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Leder av HMF, Rune Larsen

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, kampen mot sosial dumping, endringer
i arbeidsmiljoloven, forsok pfl endring av folketrygden og
kontakten med alle andre i fagbevegelsen fortsetter.

Kravet v6rt fikk sA enorm allmenn stotte, at vi kunne gjen-
nomfsre et enormt press for at norske lonns og arbeidsbetin-
gelser skulle ligge til grunn for arbeid i Norge - altsi nei til
sosial dumping. Det har vrert et enormt press fra foreninga
siden slutten av august. Vi merket at NHO og HLF tydde til
de merkeligste midler for 6 tAkelegge situasjonen, og det har
vi vunnet mye p6. Ikke minst har foreninga og kravet virt fitt
stor oppslutning grunnet uttalelser fra Telfo, som er organisa-
sjonsledelsen for v6re arbeidsgivere i heis.

Vi merker oss ogsi at kravet om 6 fi bukt med sosial
dumping foreg6r i flere land og denne alliansen bygger vi nA
broer til. Kravet virt har ogs6 fitt bra medieoppslag, selv om
vi hadde snsket et storre omfang her. Men etter Telfo/Hlf's
siste lockout pi dette kravet, si blomstrer ni engasjementet
og forstielsen.

Det aller beste 6 merke seg i denne konflikten er vire
egene rekker! Medlemmene har ikke pi et eneste tidspunkt
vist annet enn <bulldoser signaler> framover. Og dette viser
en enorm styrke og forstielse for dette egenlige selvfolgelige
kravet. Og n6r vi i tillegg merker og fir tilbakemeldinger si
massivt som vi har f6tt, ja si gir det ekstra tilforsel av kamp-
vilje. Heismontorenes Fagforening har hostet stor respekt og
anerkjennelse for denne kampen, og for 6 sti lopet ut, men
ble avbrutt av bsnnen fra NHO til Dagfinn Hoybriten og dette
har skapt enorme reaksjoner i fagbevegelsen.

Flere og flere ststtet opp om kravet og innholdet i streiken.
Derfor mitte NHO tikelegge situasjonen best mulig, men vi
skal bidra til klarhet for allmennheten slik at NHO til slutt
mi gispe etter luft!

Kampen mot sosialdumping er ikke over
- den akselerer for hver dag!
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Bergen
Av Tor Sundby

Streiken er 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 arbeidsgivernes lockout?
Burde vi ha kjort mer aktivt pi Heis-
tjeneste og markedsfort bedriften
bedre? Var vi for lite aktivt ute med 6
kontakte andre fagforeninger?

Ellers er oppsummeringen atlope-
seddelaksjonene p6 gata var mindre
vellykket enn de aksjonene vi hadde
med stands, hvor det ble bedre kon-
takt med publikum. Selv holdt jeg
meg mer passiv under streiken, sd
jeg slapp 6 96 i veien for dem som
ledet streiken.

Oppsummeringen er at det var en
bra gjennomfort streik.

Buskerud
Av Karl Fredrik Brurberg

Hei al le 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 <bom-
men> da konflikten var et faktum. Her
blei det informert om utviklingen i
streika,/lockouten og det ble helt ned-
pi litt kaffe. Videre tok vi kontaktmed
Lier i Rsde kors om vi kunne ldne/leie
lokaler, hvis Drammen skulle bli tatt
ut, noe Drammen blei. Pi Rsde kors
huset hadde vi to faste motedager i
uka (tirsdag og torsdag ), hvor det var
mote plikt. De andre dagene hadde vi
ikke noen fast mal p6, men kan nevne
noen ting vi dreiv med: ut eling av
lopesedler, innlegg/intervjuer i aviser/
lokal tv. lunch hos El&It med mote
etterpi om sosial dumping, 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. Et-
ter at vi kom tilbake pijobb har nok
aktiviteten i Drammen vert minimal.
En grunn er nok at jeg gikk rett fra
lockout  t i l  pappa permis jon,  men
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 synes noe srerlig om, spesielt ikke
NHO. Si etter en god stund med streik
i andre deler av landet kom beskjeden
om lock out, kanskje ikke som noe
sjokk egentlig (noe m6tte jo skje).
Fredag l9l1 I kom beskjeden, og den
23171 var montorene som var rammet
av lock out samlet pi klubbhuset til
Vang idrettslag, som forovrig skulle
brukes som mstelsamlings-lokale og
streikekontor under konflikten. Kon-
toret 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
etter konflikten> sd mitte 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 slStt hardt ned p6, si alle som
hadde med noen av disse sakene 6
gjore ble konfrontert og det loste seg
etter hvert.

Etter ett par uker begynte job-
bene 6 komme inn. Dette var veldig
behagelig for dem som begynte 6 bli
rastlose (og som ellers var 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 dagers kurs om EU og
arbeidsinnvandring i regi av felles-
forbundet 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 l i tt
mer kjent med de andre montorene
(spesiellt julebordet, 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
temaet sosial dumping pi dagsorden
hos mange andre.

Vil ellers takke 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
samarbeide med 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. Heis-
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tjenesten hadde mange oppdrag og
fornoyde kunder.

Vi fikk relativt god dekning om
streika i Agderposten (Arendal). Litt
tyngre i Faedrelandsvennen (Kristian-
sand), der det ene leserinnlegget som
vi sendte ikke ble trykket, men det er
jo en Hoyre avis, si da si ...

LO Arendal hadde konferanse i
Kristiansand der Bsrre Pettersen fra
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 ogsd hatt stand pi torvet i
Arendal sammen med LO og EL&II
der det ble delt ut masse lopesedler. Et
par diskusjoner ble det jo ogs6, mest
fordi folk trodde vi streika igjen for
hoyere lonn, for det glor vi jo alltid

. . .  e l ler?
Terje Skog kom ogsi pi besok. In-

vitert til mste fra LO i Kristiansand.
Det var et 6pent mote, sd det mstte
opp mange politikere. Flesteparten
fra venstre sida, men AP kom ogs6,
samt pressen. Unodvendig 6 nevne,
men kjempe oppmote fra medlem-
mene vire ogs6.

Takker for oss <herrane>r i Agder
og nh gor vi oss klare til 2005 og
2006. Vil ogsi rette en stor takk til
sentra lbord gut ta i  Heist jenesten
ogHMF som allt id hadde svar pi
henvendelser fra oss.

Rogaland
Av Jan Refsnes

Det var det, eller er det det? Streiken/
lockouten er over og vire arbeidsgi-
vere har sagt klart i fra. De snsker en
situasjon der de skal fii lov til 6 drive
med sosial dumping. Virt mil fram-
over er 6 bevise at det ikke skal vere
mulig 6 fE til det i ett velferdssamfunn
som Norge.

Forst og fremst vil vi benytte
anledningen til 6 rekke en stor takk
til Rogaland Elektromontsrers foren-
ing for den tilmodighet de viste med
oss, for 16n av lokaler og utstyr under
hele konflikten, og selvfolgelig en stor
takk til EL og IT's leder Rolf Bersis
for all hjelp og bistand.

Mye aktivitet
Den l4.september var vi l8 mann
som ble tatt ut i lockout. Samme dag
ble det kjopt inn mobiltelefon, oppret-
tet eget nummer 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.

Mandagene b le sat t  opp som
aktivitetsdag og diskusjonsdag der
mdlet var 6 invitere foredragsholdere/
politikere eller andre. Det ble sett
filmer av gamle konflikter slik som
Sauda streiken, Hammerverkstreiken,
Heisstreiken og New Zeeland filmene
(2stk).

SV's stortingsrepresentant Hall-
geir Langeland var innom sammen
med andre Ett lite tankekors fram
til valget. SV ststtet oss offisielt hele
tiden. Det mi ogsd nevnes at sangen
fra Saudastreikfi lmen <Frihetens
forpost>> ga ett si stort inntrykk at
vi dannet et lite kor som framfsrte
den pi EL og IT's halvirsmste med
selvfolgelig stor suksess.

Det ble ogsi opprettet ett dataverk-
sted der medlemmene kunne ta med
seg pc-ene fiir 6 fE de oppgradert eller
formater pi nytt av vire dataeksperter.
Sfl ei stund flst det med datamaskiner
pi foreningskontoret.

Vi opprettet kontakt med ett tryk-
keri der vi trykket opp lopesedler,
bide de som kom fra Oslo og egne.
Til sammen ca. 40.000 lopesedler ble
delt ut i alt slags vrer og det stir der
stor respekt av.

Vi hadde ogsi 6 mann som reiste
inn til Oslo med faner som var sam-
let inn fra de forskjellige forbund i
Stavanger Det var en serdeles blot
affrre.

