennsnskerlorovrigat Fellesoverenskomsten
gjoresi Ostfold,
Akershus,
Forbundsstyret
Oslo,Buskerud
og Vestfold.
kreverkapitel1,2,6
for byggfagallmenngjort.
Deter sammekapitlersomer allmennog 7 i Fellesoverenskomsten
gjortsiden1. desember
pAland.
for sju petroleumsanlegg
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Tvungenlannsnemnd:

lnngrep i streikeretten
Den24.januar,pd dagenfem mdnederetterat heiskonfliktenstartet,meddette
statsrddDagfinn HoybrAten(KrF) at han ville fremme lov om tvungen lsnnsnemnd.
Streikegrunnlagetom en intensjonsavtalemed arbeidsgiverneffELFO) om at
<<norske
lsnns og arbeidsvilkdrskal leggestil grunn ved arbeid i Norge>,var for
tungt d svelge for NHO.
Av Redaksjonen
EL & IT Forbundethar hatt I l0 medlemmerute i streik,arbeidsgivernehar
utestengt ytterligere 360 montsrer.
Det kan spekuleresi hvorfor NHO
brukte lockout pd den miten. En begrunnelsekan vere at NHO snsket at
arbeidskampenskulle svi mestmulig i
lommeboka for den enkelte arbeidstaker. samt for forbundetsokonomi. En
slik begrunnelseer legal og forstielig
i en arbeidskamp.

lkkefarefor liv og helse
En annen 6rsak er at NHO ved i ske
omfangetav arbeidskonflikten snsket
6 tvinge fram tvungen lonnsnemnd.
Gjennom de fem minedene konflikten
varte, har NHO dpenlyst arbeidet for
at myndigheteneskulle hjelpe dem ut
av en, forNHO, kinkig situasjon.Den
2l . desemberkalte Hoybriten partene
inn til mste forste gang. Statsridens
konklusjon i desembervar at konflikten til da ikke hadde fsrt til fare for
liv og helse og at det var unodvendig
med tvungen lsnnsnemnd.
I lovforslaget 28. januar om rikslsnnsnemnd fra regjeringen stir det
svartpi hvitt at <helsetilsynethar ikke
rapportert om fare for liv og helse pi
grunn av heiser som st6u. Dette bekrefter at det eneste saklige kriteriet
for 6 gi til tvungen lsnnsnemnd ikke
er innfridd. Derimot sier Hoybriten
at rapporter fra Statensbygningstekniske etat om en uavklart og alvorlig
sikkerhetssituasjonhar vert utslagsgivende for regjeringen.Dette er rent
vds.
Den uavklarte situasjon var ikke,
og ville heller ikke kommet til a bli,
noen fare for liv og helse. Det mest

uheldige som kunne skjedd var at
noen kunne fiitt et ufrivillig opphold
i en heis.I nesteomgangat stadigflere
heiser enten stoppet av seg selv eller
mitte stenges grunnet vedlikeholdsmangel.

rendeutenfor.Jegtvilerpi det, og min
konklusjon er atNHO ble bsnnhsrtav
Bondevik2-regjeringa.

Brudd pi streikeretten

Norge har ratifisert flere ILO-konvensjoner som verner organisasjonsDrevdobbeltspill
friheten og streikeretten. Slik konHva var den faktiske situasjonenmel- vensjonene har vert tolket av ILOs
lom partenedagenei forkant av regie- organer stilles det strenge krav til
ringens beslutning? Det var samtaler inngrep i streikeretten. Sosialpakten
pi ulike nivier og konflikten var i en under Europarddet har ogsi bestemfase hvor det, i hvert fall tilsynela- melser som verner streikeretten.Jeg
tende, var vilje til dialog og losning. konstatererat regjeringensbeslutning
Det var klart for en presentasjonav et om rikslsnnsnemnd er et klart brudd
tekstlig forslag, og NHO haddeendog pi dissekonvensjoneneog dermed et
lovet LO-leder Gerd-LivValla tilbake- inngrep i streikereffen.
melding mandagkveld! Det er derfor
temmelig opplagt at NHO her drev et
Kilde: Hans Olav Felix Forbundsledobbeltspill. Overfor regieringa ga
der i EL & IT Dagsavisen
NHO inntrykk av at det var umulig 5
V
finne en lssning, samtidig som det var
<godsnakking>med LO-lederen.
Det er ikke uvanlig at fagstatsriden i slike tilfeller fsrst konsulterer
ledelsen i hovedorganisasjonene.
LO-lederen har ikke hort et pip i
denne sammenheng ei heller EL &
IT Forbundet. Jeg stiller sporsmil
ved om NHOtoppene ble holdt tilsva-
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Ove Karlsen, Richard Dalberg og
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"duskedamene"pi Kone

