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Leder av HMF, Rune Larsen

Gratulerer, alle i offentlig sektor med fortsatt god tjenestepensjon og uendret 
AFP ordning Ð en seier det virkelig er grunn til � v¾re stolte av! Da kommer det 
naturlige sp¿rsm�let om hvorfor ble det s�nn? Vi i privat sektor Þkk jo det vi 
betrakter som et pensjonsran. 
 Neste sp¿rsm�l blir: Er det n� duket for omkamp i privat sektor? Ja mener 
avg�tte leder for transportforbundet, Per ¯stfold, som maner til omkamp. Ja 
dette m� utredes!
 Vi har en sommerferie til � gruble litt over v�re stemmer til kommende valg 
i september. Er vi tilfreds med den r¿d/gr¿nne regjering? Har de ivaretatt v�re 
rettigheter og bedret forholdene for de ßeste?
 Min p�stand er at de har gjort mange ting som forverrer forholdene. Pen-
sjonsordningen og AFP er gedigne r¿vertokt fra regjeringen side, derfor ogs� kalt 
folkeran. Innf¿ringen av tjenestedirektivet, kynisk uten � ta hensyn til forbund 
og foreningers meninger som klart har gitt beskjed om at regjeringen m� be-
nytte sin rett til veto, er ogs� et eksempel. Det samme med postdirektivet, hvor 
 regjeringen er i ferd med � gj¿re forskjellene st¿rre. Arbeiderpartiet har bedrevet 
en privatiseringspolitikk i stor stil helt siden Gro Harlem Brundtland sin tid, og har 
fortsatt i samme h¿ye tempo.
 Regjeringen har p� mange omr�der kj¿rt en h¿yrepolitikk. Det betyr lite om 
H`n er liten eller stor n�r politikken er h¿yrerettet p� mange omr�der. Det � tek-
kes n¾ringslivets interesser har v¾rt i fokus. Noe av det positive av uttalelser 
som Stoltenberg har kommet med de siste m�neder er at han endelig innser at 
markeds¿konomien ikke kan Çßyte frittÈ, men den M� styres. Dette er et lite 
stykke i riktig retning, vekk fra h¿yrepolitikk.
 Noe av det negative statsministeren har uttalt i det siste er i m¿tene p� Island 
om EU-medlemsdebatten p� Island. Her uttalte EU-tilhengeren Stoltenberg at 
Island ikke skulle bekymre seg for � inng� medlemskap i EU, fordi Norge ville hjelpe 
til, for Norge var spesialister p� forhandlinger med EU! Spesialister i forhandlinger 
med EU? Ð tenkte jeg! Ja, ja, om det � v¾re best i innf¿ring av EU-direktiver uten 
� la folk f� mene noe om det er � v¾re best i forhandlinger med EU, s� viser det 
noen virkelig skremmende holdninger fra regjeringen side. Men disse holdningene 
har jo regjeringen vist gjennom en �rrekke. Stoltenberg kj¿rer en regjering tufta 
p� mest h¿yre- og EU-politikk. Det har v¾rt to folkeavstemminger som har sagt 
NEI til EUs politikk og innehold! Da sp¿rs det om de r¿d/gr¿nne fortjener kom-
mende stemmer! Det m� nok en venstredreining til etter min vurdering. Flere fra 
venstresiden i politikken inn p� stortinget. Da kan vi f� en start p� ÇmotvektÈ av 
politikk og handling i landet.
 Det er v�r stemme som teller i valg av det samfunnet vi ¿nsker. Et velferds-
samfunn hvor v�re verdier blir forvaltet p� en fornuftig m�te, ikke et samfunn 
rettet mot markeds¿konomi og EUs Fire Friheter! 
 Til slutt vil jeg understreke at vi er godt forn¿yd med de jentene vi har hatt 
i faget, og har i faget n�, selv om en ikke kan si det samme om kvinneandelen i 
bransjen generelt. H�per ßere jenter s¿ker seg til heismont¿rfaget! Her trengs det 
en innskjerping p� de ßeste bedriftene. Dette er ikke sikkert det skjer automatisk, 
uten hjelp fra klubba �! 

Nyt sommerm�nedene og ha et godt valg!