Lopesedler og skolebesok
Av andre aktiviteter kan vel nevnes at
vi hadde folk p6 stand i sentrum av
Stavanger i samarbeid med LO Ro-
galand med utdeling av lopesedler
mot sosial dumping og informasjon
om den nye arbeidsmiljoloven og hva
den ville medfore. Vi reiste rundt pi
videregiende skoler og leverte ut fil-
men om New Zeeland til lrerere som
underviste i samfunnsfag.

Samtidig med dette gikk planleg-

gingen og forberedelsen til heiscupen
sin gang. At der ble litt trening pi dag-
tid skal man vel ikke legge skjul p6,
det viste vel den enorme framgangen
i fra flor. Vi gleder oss til Tromss.

Jobbet tor 22 kroner i timen
Aktiviteten var hoy og hva var det
egentlig som inspirerte oss? 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.september ble altsi saken
med Lysebotn avdekka og viste i hele
sin grellhet hva egentlig kampen mot
sosial dumping dreier seg om. I kort
versjon kan det oppsummeres slik:

EL & IT forbundet i Rogaland av-
dekket at 14 polske arbeidere jobbet
12 timer - 7 dager i uka, pi Statnetts
linjer i Lysebotn i Rogaland. Lonna
var 4.000 zloty pr mined. Det vil si
8000 kroner i mineden - eller 22
kroner timen med denne arbeidstida.
De har arbeidet cirka 360 timer i mi-
neden. Etter samtaler med de polske
arbeiderne hadde EL & IT Forbundet
i Rogaland avdekket at de fikk frok-
ost pi messa i Lysebotn om morgenen.
Der mitte de ogsd smsre niste for re-
sten av dagen. De fikk ingen ferdig
varm mat etter endt arbeidsdag. Den
mitte de eventuelt lage selv, etter l2 ti-
mers dag!! De ble flydd opp i omridet
der arbeidet foregikk, med helikopter
om morgenen og hentet om kvelden,
hvis varet tillatte det. Det har vert
episoder der 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 hel-
ler ikke noen plass 6 gd inn. I aviser sA
fortaltes det om arbeidere som hadde
gitt seg vill og hadde stdtt og ropt sos

... sos (de kan ikke engelsk) fullsten-
dig utmattet og nedkjolte. Hadde det
ikke vart jakXsesong og folk i omridet,
mener kjentfolk at de ikke hadde klart
seg. Det horer ogs6 med at de ikke
hadde hjemreise i arbeidsperioden pd
3,5 mineder. Arbeidet utfortes i 20 til
30 meters hoyde i 300 KV-mastene.
Dette er regnet som ett av de tyngste
arbeidene innenfor Energibransj en.

Heismontoren nr. 1-2OO5
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Og i ettertid har det jo vist seg at
det har bredt seg som en farsott over
hele landet. Det ene grelle eksempelet
etter det andre avdekkes. En utrolig
kynisk utnyttelse av v6re arbeidskam-
merater fra andre land, og dette gjores
fra den sikalte ansvarlige og <vi vil
jo heller ikke ha sosial dumping>
arbeidsgiversiden.

Bruk valget riktig
Der er nok mange andre ting ogsd som
kunne vrert nevnt under den 5 mine-
der lange konflikten. Men spesielt er
det a takke Trygve Tjemsland og Tore
Hiland i Schindler da de under jule-
ferien var pi jobb pga mistanke om
at NHO ville bruke sentralsjukehuset
i Rogaland som piskudd for voldgift
ved 6 stenge ned heisene med den
begrunnelsen at de manglet service.
De forhindret i alle fall det

En lrerdom i fra denne konflikten
som vi mi ta med oss til neste gang
er 6 implisere alle medlemmene i
foreningen, ikke bare de som er ute i
konflikt. Der har i alle fall Rogaland
noe 6 gi p6.

Si vil jeg avslutte med den siste
setningen av en appell som ble holdt
foran Hoybriten to dager etter at
voldgiften var ett faktum. Han var da
pi ett besok i Stavanger og vi fikk i
all hast trommet sammen en hel del
folk og faner.

Sitat: <Den regieringen som sitter
ni har mange ganger kritisert LO for
6 ha satt i gang det som kalles den
lange valgkampen>. For oss kan den
ikke komme fort nok!

Trondelag
Av Roar Strand

Sitter pd et stille kontor
og tenker pd det som har
skjedd. Den 14 september
ble vi stengt ute fra job-
ben vdr. Konfliffien var et
faktum,

Al le gut ta mot te p6 Nygirdsvol -
heimen os det  b le etabler t  kaf6

<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 stand og sskte om
til latelse ti l  lopeseddelutdeling og
det fikk vi. Vi laget til lopesedler og
disse delte vi ut i byen. Vi fikk en del
kommentarer, <streiker dere for bedre
lonn igjen, dere som tjener grovt fra
for>, men dette stilnet etter en stund
da vi fikk forklart folket hva vi var i
konflikt for.

Det ble mange som stoppet opp og
horte pi hva vi hadde 6 si. De fleste
skjonte problemet som oppsto hvis
dette fikk utvikle seg, og de stottet oss
i saken. Etter hvert skjonte vi at dette
ble en lengre konflikt en vi trodde fra
dag en.

Nye aktiviteter ble planlagt, det
nevnes: polit isk markering ved st.
Olavs Hospi ta l  den 12.10.04 med
utdeling av matpakker og drikke til
alle. Der delte vi ut lopesedler t i l
alle byggingsarbeiderne og de som
arbeidet ved sykehuset. En del av
gutta smurte matpakker og skaffet
drikke. Markeringen ble en suksess
med nesten 100% oppslutning. Der-
etter var vi med pA markeringen den
I I . I I .04. Det ble atter tidlige morgner
for 6 dele ut lopesedler ute pi alle
byggeplasser rundt om i Trondheim,
vi sto ogsd i byen 5 delte ut sedler for
6 opplyse alle om konsekvensene om
sosial dumping. Dette endte opp i et
tog inn mot sentrum av Trondheim.
Arne Byrkjeflot, leder av Lo Trond-
heim, sa at dette var det vakreste synet
han hadde sett pi lenge.

Dette var den stsrst markeringen
i dette fylket pA lenge. Etter denne
markeringen ble det sosialt samvar
pi Olavs Pub til den lyse morgen. Vi
hadde flere smd markeringer helt til
det ble en bri stopp. Tvungen lonns-
nemnd. Alle ble forbanna pi denne
avgjorelsen, dette var en simpel m6te
i ta fra oss streikeretten.
Jeg vil bersmme alle for god innsats
og godt humsr under hele konflikten.
VI TAPTE IKKE!

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 avdelingsledere igjen
i Schindler, 2 avdelingsmontorer og I
montsr fra Kone og I montsr fra Otis.
Otis hadde ogsi I formann igjen (ikke
med i HMF).

Det fsrste som ble gjort var 6 dele
oss i 2 grupper. Terje Haugen og Jan
Ellingsen ledet gruppa i Vestfold. De
flyttet inn hos LO i Sandef,ord. I Tele-
mark tok undertegnede kommandoen
og vi fikk line kontor og moterom
hos El & ltlLo i Porsgrunn. De fsrste
dagene gikk med til 6 kontakte andre
fagforeninger/forbund og presse. Vi
fikk veldig god tilbakemelding fra
alle vi kontaktet i begge leirene. I alt
var vi ute ca 20 ganger i lokalpres-
sen, 3 ganger pd lokal-tv (TVN), der
Hallvard Tinholt (Telemark) og Jan
Ellingsen (Vestfold) fikk vist seg fram.
Tor Moen var med pd radiosendinger
rundt 4-5 ganger. Blant annet pd
sstlandssendinga. Vi var ogsd ute pi
stands i Skien, Horten og Larvik.

Det begynte pi narme seg jul 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
denne kvelden av forskjellige 6rsakeq
men det kan sies at den kvelden var
vellykket.

I Vestfold tok de den rolige va-
rianten med pizza til lunsj. Jeg var
heldig og fikk med meg begge steder,
sidenjeg var i Vestfold en 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 fore-
drag mot sosial dumping.

Vi jobbet videre i heistjenesten
som ga en del jobber. Delte ut lope-
sedler nir vi hadde mulighet. Hadde
telefonmster og gikk pi moter. Gen-
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Styret i Reber med uttalelse
mot sosial dumping
Reber Schindler Heis AS ble torsdag kveld den 17.03.05 ferdig 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, en-
stemmig vedtatt en uttalelse mot sosial dumping.

Uttafelsen fra styret ble som talger:
Styret i  Reber Schindler Heis AS er opptatt  av A sikre l ike konkurransevi lkAr,  samt ha lonns- og
arbeidsvi lkdr for utenlandske arbeidstakere i  heisbransjen som er l ikeverdige med de vi lkAr
norske arbeidstakere har. Partene bor derfor samarbeide med sikte pA d sikre at norske lonns-
og arbeidsvi lkAr skal gjelde for heisbransjen i  Norge. Al lmenngjor ing av gjeldende tar i f favtale
for heisfaget kan vare et aktuelt virkemiddel for A oppnA dette.