^/

ANNONSII

fcuPEN

ro%

TR.OMSg'
Heiscupenvil i iret 2005 utspille segi Tromso.
Dato
Lordag 1. oktober
Cupenarrangeresfra Oslo, ved HMF og de evigunge"duskedamene"fra Kone.
Banen
Hallen som er reservertfor dennestorebegivenhetener Flpyahallen,somhar en 7 mannsbane
somkan delesopp i makstre 5 mannsbanerog er belagtmed kunstgress.
Hotell
Vi har reservertplasserpi ScandicHotel tlf 77 75 50 00.
Pris enkeltrom= 550,-pr. natt / dobbeltrom= 7 50; pr. natt / trippelrom= 860,-pr. natt.
Klubbenef6r selv ansvaretmed 6 bookerom pi hotellet,bruk referanse:HEI 0l1005.
Bankett
De evigunge"duskedamene"fra Kone vil sti for dennedelenav arrangementet,
sflda er detjo barei gledeseg.
Flybilletter
Vi har undersgktmulighetentil i bookeet fly for alle,
eller reserverefor ca 100-200personer.
Ved bookingligger prisenpi ca kr. 3000,-t/retur og
reserveringvar for si mangepersonervanskelig.
Vi har derfor kommettil den slutningat den enkelteklubb ordnerflyreisenselv.
Er man veldig tidlig ute kan manfdflybillett til mellom 1000,-og 1500,-tur/retur.
Pimelding
Da vi nf, skal til Nordens Paris, oppfordrer vi alle i bransjen til i vere med.
Vil en ikke trille ball, kan man synge,danseeller bare prate med kollegaer.
Endeligpdmeldingblir 31. mai 2005,men vi @nsker
allikevel en hurtig tilbakemeldingpi hvor mange
laglperssomblir med, slik at vi kan forberedeprogrammetfor arrangementet.
(Sevedlagtpimeldingsskjema).
Store anledninser krever god nlanlegqing.si informer os start organiserinsen i god tid.
Spre det eodebudskan blant kollesaer.
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pr.08.09.04
Vervi Heismont@renes
Fagforening
Styret
Verv
Leder
Nestleder
Sekretar
Sekretar
Kasserer
Studieleder
1. styremedlem
2. styremedlem
3. styremedlem
Lerling 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

Telefon privat

mobiltlf

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

67 56 14 52
22 68 99 47
2 2 7 4 7 10 9
2 1 9 2 ' t 30 2
2222 43 48
22 75 00 85
63 87 97 93

951 91 555
91I 53 408
907 76 106
902 07 501
900 46 135
908 77 082
970 62 663
905 09 019
906 28 250
900 32 469
907 93 503
951 73 050
9 5 19 2 1 1 7
480 06 526
909 16 330

rune.larsen@heis.no
per.ame.salo@heis.no
bjorn.hovden@heis.no
espen.milli@heis.no
harald.aasen@heis.no
geirlokke@heis.no
vidarholm@heis.no
atle.j ohannessen @otis.com
svein.haugen@heis.no
kim.bakkerud@heis.no
tor.sundby@heis.no
tore.grov@heis.no
ben-vik@online.no

KjellBerntzen
BArdNavrud
Per KristianGranseth
RichardDalberg
Lars lversen
Roar Enerly

2 2 2 8 3 76 0
22 1084 39
22 71 28 49
2 2 2 71 91 4
22 1630 70
22 1552 78

905 51 422
950 44 854
908 47 716
909 28 637
971 84789
916 34 682

kjelI.berntzen @heis.no
baardnav@online.no
pe r kri stian.g ran seth@heis.no
richard.dalberg@he is.no

907 93 503
959 82 338
911 09 858
9 1 56 3 1 3 0
907 96 288
951 91 583
951 9.1555
918 72 686
951 92 117
9 1 30 8 1 8 2
9 1 36 1 3 4 4

tor.sundby@heis.no
karlfb rurberg@hot maiI.co m

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
992 17 513
975 50 906

bjorn.hovden@heis.no

22215785
64 83 90 74
55 31 49 82

E-post

tor.moen@heis.no

Andreverv
Medl.reg.
Akkordkontrollor
Verneansvarlig
Redaktor
Lerlingerepresentant
Pensjonsansvarlig

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

roar.enerly@heis.no

Avdelingsledere
i Heismontsrenes
Fagforening
Bergen
Drammen
Hedmark/Oppland
Kristiansand
More & Romsdal
Nord-Norge
Oslo
Stavanger
Trondheim
Vestfold/Telemark
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 FredrikBrurberg
ArildNysted
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@fisurt.no
stig.andberg@c2i.net
rune.larsen@heis.no
janrefsn@online.no
ben-vik@online.no
shov@c2i.net
oeyvindI arsen@onIine.no

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

Hovedtill. BjornHovden
Oslo
Ulf Grabner
Per Arne JensenSalo
TerjeAmundsen
Oslo
Hovedtill. SveinHaugen
Oslo
RichardDalbero
Oslo
Jan Bruun
Bergen
Arvid Aadland
Oslo
Vidar Holm
Oslo
BArdHexeberg
Oslo
MortenSandaas
HenningHottran
Oslo
Bergen
Terje Fjeldstad
ThomasSkoglund
Oslo

2 2 7 4 7 10 9
226899 47
63 84 20 73
2221 5785
2 2 2 71 9 1 4
2226 95 12
56 30 74 62
63 87 97 93
67 90 80 42
63 97 90 09

perarne.salo@heis.no
ter-amu@online.no
svein.haugen@chello.no
ric hard.dalb erg @heis.no
janbruu@frisurt.no
arvaad@online.no

hhottran@start.no

Avdelingsog klubbkontorer
Avdeling

Adresse

Telefonkontor

Telefaks

Oslo
Bergen
Trondheim
Stavanger
Reber
Kone
Thyssen
Otis

Brugt.14, 0186 Oslo
Kalfarv.71, 5018 Bergen
Postboks9254, 7424 Trondheim
LagArdsvei124, 4011 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
thy ssenklub ben@heis.no
otisklubben@heis.no