I  grove trekk f ikk montsrklubben innfr idd folgende i  de lokale forhandl ingene.
.  Kronet i l legg pa Nkr.  10,-  pr t ime.
.  Engangst i lskudd pA Nkr.  2000,- pr.  medlem t i l fsres montsrklubbens AFP ordning.
.  Medlemsti l lskuddsordninoen t i l  HMF skes med Nkr.  5.-  (netto inn t i l  ordninoen).

De innfr idde kravene vi l  vere gjeldende fra 1. apr i l  2005.
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500.000 nordmenn
frykter for iobbene

Hver femte arbeidstaker ser pd arbeidsplassen sin som usikker. Fryffien for d miste
jobben har steget dramatisk de siste drene.
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 skif-
te fra ett 6r til et annet. Tryggheten pi
arbeidsplassen har g6tt dramatisk ned,
og er lavere enn noen gang tidligere
pi 2000-tallet, sier Tone Astgaard.

Hun er seniorkonsulent i det inter-
nasjonale konsulent- og forskningsby-
riet ISR, som har gjennomfort under-
sskelsen.

Rimelig
Usikkerheten blant arbeidstakerne er
ikke tatt ut av lufta. Rundt 400.000
nordmenn skifter jobb i lopet av et 6r.
Og de fleste gjor det ufrivillig.

- I lopet av 2004 registrerte vi
338.000 mennesker som var  hel t
arbeidsledige i kortere eller lengre
tid. Det utgjor cirka 15 prosent av ar-
beidsstyrken. Si at rundt 20 prosent
foler seg usilae pi jobben sin virker
ganske rimelig, sier analysedirektsr i
Aetat, Stein Langeland.

Han forklarer den store usikkerhe-
ten med at en stor del av dagens stillin-
ger er midlertidige og at naringslivet
har store krav pi seg til omstilling.

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

Lojaliteten daler
Ogsi Statistisk sentralbyri (SSB)
har kommet fram til at stadig flere
arbeidstakere mener de sttr i fare for
6 miste jobben. 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.
Nirjobbsikkerheten daler, synker ogsi
lojaliteten i forhold til arbeidsgiveren.
Arbeidsgleden avtar og det glor ogsi
helhetsinntrykket av arbeidsmiljoet,
sier han.

Psykiske problemer
Grimsmo, som er forsker vedArbeids-
forskningsinstituttet, forteller at usik-
kerhet i forhold til arbeidssituasjonen
kan vare svart vanskelig for folk.

- I vir kultur stir arbeid som noe
helt sentralt i livet. Si en trussel om
6 miste jobben skaper engstelse og
stress hos folk. Trusselen behsver
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 arbeidsle-
digheten blir varig begynner psykiske
problemer 6 melde seg.

- Det dreier seg om angst og de-
presjoner. Mange reagerer ogsi slik
pi den usikkerheten som er knyttet til
om man har jobb framover eller ikke,
sier arbeidslivsforskeren.

Gradvis tortur
ffolge Astgaard i ISR er de mest
problematiske omstillingsprosessene
de som skjer litt etter litt og er ufor-
utsigbare.

- Det som er virkelig tyngende pi
jobbsikkerheten er ikke ett stort kutt,
men heller nedbemanning som kom-
mer som smi drypp. Hvis man fiirbe-
skjed 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 kompetansen og
sikre seg dokumenter pi sin erfaring.

Kitde: dagsavisen.no
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M instelsnn for polakker
Norske hhndverkere fAr hjelp av Regieringen i konkurransen mot billige ssteuropeere.
Arbeidsgiverne skal tvinges til betale polske snekkere norsk tarift.

Av Redaksjonen

. EOS-avtalen sikrer fri bevegelse av
arbeidskraft mellom Norge og EU.

. Da EOS-avtalen ble innfsrt i 1994,
begynte loven om almengioring av
tariffavtaler gjelde.

. Den skal beskytte norske arbeid-
stagere mot sosial dumping, eller
billig utenlandsk arbeidskraft .

. Loven var en sovende paragraf
i 10 er.

. Utvidelsen av EU har gitt en okning
i utenlandsk arbeidskraft .

. I fior klarte LO bevise at det fore-
gikk sosial dumping pi syv store
anlegg langs kysten.

Tariffnemnda vedtok almengiore
tariffavtalene pi disse anleggene.

Utkonkurreres av 10 kr. timen
Bygg- og anleggsbransjen merker
konkurransen fra ssteuropeiske ar-
beidere godt. Norsk arbeidskraft ut-
konkurreres av fagfolk somjobber for
langt under halvparten av norsk lonn.
I Lordagsrevyen viste Fellesforbundet
frem arbeidskontrakter med lonn helt
ned i l0 kroner timen. Mange tjener
rundt 50 kroner timen.

Loven ikke fungert
Vipenet fagbevegelsen har i denne
lonnskampen, er den sikalte <al-
mengjoringsloveD). Ved bruke loven
kan de kreve at tariffavtalens lsnns-
bestemmelser skal gjelde ogs for
utlendinger.

Loven har firngert dfulig, og vert
brukt sjelden. N ber arbeidsminister
Dagfinn Hoybriten om hjelp til gjore

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

Politimyndighet
For eksempel spor han om fagorgani-
sasjoner skal flovfestet rett til innsyn
i konkurrentenes lonns- og arbeids-
vilkdr. Dette gjelder bide i prosessen
med kartlegge om det foregir sosial
dumping, og etter et eventuelt almen-
gjoringsvedtak for avgSare om det er
grunnlag for boikott av bedriften.

Erfaringen er nemlig at det er
vanskelig f informasjon fra bedrif-
tene som undersokes, sarlig nir de
er utenlandske. Almengjoring kan
kreves innen bransjer eller geogra-
fiske omrider. Det er den statlige Ta-

6 Heismontorennr.'1-2OO5
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Advarer mot 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

riffnemnda som avgjor. Derfor spor
ogs Hoybriten om Tariffnemnda bor
f som oppgave undersoke om vedtak
overholdes, enten sammen med eller
i tillegg til, politiet. I !or klarte fag-
bevegelsen tvinge gjennom almengjo-
ring p syv store anleggsplasser langs
kysten. Men det var en lang og kron-
glete prosess. Det tok l0 mineder fra
saken ble reist til en avgjorelse falt.
Nrer ingsl  ivets Hovedorganisasjon
(NHO) strittet kraftig imot.

Arbeidsgiverne p de berorte anleg-
gene m n betale norsk tarifflonn til
den utenlandske arbeidskraft en.

S t r i d  iNHO
Arbeidsgiversiden er dypt splittet i
synet pa den billige arbeidskraften.
Derfor er det vanskelig for bygge-
naringen uttale seg klart. De store
entreprenorene snsker bruke den
billige arbeidskraften for presse ned
prisene. Tradisjonelt er det sm norske
hindverksbedrifter som har tatt slike
underentrepriser. I disse bedriftene
foler arbeidsgiverne seg akkurat like
presset som de ansatte.

Fellesforbundet krevde nylig at
overenskomsten for byggfagene blir
almengjort i Oslo, Akershus, Buske-

rud" Ostfold og Vestfold. I praksis
vil det bety at det blir ulovlig bruke
arbeidskraft som tar mindre enn norsk
tarifflonn. Det betyr en minstelonn p
125 kroner timen. Da vil ikke bygg-
herrer og entreprenorer ha mye spare
pn billig utenlandsk arbeidskraft.

Med dagens lovverk er veien til
et vedtak lang for Fellesforbundet.
Den kan bli kortere om Hsybriten
fir konkrete svar.

Kilde : Aftenposten Nettutgaven

set ut av arbeidslivet! En ny frykt
er plantet - arbeidslivet brutaliseres,
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 nyliberalistiske Regleringen Bon-
devik skaper okt utrygghet og dermed
mindre frihet.

Oppfordrer t i l  mobil isering
Steen tar ogsi et oppgjor med Regje-
ringen som hevder at alt blir byrikra-
tisk og ufritt med sosialdemokratiske
regjeringer.

- Dette er logn! Kreativitet, fan-
tasi og diskusjoner stir sterkest i de
nordiske velferdsstatene. I over 100
6r har fagbevegelsen stett pa barri-
kadene for forbedring av arbeidslivet
og for en bedre velferdsstat, fastslir
Steen, og sier at ni mi venstresiden i
norsk politikk vige 6 ta opp kampen
mot hoyrekreftene, som han mener er
en stor fare for den norske velferds-
staten. - Nyliberalismen i allianse med
likegyldigheten er vir storste fiende.

- Blir vi pe nytt <velsignet> med en
Bondevik-regj ering, er velferdsstaten
virkelig i fare, avslutter Steen.

Kil de : Tj enes t emann s bl ade t

Det er den godt voksne partikjempen,
Reiulf Steen, som utfordrer bide mo-
derniseringsministeren og den hayre-
dominerte Bondevik-regj eringen med
sine spissformuleringer.

Steen har fremdeles evnen b6de til
6 engasjere og 6 utfordre. Og han leg-
ger ikke to pinner i kors nflr han snak-
ker om hoyresiden i norsk politikk.

Velferdsstaten angripes
- Forfsrste gang siden 1945 erden nor-
ske velferdsstaten under angrep.

Det skjeres ned pi alle kanter, men
julehandelen gikk rett til vers. Frel-
sesarmeen trengte mer enn noen gang
brukte klrer og penger for 6 hjelpe de
fattige. Skal dette fA fortsette. Det er
skamfullt!

- Hvert 6r har Regjeringen angre-
pet sykelonna, men blitt stanset av
Stortinget. LO har hatt hovedreren.
En ny arbeidslivslov som vil svekke
lsnnstakernes innflytelse og forverre
deres arbeidssituasjon er p5 trappene,
og Regjeringen vil ha flere midlerti-
dige ansatte.

- Men det mest omfattende er an-
grep 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 Steen pipekte at
det i skue 50 ir inn i framtida for 6
kunne stadfeste stsrrelsen p6 pensjo-
ner n6, er tull.

- Det eneste vi kan si med sikkerhet
om Norge 50 6r fram i tiden, er at vi
ikke aner noen ting 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
parabolantenner kunne fi over 2000
TV-kanaler inn i stua? Forandringen
om 50 6r er enda mye storre. Dette er
halslsse forslag, beklager at noen av
mine partifeller har gitt med pi dem,
sier Steen.

Folk er engstelige
Han ststter ogsi helhjertet opp om
heismontsrene, som har kjempet
en lang kamp for 6 forhindre sosial
dumping (press pi lonns- og arbeids-
vilkir gjennom import av underbetalt
arbeidskraft fra andre land). Enden pi
visa var at Regjeringen grep inn med
tvungen lonnsnemnd slik arbeidsgi-
verne snsket.

Hoyresidens sdkalte valgfrihet
hadde han heller ikke mye til overs
for.

- Regjeringen kaller hele sin po-
litiske virksomhet for valgfrihet. Har
de vert i nerheten av forskningsre-
sultater som viser at folk blir ores-
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Av Bjorn Tore Egeberg, info-
medarbeider under heiskonflikten

Hva har vi lert etter 5 mineder i
streik? Jeg som skriver dette ble en-
gasjert 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
Heismontsrenes Fagforening og 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 arbeidsgiverne ikke hadde
forstdtt kravet. Jeg hadde derfor et hip
om at streiken kunne loses i samtaler,
dersom HMF fikk heisdirektsrene i
direkte tale, og slapp 6 gi omveien
om forhandlingsleder Kaasa. 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 deres stotte
til et system der arbeidere underbyr
hverandre. ikke ville fi ststte. De
merkelige uttalelsene som kom un-
derveis mi derfor forstds som rein
tikelegging, og en del av arbeidsgi-
vernes taktikk for 5 hale ut tida mens
de ventet pd tvungen lsnnsnemnd.

Godt samarbeid mellom
HMF og forbundet
Det var bra for streiken at Jan Olav
Andersen fra forbundet valgte i vere
representert i streikeledelsen. Le-
delsen hadde uendelig mange moter,
som ofte varte flere timer etter at min
t6lmodighet var slutt. Vi var enige om
det meste. I de fd tilfellene det var
uenighet mellom Jan Olav og enkelte
av representantene fra HMF ble dette
behandla pi en saklig og konstruktiv
m6te. Jeg tror det var veldig fint for
El & ITforbundet i engasjere seg si

sterkt i streiken. Disse lrrdommene
vil nok komme til nytte. Jeg tror flere
andre tariffomrdder innen El & IT stdr
foran store kamper.

Kravene skapte en ny
situasjon
Heismontsrene har alltid v arthata av
NHO. De har frykta at HMFs kamp-
kraft ville vere smittsom. Men kra-
vene ved de fleste streikene fra gamle
dagerkunne innfris av HLE, uten at det
ga konsekvenser for resten av arbeids-
livet. Denne gangen var kravene av et
helt annet kaliber. Norske lonns- og
arbeidsvilkir var et krav som truet
den nyliberalistiske trosbekjennelsen
i NHO helt grunnleggende. En avtale
om norske lsnnsvilkir i heisfaget
ville glort det vanskelig og umulig
for NHO i awise tilsvarende krav i
andre tariffomrider. NHO si pi kravet
som en trussel mot den frie flyt av (un-
derbetalt) arbeidskraft. Derfor kunne
ikke denne streiken vinnes ved press
mot heisbedriftene alene.

Streik er ikke ferie
Noen ganger skulle jeg snske at det
var det. ferie alts6. Med kontoret i Oslo
fullt av aktivister var det ikke alltid like
lett for en bortskjemt dndsarbeider 6
finne ro til 6 skrive slagferdige lope-
sedler. Dette er HMFs styrke. Mange
aktivister som tar tak i oppgaver som
m6 gjores har styrka samholdet i lopet
av den lange streiken. De fleste norske
fagforeninger m6tte landa en streik fsr
det gikt 5 minederpi grunn av indre
opplosning. HMF hadde sikkert klart
enda flere m6neder, om det hadde vert
nodvendig og mulig.

Resten av fagbevegelsen
var ikke pA banen
Dette er 6 sette saken pi spissen. Men
jeg velger 6 overdrive litt, fordi jeg
mener den eneste muligheten til 6
vinne denne streiken la i e fr mange
forbund og foreninger til 6 giore

streiken til sin egen kamp lenge for
jul. Hvis HMF varflammen somtruet
med 5 spre seg til hele arbeidslivet,
kunne NHO bli pressa til panikkar-
tede skritt. De kunne finne pi 6 sende
opp en stor komet, som bomma pi
m61et, og traff NHO-bygget mitt i
fleisen. Det var hyggelig med alle
fagforeningsfanene, stotteuttalelsene
og bevilgningene. Men dette var alt for
smitt og forsiktig til at denne kampen
kunne vinnes.

,
Streikeledelsen ble litt for
innadvendt
Dette var mer pi grunn av manglende
ressurser enn p6 grunn av noe onske
om 6 rette blikket innover. Men det er
klart at vi sjol kunne gjort mye mer for
6 fr resten av fagbevegelsen pi banen.
Med stsrre satsing pfl skolering av nye
ressurspersoner, hadde det vrert mulig
6 prioritere kontakten med andre fag-
foreninger. HMF har en sterk ryggrad
i form av erfarne tillitsvalgte som har
vart med pd mye. Men nettopp denne
sfyrken var ogsi en svakhet. Tidligere
har uerfarne tillitsvalgte vert nsdt til
i skolere seg og hverandre, og til 5 ta
pi seg stort ansvar i streikene. Ni ble
det for lett 6 ta pi seg rutineoppgaver,
mens man stolte p6 at <ridderne av
det runde bord> skulle ta ses av alt
det vanskelige.

Og ieg har lart mye
Det har vert flott ijobbe for en foren-
ing, som er si gjennomsyra av stolthet
over 6 vrere medlem. Jeg ble nodt til
6lrere HMF-kodene og HMF-spriket
pi rekordfart. Selv om jeg har glort
mine tabber, har jeg inntrykk av at
det meste har gitt greit. Og ni kan
streikeledelsens medlemmer se fram
til gode dager der de slipper Ahsre
Bjorn Tores gnil om i fi bygningsar-
beidere ut i sympatistreik. Det tror jeg
mange gleder seg til.

Heismontoren nr. 1-2OO5



z\ItTIIIIIL

Et sporsmel om makt
Nok en gang prsver NHO A knekke heismontsrene. Det er ikke snakk om e finne lss-
ning pA problemet rundt temaet sosial dumping, Selv om flere bransjer rundt oss ne
har fdtt synene opp for dette, sd sitter fremdeles NHO pA sin hoye hest og bruker all
sin makt pA A unngd tiltak mot sosial dumping i heisbransjen.

Av Richard Dalberg

Den fem m6neder lange konflikten om
tiltak mot sosial dumping endte opp
i tvungen lsnnsnemnd. Det er ingen
vits i 6 legge skjul pi at dette var et
besti l l ingsverk av NHO. I Dagens
Nrringsliv den 22.12.04 sa Hoybr6-
ten at det forelopig ikke var aktuelt 6
stanse konflikten ved hjelp av tvun-
gen lonnsnemnd. <Det har ikke vert
aktuelt d fores ld tvungen lannsnemnd.
Vi er ikke i nerheten av en situasjon
som setter liv og helse i fare tfulge
de vurderinger Helsetilsynet gjar av
det)), sa arbeidsministeren. Det foreli
heller ingen slik rapport fra Helsetil-
synet da tvungen lsnnsnemnd ble et
faktum den 24.01.05. Begrunnelsen
var lagt pi en rapport fra Statens
bygningstekniske etat, som sa at det
var en teoretisk fare for at det kunne
inntreffe en farlig situasjon der men-
nesker kunne blitt skadet. Til vanlig
sA bruker Statens bygningstekniske
etat Kontrollridet for heis i slike sa-
ker, men denne gangen ble de holdt
utenfor.

Det er ingen tvil om at NHO er ute
etter 6 knekke Heismontsrenes Fag-
forening og det er ikke fsrste gangen
de prover p6 det. For 6 friske litt opp
i hukommelsen si skal vi si noen 6r
tilbake i tid.

Clemet-saken i1990
Clemet-saken ligger friskt i minnet og
den l4 uker lange streiken var finalen
pi mange 6rs angrep pi Heismontore-
nes Fagforening. Angrep som var si
alvorlig at NHO ikke engang offent-
lig la skjul pi dette ved ordbruk som
< heismontarene skal knekkes > og < det
rdtne byggverket skal falle sammen
ndr vi sparker inn dara>.

<HMF md knekkes for d hindre at
elektrikerne oppildnes av heismonto-

renes suksess)), uttalte NELFO. Fsrst
skulle fagforskriftene endres, deretter
skulle Heisoverenskomsten tas.

Gjennom tre helsiders oppslag,
inkludert hele forsiden, startet hets-
kampanjen med overskriften <Heis-
montorer med all makt> i Dagens
Nreringsliv 5. mars 1990.

En lederar t ikkel  i  samme avis
6. mars fulgte opp med utsagn som
<Heismontorenes historie er en le-
rebok i hvordan man skal klare d ta
fullstendig strupetak pd motparten>
og videre <Heismontsrene represen-
terer et ytterpunkt av galskap her i
landet>.

Hetsen som fulgte viste at det her
ikke var snakk om tilfeldigheter, men
et godt regissert stormlop fra borger-
lige politikere, presse og neringslivet.
Administrerende direktsr Wilhelm
Andersen i NELFO fulgte opp hetsen
13. mars i Dagens Nrringsliv med 6
uttale at de snsket 6 bryte <heismo-
nopoleb. <Dersom vi kanfd adgang
til d skolere vdre fagfolk, kan vdre
medlemsbedrifter hdndtere den me-
kaniske biten ved montering av heiser.
Da vil man fd reell konkurranse om
disse oppgavene, sierAndersen. - Den
overenskomst (vdr anm. : Heisoverens-
komsten) har lsnns- og regulerings be-
stemmelser som er altfor gunstigfor
heismontarene, til at vi kan ha dette
innenfor vdrfamilie.

- Det vi ogsd ansker er at de som
tilriver seg makt som heismontarene
har gjort, ikke md sees pd som helter
hos sine egne. Saken har ogsd en etisk
side. Man md fd frem at det er gode
krefter som gir resultater, sier Ander-
senr.

Permitteringer i 1992
Etter lang drakamp for 6 forhindre
oppsigelser og arbeidsloshet fikk Re-
berklubben i september 1992 i stand

en banebrytende avtale med bedriften
om 5 dele pi arbeidet gjennom rul-
lerende 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 Dagens Neringsliv I 5. oktober I 992
kunne man lese:. <Ledelsen i Reber
Schindler md i lopet av dagen svare
pd Heis leverandorenes Landsfore-
nings ultimatum: Selskapet md 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 montarene da de inngikk
avtale om rullerende permitterin-
ger Dette er helt uakseptabelt, sett
med HLFs ayne, fastsldr Markussen
(red.anm.: fra NELFO),

Gjennom et oppslag i Nerings-
l ivets Ukeavis 15.  oktober  s lapp
NHO virkelig <katta ut av sekken>
gjennom et oppslag pi forsiden som
utbasunerte at <Heismontorene skal
knekkes>. Det som vakte mest opp-
merksomhet var folgende utrolige
utsagn fra NHO-direktor Olav Mag-
nussen; <Som Hitler sa om Soujet i sin
tid: Ndr du sparker inn doren faller
hele det rdtne byggverket sammen.
Det samme vil skje med heismonto-
rene. De vil sannsynligvis komme ned
pd samme nivd som elektrikerne eller
forsvinne s om gruppe )).

Administrerende direktsr Wilhelm
Andersen i NELFO var litt <mildere>
enn Magnussen da han la til at <- Vdre
tillitsval gte fry kter no k smitteeffekten.
At enkelte ansatte i NELFOs medlems-
bedrifter skulle la seg oppildne av heis-
montorenes sul<sess. Bdde elehrikerne
og heismontarene er i dagmedlemmer
av LO-forbundet NEKF>.
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Magnussen forsatte med 6 fortelle
at NHO ni skulle kreve erstatning
av HMF; <En av strategiene NHO
og NELFO nd harfor d knekke heis-
montorenes aksjonsiver er at alle
ulovlige aksjoner konsekvent skal
folges opp med erstatningssoksmdl.
Tre saker venter i arbeidsretten, og
erstatningskravene har en samlet
verdi pdfere millioner kroner>.

Trosser NHO
Det mangler ikke pi eksempler i
NHOs mangeirige kamp for 6 knuse
Heismontsrenes Fagforening og dette
er bare noen. Og med friskt i minnet
uttalelser fra den ni avsluttede fem
m6neder lange konflikten, si er det
ingen tvil om hva som er m6let til
NHO nemlig 6 knuse Heismontsre-
nes Fagforening og skape uro, kaos
og uryddige forhold i en bransje som
inntil ni har vrert en av de ryddigste
i n nenfor byggebransj en.

Derfor md det vare et kraftig
slag i trynet p6 NHO, ni som styret
i Reber Schindler Heis AS enstem-
mig har vedtatt folgende uttalelse
mot sosial dumping: <Styret i Reber
Schindler Heis AS er opptatt av d

sikre like konkurransevilkdr samt ha
lanns- og arbeidsvilkdr for utenland-
ske arbeidstakere i heisbransjen som
er likeverdige med de vilkdr norske
arbeidstakere har Partene bsr der-
for samarbeide med sikte pd d sikre
at norske lanns- og arbeidsvilkdr
skal gjelde for heisbransjen i Norge.
Allmenngjaring av gjeldende tarffiv-
tale for heisfaget kan vare et aktuelt
virkemiddelfor d oppnd dette>.

I skrivende stund har ikke noen
av de andre bedriftene i heisbransjen
fulgt opp denne uttalelsen, men vi fir
hdpe at de vil ta til fornuft og gjore
det som er moralsk riktig.

Fortjener ikke makt
I rettferdighetens navn viljeg til slutt
si at NHO ikke fortjener i sitte med
noen form for makt i det hele tatt. De
viser ingen ydmykhet ovenfor den
makta de innehar og bruker den mest
til egoistiske formil. Hvis vi ikke fir
tiltak mot sosial dumping vil velferds-
staten Norge forfalle og svinne hen,
og det vil forst og fremst gi utover
<den vanlige mannen i gata>, ikke de
<hoye herrene> i NHO-bygget. En
slik utvikling i samfunnet fortjener

ingen applaus og er ikke noe d vere
stolt av.

Det er aldri for sent 6 snu, selv
ikke for NHO, men oddsen for at det
vil skje er nok ikke si stor, men alt er
mulig. Derfor vil jeg pi veien videre
gi dere mitt eget lille ordtak som sier:
<du skal v@re stolt 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 ut-
sikt til feite bonuser eller solide fallskjerm for utfsrt ddrlig jobbl

Av Tor Sundby

Nir NHO krever at arbeidsfolk skal
la vrere 6 kreve lonnstillegg, er det i
en tid hvor vi i Dagens Nreringsliv og
Finansavisen daglig kan lese hvordan
rikfolk skuffer inn penger!

llopet av de tre siste Srene har de
skuffet inn 327 milliarder i aksjeut-
bytte til seg selv, og i tillegg kommer
selvsagt solide bonusavtaler og solide
fallskjermer.

Vi snakker ikke om rikfolk som
onsker en langsiktig investering pi
fremtiden, men om mennesker som

kun snsker 6 sope mest mulig penger
i sin egen lommebok pi kortest mulig
tid gjerne pd bekostning av arbeids-
plasser.

Her har det ikke vrert snakk om 6
vare solidarisk med de lavtlsnnede
som har mitte noye seg med smuler
fra de rikes festmiltid!

Penger pi bok
Samtidig har statens oljefond passert I
billiard kroner som er over 1000 mil-
liarder kroner, eller I 000.000.000.000
kroner. Det blir 6 mange sifre at det
lett kan gi surr. I tillegg kommer et

Folketrygdfond som nrermer seg 200
milliarder kroner og valutareserver
i Norges bank pd rundt 250 milliarder
kroner. Disse ufattelige summer sal-
tes ned i en tid hvor ulsste oppgaver
i samfunnet bare vokser.

At direktsrene i NHO med disse
tallene i bakhodet ni krever null-
oppgjor, er ikke bare frekt, men ogsd
dumt.

Det er altsi ingen grunn til 6 vrere
beskjeden i  de kommende lsnns-
oppgjor - enten de er sentrale eller
lokale!

 Y
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Heismontgr-se ier
i lokale forhandlinger

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  b i t r e  he i ss t re i ken  i  l j o r  hos t
tut r  ik le t  seg t i l  en c l ra-r lkamp nre l -
l o r n  L O  o g  N I I O  o n r  s o s i a l  d L u n -
ping.  Dct  cncl te nred neder lag fbr '
l rc isnrontorcne og LO. men nd har
I  I c i s r r r t r r t l r r | c n e \  F o f e n i | l L l  \  U n n e l
f l 'anr  lokal t  nrec l  s i t t  v ik t igste k lav.

Fornoyd
Scint  torsc lag kvelc l  c len 17.03.05 cncl -
tc clc lokale fbrhancll ingene i Reber
Schincllcr. Nolgcs storstc hcisbcc'lr i l t.
Et cnstcmn'ri-{ styrc i bcclrif icn stcnltc
cla tirr at norskc lonns- og arbeiclsvil-
ka r  ska l  g j e l de  tb r  he i sb rans jen  i
Norgc.

Fra augLrst  t i l janual  hadde rnonto-
rerre streiket fbr at NHO skulle innfl ' i
akkLrrat dette kravet pii sentralt hold,
rnen streiken endte nred tap og tvun-
-rlen lonnsnenrnd.

- Vi er.j levlig goclt fornoycl. Samti-
clig mir.yeg lcgge ti l  at clet foltsatt f in-
ncs nocn rcllrcscrltantcr for arbeidsgi-
\/cnrc som tar sarnfirnnsansvar og sorlr
tal problcn.rct mcd sosial dumping pir
alvor. uttalcr Tc{c Skog fl 'a heismon-
torcncs lbrhandlingsLrtvalg vccl Rcbcr
Schinc l lcr .

Kommer etter
Onr lag 200 av fblbundets 700 rncd-
lenrrner er ansatt i clen nolskc avdclin-
-rta av det rrult inas.jonale sclskapct.

Ni  oynel  heismontorcne mul ighc-
ten t i la t  kravet  kan innf l ' is  i  enda l lerc
bedrif ier. Etter pirske blir det lokale
folhancll ingel i nye selskaper'.

- Dcttc var cle forste fbrhancll irr-
gene.  Folh i rpent l igv is  komrler  c lc
ancire selskapeue etter. sier Skog ti l
Klassckaml.lcn.

K i I d c. K I u.s.s e li u t t t | ) ( t l

AV

Enorm oppslutning
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.

Da svensk LO med sine to millioner medlemmer hadde liknende kampanje fikk de inn 20 000 svar.
Sundnes kunne opplyse at kjsnnsmessig fordelte svarene seg med 47 prosent kvinner og 53
prosent menn. Den storste andelen svar kom fra aldersgruppa 30 til 60 Ar.

LO-medlemmenes ti-pA-topp-liste bestAr av de mest populare kravene. Over halvparten av
innkomne krav er pa ti pa topp-lista.

Lista ser slik ut i prioritert rekkefolge:
1. Trygg pensjon
2. Forsvar sykelo nnsordningen
3. Nei til Arbeidslivslovutvalget
4. lkke rct AFP
5. Kamp mot privatisering

6. Neit i l  sosial  dumping
7. Arbeid til alle
8. Neitil midlertidig ansettelser
9. Ei lsnn A leve av - annet

10. Nei t i l  brutal iser ing

j -2oos  11
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H eisoverenskomsten ti I
Rikslsnnsnemnda

Etter at regjeringen brukte tvungen lsnnsnemnd i heiskonfliffien skal Heisoverens-
komsten behandles av Ri kslsnnsnemnda.

Av Redaksjonen

Nemnda har innkalt partene til hovedforhandlinger
I l. april 2005 og frist for innsending av partsinnlegg
er 18. mars. Forhandlingsleder Jan Olav Andersen er
forbundets prosessfullmektig under hovedforhandlin-
gene. Forbundsleder Hans Olav Felix og Terje Skog er
oppnevnt som forbundets representanter i nemnda, hvor
Felix har stemmerett.

Hovedforhandling i saken er berammet til mandag
I L april 2005 kl. 9.00, og vil bli avholdt i Arbeidsrettens
lokaler i Grensen 3. Oslo

Om Rikslsnnsnemnda
Rikslsnnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om
lsnnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvis-
ter. Nemnda behandler interessetvister som partene i
arbeidslivet frivillig bringer inn til avglorelse, og tvister
som de lovgivende myndigheter vedtar skal lsses ved
tvungen lsnnsnemnd.

Folgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes
til Rikslonnsnemnda fra l. mars 2004tll28. februar
2007:

l. Som faste noytrale medlemmer: Sorenskriver Stein
Husby, Kongsberg
Avdelingsdirektor Anne Britt Evensen Norum, Oslo
Professor Steinar Strsm, Oslo

2. Som representant for arbeidstakerinteresser etter
lsnnsnemndloven: Nestleder i Landsorganisasjonen i
Norge, Roar Fl6ten, Oslo

Personlige varamedlemmer:
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
Generalsekretrer Aud Blankholm, Oslo
Sekreter Trine Lise Sundnes. Oslo

3. Som representant for arbeidsgiverinteresser etter
lonnsnemndloven: Viseadministrerende direktsr Lars
Chr. Berge, Barum

Personlige varamedlemmer:
Avdelingsdirektor Kirsti Stoklan4 Oslo
Forhandlingsdirektsr Gunnar Flaat, Oslo
Ridgiver Helen Naper, Oslo (ny)

4. Som representant for arbeidstakerinteresser etter
tjenestetvistloven: Leder Morten Aye, Drobak (ny)

Personlige varamedlemmer:
Nestleder Tore Eugen Kvalheim, Oslo (ny)
Generalsekretnr Jan Olav Aarflot, Vesteroy (ny)
Leder Turid Lilleheie, Nedre Eiker (ny)

5. Som representant for statens interesser etter tjenestet-
vistloven: Personaldirektar Jsrn Skille, Moss (ny)

Personlige varamedlemmer:
Underdirektsr Grete Antonie James, Oslo
Avdelingsdirektor Ingrid Haugen, Oslo
Avdelingsdirektor Kyrre Stenbro, Oslo (ny)
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Kontrollridet hos Otis i USA
Kontrollrddet for heis foretar med 2 Ars mellomrom
studieturer. Hensikten er e studere den siste utvikling
innen omreder rddet engasjerer seg i. Nye trender og
produkter som utvikles har interesse, og den innvirk-
ning dette fdr for Norge sin del veffilegges. Studieturen
denne gang gikk til Otis sin forsknings- og utviklingsav-
deling i Connecticut, USA.

Av Tor Sundby disse - spesielt i sikkerhetskretser
- ble tillagt stor vekt. I Norge har vi
(les Kontrollridet) ved flere anled-
ninger hatt diskusjoner om hvorvidt
man bare kanlbar stole p6 mekaniske
innretninger for 6 sikre redningsrom
pi eks. stoltak, eller om elektronisk
sikring kan erstatte gammel teknologi.
Otis presenterte for oss sin heis GEN2,
hvor nettopp elektroniske komponen-
ter i stor grad erstatter gammel meka-
nisk teknologi. Dette blir en diskusjon
som blir viktig fremover, og det blir
ikke lett 6 overbevise montorer som
er vokst opp med mekaniske brytere
i sikkerhetskretser at dette er avleggs
i moderne teknologi.

Datamodeller av heiser
Komiteen fikk ogsd et innblikk i
hvordan OTIS bruker datamodeller i
utvikling av heiser, serlig av hoyhas-
tighetsheiser i skyskrapere.

Kombinasjoner av pulserende
krefter, elastisitet og svingninger i
hoyebyggkan gi situasjoner som har
direkte innflytelse pi sikkerheten til
heisen. Det ble her vist eksempler pi
hvordan elastisitet i breretau og opp-
heng kan gi kortvarige svingninger
som overskrider det som normalt

Otis er verdens stsrste heisleverandor,
og en del av industrigiganten TCU
som har en omsetning som n&rmer
seg et haht norsk statsbudsjett.

I tillegg til informasjoner om nye
produkter (eksempelvis rulletrapper
med bevegelige sideskjort) med mer,
besskte vi ogsi Otis sitt testtirn.

Testtdrnet er 130 mhayl med in-
stallasjoner for opptil 14 heissjakter,
med oppstilling av rulletrapper med
mer. I tillegg et laboratorieomride
hvor styresystemer ble testet for stov,
vann, rystelser, temperatur med mer.

Testtirnet ble ogsd brukt til 6 kon-
trollere at resultatene fra utviklings-
avdelingens <datamodelleringer> var
korrekte. Kontrollridets medlemmer
fikk vandre ganske si fritt omkring
under omvisningen - og flere av del-
takerne brukte mye tid pi utstilling
av det fsrste fangapparatet som Otis
utviklet i 1852.

Sikring av redningsrom
Otis forsker  og utv ik ler  mange
losninger som baserer seg pi Pro-
grammerbare Elektroniske Styringer.
Risikovurdering knyttet til bruken av

Testttrnet til Otis.

skal oppsti. I hoye bygninger kan
bevegelser i bygningen v&re av en
slik frekvens at de lange breretauene
kommer i farlige svingninger. Data-
modellene viser da kombinasjoner av
tiltak som da mi settes inn.

Kalt ogs6 utenfor Norge
Det ble en slitsom tur, men med
mange nyttige erfaringer. F.eks erfarte
vi at det ikke var Norge som oppfant
bompenger eller for den saks skyld
salting pd vinterveier. Og skulle noen
tro at Norge er spesielt kaldt, kan jeg
forsikre at minus 20 grader merkes
godt pi gaten mellom skyskrapere om
en ikke har lange <undikken p6 seg.
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Rikest land - dirligst pension
Norge er det rikeste landet i verden, men har den hoyeste pensjonsalderen og det
Iaveste pensjonsnivdet av sammenliknbare land.

Av Redaksjonen

Sl ik  cr  det  n i .  Og s l ik  v i l  det  vr re
ogsa i f ianrtida dersonr regjcringcns
fbrslag ti l  pensjonsreforrr blir vedtatt.
Det gir fl'arr av et notat LO la fram
fbr Stortingets finanskorrit6 under den
apne l.roringen mandag.

Hoyest alder
Nolge hal i dag den hoyeste nolrrale
pensjonsalderen av land det er naturlig
d san.rurcnliknc seg med. mcd 67 6r.
Danmark, Sverige. Nederland og Ost-
elrike har 65 Ar. mens Finland har 63 ir '.
OgsA nir vi sr.rakker or.n den n6vc-
rcndc rccllc pcnsjor.rerir.rgsaldcrcn cr
den ifolge OECD-statistikk fra 2003
hoyest i Europa.

Selv om det ni srrakkes om 6 oke
pensjonsalder-en i rnange vestl ige land.
vil det ogsi skje i Norge i forbindelse
nred pensjonsleforr ren.  Bdde pen-
s jonskornrn is jorren.  r 'eg jer i  r rgerr  og
Ap forcslAr at dersour den forventede
levealderen oker. skal ogsi alderen for
i oppni f ir l l  pensjon okes.

Lavest nivA
De enkel te lands pensjonssystemel '
er bygcl opp pir Lrl ik nrite og kan ikke
saururenl iknes direkte. LOs sanrflnns-
avdcling har clerfol sett pii den sam-
lede virkning av systculcr som dckkcr
alle <normale> lonnstakerforhold. I
Finland og Osterrike har de hclstatl igc
ordninger, i Danmark og Svcrigc har
lnan en statl ig kornbinert rred en ar-
beidsn.rarkedsrelatert, i Nederland err
statl ig folketrygd kombinert nred err
lovbestenrt t i l leggspensjon. NAr disse
sammenl iknes,  dekker  ordningene i
F in land.  Osterr ike og Danmark 70
prosent av tidl igere gjennomsnittslonn
etter 40 Ars opptjening. I Nedellancl
dekker den 75 proscnt. I Svcrigc 65
prosent. Og i Norge 50 prosent!

Oljerikdom
Regj eri rr gen og pensj on skonru i sj onerr
har fbreslitt en opptjeningsprosent pi
1,25 prosent, sonr gir 50 prosent fblke-
t lygd et ter  40 Ar  (  1.25 x 40) .  I  F in land
cr opptjeningsprosenten 1,5 prosent i
alderen l 8 ti l  52 ir. I "9 proscnt i aldc-

ren 53 ti l  62 og 4,5 prosent f i 'a 63 ti l  6u
ir. I Osterrike er opptjeningsproscnte n
flat som i Nolge. n.ren pi 1.78 prosent.
I Nederland el clen pii 1.75 plosent.

Sanrmenl ikn ingeu v iser  c lgs i r  a t
Norgcs f ramticligc Lrtgiftcl t i l  pcnsjon
er lavclc cnn i Finland. Ostelrike og
Svcr igc.  Pensjonskomnr is jonen har '
bcrcgnct at utgiftcnc ti l  eu uroclerni-
ser t  fo lketrygd i  2050 v i l  vr rc  17.5
prosent av de sanrlede lonnsinntekter.
Si nrye nrd kreves inn av lonna pii
en ellel annen miile fbr ir f inansiere
kostnadene ved pensjonerre. Tallet fbr
Neder land er  34 prosent .  I  F in land er
kostnadene nd pir 20 prosent og anslirs
i vokse ti l  2(r prosent i 2050.

Til forskicll f ia dc andlc landenc
l.rar Norge et vokscndc pctrolcur.r.rs-
fbnd sour if 'olge regjeringen skal gii
t i l  i  dekke pens.jonsut_qiftcr i f l 'arrticla.
Petroleurrsfondet har ni passcrt 1 000
rri l l iarder kroner.

Kiltle; Dugbluclet

AV

Forbundsstyret vil allmenngisre
overenskomst
Fellesforbundets forbundsstyre har den 16.02.05 vedtatt A kreve allmenngjoring av Byggfags-
overenskomsten i fem fylker i Oslo-omrAdet.

Vedtaket i forbundsstyret var enstemmig, og det ligger ogsd i vedtaket at adminsitrasjonen
skalvurdere A ta med et sjette fylke, Telemark, hvis nodvendig dokumentasjon kan framskaf-
fes derfra. Forbundsstyret snsker lorovrig at Fellesoverenskomsten for byggfag skal allmenn-
gjores i Ostfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Vestfold. Forbundsstyret krever kapitel 1,2,6
og 7 i Fellesoverenskomsten for byggfag allmenngjort. Det er samme kapitler som er allmenn-
gjort siden 1. desember for sju petroleumsanlegg pA land.
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Tvungen lannsnemnd:
lnngrep i streikeretten

Den 24. januar, pd dagen fem mdneder etter at heiskonflikten startet, meddette
statsrdd Dagfinn HoybrAten (KrF) at han ville fremme lov om tvungen lsnnsnemnd.
Streikegrunnlaget om en intensjonsavtale med arbeidsgiverne ffELFO) om at
<<norske lsnns og arbeidsvilkdr skal legges til grunn ved arbeid i Norge>, var for
tungt d svelge for NHO.

Av Redaksjonen

EL & IT Forbundet har hatt I l0 med-
lemmer ute i streik, arbeidsgiverne har
utestengt ytterligere 360 montsrer.
Det kan spekuleres i hvorfor NHO
brukte lockout pd den miten. En be-
grunnelse kan vere at NHO snsket at
arbeidskampen skulle svi mest mulig i
lommeboka for den enkelte arbeidsta-
ker. samt for forbundets okonomi. En
slik begrunnelse er legal og forstielig
i en arbeidskamp.

lkke fare for liv og helse
En annen 6rsak er at NHO ved i ske
omfanget av arbeidskonfl ikten snsket
6 tvinge fram tvungen lonnsnemnd.
Gjennom de fem minedene konflikten
varte, har NHO dpenlyst arbeidet for
at myndighetene skulle hjelpe dem ut
av en, forNHO, kinkig situasjon. Den
2l . desember kalte Hoybriten partene
inn til mste forste gang. Statsridens
konklusjon i desember var at konflik-
ten til da ikke hadde fsrt til fare for
liv og helse og at det var unodvendig
med tvungen lsnnsnemnd.

I lovforslaget 28. januar om riks-
lsnnsnemnd fra regjeringen stir det
svart pi hvitt at <helsetilsynet har ikke
rapportert om fare for liv og helse pi
grunn av heiser som st6u. Dette be-
krefter at det eneste saklige kriteriet
for 6 gi til tvungen lsnnsnemnd ikke
er innfridd. Derimot sier Hoybriten
at rapporter fra Statens bygningstek-
niske etat om en uavklart og alvorlig
sikkerhetssituasjon har vert utslags-
givende 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 neste omgang at stadig flere
heiser enten stoppet av seg selv eller
mitte stenges grunnet vedlikeholds-
mangel.

Drev dobbeltspill
Hva var den faktiske situasjonen mel-
lom partene dagene i forkant av regie-
ringens beslutning? Det var samtaler
pi ulike nivier og konflikten var i en
fase hvor det, i hvert fall tilsynela-
tende, var vilje til dialog og losning.
Det var klart for en presentasjon av et
tekstlig forslag, og NHO hadde endog
lovet LO-leder Gerd-LivValla tilbake-
melding mandag kveld! Det er derfor
temmelig opplagt at NHO her drev et
dobbeltspill. Overfor regieringa ga
NHO inntrykk av at det var umulig 5
finne en lssning, samtidig som det var
<godsnakking> med LO-lederen.

Det er ikke uvanlig at fagstatsri-
den 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-

rende utenfor. Jeg tvilerpi det, og min
konklusjon er atNHO ble bsnnhsrtav
Bondevik2-regj eringa.

Brudd pi streikeretten
Norge har ratifisert flere ILO-kon-
vensjoner som verner organisasjons-
friheten og streikeretten. Slik kon-
vensjonene har vert tolket av ILOs
organer stilles det strenge krav til
inngrep i streikeretten. Sosialpakten
under Europarddet har ogsi bestem-
melser som verner streikeretten. Jeg
konstaterer at regj eringens beslutning
om rikslsnnsnemnd er et klart brudd
pi disse konvensjonene og dermed et
inngrep i streikereffen.

Kilde: Hans Olav Felix Forbundsle-
der i EL & IT Dagsavisen
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Ove Karlsen, Richard Dalberg og "duskedamene" pi Kone
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TR.OMSg'
Heiscupen vil i iret 2005 utspille seg i Tromso.

Dato
Lordag 1. oktober

Cupen arrangeres fra Oslo, ved HMF og de evigunge "duskedamene" fra Kone.

Banen
Hallen som er reservert for denne store begivenheten er Flpyahallen, som har en 7 manns bane

som kan deles opp i maks tre 5 manns baner og er belagt med kunstgress.

Hotell
Vi har reservert plasser pi Scandic Hotel tlf 77 75 50 00.

Pris enkeltrom = 550,- pr. natt / dobbeltrom = 7 50; pr. natt / trippelrom = 860,- pr. natt.
Klubbene f6r selv ansvaret med 6 booke rom pi hotellet, bruk referanse: HEI 0l1005.

Bankett
De evigunge "duskedamene" fra Kone vil sti for denne delen av arrangementet,

sfl da er detjo bare i glede seg.

Flybilletter
Vi har undersgkt muligheten til i booke et fly for alle,

eller reservere for ca 100-200 personer.
Ved booking ligger prisen pi ca kr. 3000,- t/retur og

reservering var for si mange personer vanskelig.
Vi har derfor kommet til den slutning at den enkelte klubb ordner flyreisen selv.

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, danse eller bare prate med kollegaer.

Endelig pdmelding blir 31. mai 2005, men vi @nsker allikevel en hurtig tilbakemelding pi hvor mange
laglpers som blir med, slik at vi kan forberede programmet for arrangementet.

(Se vedlagt pimeldingsskjema).

Store anledninser krever god nlanlegqing. si informer os start organiserinsen i god tid.
Spre det eode budskan blant kollesaer.
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Telefon privat
67 56 14 52
22 68 99 47
2 2 7 4 7 1  0 9
2 1  9 2 ' t 3  0 2
2222 43  48
22 75 00 85
63 87 97 93

2 2 2 1  5 7  8 5
64 83 90 74
55 31 49 82

222837  60
22 10 84 39
22 71 28 49
2 2 2 7  1 9  1 4
22 16 30 70
22 15 52 78

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

2 2 7 4 7 1  0 9

226899 47
63 84 20 73
2221 57  85
2 2 2 7  1 9 1 4
22 26  95  12
56 30 74 62
63 87 97 93
67 90 80 42

63 97 90 09

Telefonkontor Telefaks
22 17 45 50 22 17 45 53
55 36 87 66 55 36 55 77
72848390 72848390
51 84 04 60

E-post
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

atl e. j oh an n e s se n @ oti s. co m
svein.haugen@heis.no
kim.bakkerud@heis.no

tor.sundby@heis.no
tore.grov@heis.no
ben-vik@online.no

tor.moen@heis.no

kj el I. be rntze n @ h e i s. n o
baardnav@online.no

pe r kri sti an. g ran seth @ h e i s. n o
richard. dalbe rg@ he is. n o

roar.enerly@heis.no

tor.sundby@heis.no
karlf b ru rbe rg@ h ot m a i I. co m

threber@fisurt.no
stig.andberg@c2i.net

rune.larsen@heis.no
janrefsn@online.no
ben-vik@online.no

shov@c2i.net
oeyv i n d I arse n@ o n I i n e. n o

bjorn.hovden@heis.no

perarne.salo@heis.no
ter-amu@online.no

sve i n. hau gen@chello. no
ri c h ard. d al b e rg @ h e i s. n o

janbruu@frisurt.no
arvaad@online.no

hhottran@start.no

E-post
heis@heis.no

bergen@heis.no
trondheim@heis.no
stavanger@heis.no

reberklubben@heis.no
koneklubben@heis.no

thy sse n kl u b be n@ h e i s. n o
otisklubben@heis.no

Verv i Heism ont@renes Fagforening pr. 08.09 .04
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

Andre verv
Medl. reg.
Akkordkontrollor
Verneansvarlig
Redaktor
Lerlingerepresentant
Pensjonsansvarlig

Bergen
Drammen
Hedmark/Oppland
Kristiansand
More & Romsdal
Nord-Norge
Oslo
Stavanger
Trondheim
Vestfold/Telemark
Ostfold

Avdelingsledere i Heismontsrenes Fagforening

Klubbledere i heisfirmaene
Otis
Euroheis
Kone
Melbye
Reber Schindler
Reber Schindler
Stahl
Stahl
Thyssen
Thyssen rulletrapp
Uni
Ribe
HK Service
Sanne Spesial heis

0 3 - 0 5
0 3 - 0 5
0 3 - 0 5
0 3 - 0 4

Navn
Rune Larsen
Per Arne Jensen Salo
Bjorn Hovden
Espen Mil l i
Harald Aasen
Geir Eigil Lokke
Vidar Holm
Atle Johannessen
Svein Haugen
Kim Bakkerud
Tor Sundby
Tore Grov
Roar Strand
Vegard TommerAs
Tor Moen

Kjell Berntzen
BArd Navrud
Per Kristian Granseth
Richard Dalberg
Lars lversen
Roar Enerly

01  -03
0 4 - 0 6
0 4 - 0 6
02 -04
0 3 - 0 5
0 4 - 0 6
0 4 - 0 6
0 3 - 0 5
0 4 - 0 6
0 4 - 0 6
0 4 - 0 6

Tor Sundby
Karl Fredrik Brurberg
ArildNysted
Tor Helge Reber
Stig Andberg
Jan Wahlgren
Rune Larsen
Jan Refsnes
Roar Strand
StAle Hovland
@yvind Larsen

Hovedtill. BjornHovden
Oslo Ulf Grabner

Per Arne Jensen Salo
Oslo Terje Amundsen
Hovedti l l .  SveinHaugen
Oslo Richard Dalbero
Oslo Jan Bruun
Bergen Arvid Aadland
Oslo Vidar Holm
Oslo BArd Hexeberg
Oslo Morten Sandaas
Oslo Henning Hottran
Bergen Terje Fjeldstad
Oslo Thomas Skoglund

Adresse
Brugt. 14, 01 86 Oslo
Kalfarv. 71 , 5018 Bergen
Postboks 9254, 7 424 Trondheim
LagArdsvei 124, 401 1 Stavanger
c/o HMF
c/o HMF
c/o HMF
c/o HMF

Periode
0 4 - 0 6
0 3 - 0 5
0 4 - 0 6
0 3 - 0 5
0 3 - 0 6
0 3 - 0 6
0 3 - 0 5
0 3 - 0 5
0 3 - 0 6
0 3 - 0 5
0 3 - 0 5
0 3 - 0 5
0 3 - 0 5
0 3 - 0 6
0 3 - 0 6

mobiltlf
951 91 555
91 I 53 408
907 76 106
902 07 501
900 46 135
908 77 082
970 62 663
905 09 01 9
906 28 250
900 32 469
907 93 503
951 73 050
951 92  117
480 06 526
909 1 6 330

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

907 93 503
959 82 338
91 1 09 858
9 1 5  6 3  1 3 0
907 96 288
951 91 583
951 9.1 555
918 72 686
951 92 117
913 08  182
913 61  344

907 76 106
91 6 32 996
91 8 53 408
952 28 775
906 28 250
909 28 637
91 7 23 830
920 53 963
970 62 663
917 59 474
982 30 870
906 27 373
992 17 513
975 50 906

Avdelings- og klubbkontorer
Avdeling
Oslo
Bergen
Trondheim
Stavanger
Reber
Kone
Thyssen
Otis