Innhold

HMF avd/klubb 1–3
Melding om dødsulykker 
    i byggebransjen 4–5
Jensen, Jens eller Folkvord 6–7
FrP – for milliardærer flest 8
1. mai 9
Sliterdefinisjonen 10–12
Den nye plan- og bygningsloven 12
Medlemsdebatt om Palestina 13
Access konkurs 13
Olje- og anleggskonferansen 14–17
Likeverd for arabere og jøder 18–19
Skogs tur i Palestina 20–23
Labrit Riga 24–28
Mc Vårtur 29–30
Lærlingesamlinga 2009 31–32
Nye permitteringsregler 33
Jenter i faget 33
The Norwegian Elevator 
    Constructors Union 34
Land vi kan sammenligne oss med 34
Fra sjakta 36



GLE�@UC.JKTAA

®rsenkc`ucdkhmfdm

Dag Thoresen

Gu`�rjidq�h�cds�m½qd�®rsdm>
Sommervarmen har n�dd ¯stfold og 
arbeidslysta er vel lavere enn moralen. 
Her i ¯stfold er det for tida rolig og Þr-
maene har en del sm�jobber og servicer 
� ta tak i. Det har ikke blitt noen store 
endringer i bemanningen, verken med 

nyansettelser eller oppsigelser. For tida 
er det Þre Þrmaer i ¯stfold; Otis, Kone, 
Reber Schindler og Access. Vi har orga-
niserte i alle Þrmaene og har en ganske 
god oversikt over tingenes tilstand. Det 
er vel mange som syns det er greit med 
en litt rolig sommer uten det enorme 
arbeidspresset vi har hatt de siste �rene. 
Til h¿sten er det noen nyanlegg for ßere 
Þrmaer, s� det ser ikke ut til at Þnanskri-
sa har sl�tt helt til i det n¾re ¯sten. Vi 
har mye fellesaktivitet i HMF-avdelin-
gen, som du kan lese p� annet sted i 
blekka er det Gokart og fellesm¿ter. Det 

telles n� p� knappene om vi skal stille 
¯stfolds stolthet ÇSYSTEMBOLAGETÈ 
til h¿stens heiscup. 
 
Av gode nyheter er at b�de Eirik Hafs-
skjold og Jon Aspelund har best�tt fag-
pr¿ven og har kommet seg opp i kate-
gori B mont¿r, gratulerer begge to. 
 
Til sist er det vel bare � ¿nske alle Heis-
mont¿rer fortsatt god ferie, eller vel 
overst�tt for de som var tidlig ute. 

Sqnmcgdhl

¯ystein Jevnaker

Da vi ikke hadde levert noe til Heismon-
t¿ren forrige gang, trodde dere kanskje 
det ville komme en lang avhandling den-
ne gangen... Men nei da!
 

Her i Tr¿ndelag g�r livet sin vante gang. 
Butikkene har akkurat nok med jobber 
frem til sommeren, med en liten opp-
gang etter ferien hos de ßeste.
Siden 1. mai har undertegnede g�tt ar-
beidsledig fra bransjen, da Access valgte 
� legge ned heisavdelingen.
 
Det er ogs� blitt nye heismont¿rer  
i distriktet siden sist. Ole Morten 

 Pedersen i Reber og Linn Kamilla Linberg 
i Otis leverte begge et utmerket stykke 
arbeid til pr¿venemnda. Linn Kamilla er 
for¿vrig den f¿rste kvinnelige heismon-
t¿ren i Trondheim! (og nord for Sinsen-
krysset...?) Gratulerer til begge to!!

Fortsatt god sommer!!
 
Rosenborg e b¾st!!!

Qdadqjktaadm

Tor Moen, hovedtillitsvalgt

Shc
Det g�r mot sommerferie. Men f¿rst 
et lite sp¿rsm�l, hvis vi rekker det.  Jeg 
har fors¿kt meg p� noen grublerier og 
har f¿lgende sp¿rsm�l. Hvorfor er det 
slik?
Shkfidmfdkhf� shc� rxmjdq� oqnonqrinm`ks�
ldc�`ms`kk�shkfidmfdkhfd�gidkodlhckdq.
deedjshuhrdqhmfrudqjs¾x-

N� har jeg akkurat forhandlet med re-
dakt¿ren om utsatt frist for innlevering 
av dette innlegget, men i teorien ville 
jeg rekke et innlegg i forrige Heismont¿r, 
hvis jeg og PC`n jobba fort nok. 

Er da min konklusjon H¾renFl¿tteM¾ 
nok en bekreftelse p� Albert Einsteins 
relativitetsteori, E=MC2? Alts� jo ras-
kere vi arbeider og dess ßere hjelpe-

midler man har tilgjengelig, jo mindre 
tid f�r man? 

Hvis man oppn�r h¿y nok hastighet, s� 
vil man komme bakover i tid? Gjenopp-
leve sin egen barndom?  Det kan man 
jo alltids ogs� oppn� i andre enden uten 
spesiell h¿y fart. Det kommer bare an 
p� hvor fort man blir senil. Men hadde 
vi f�tt bedre tid om vi greide � spole 
tilbake tida? Antagelig ikke! Man ville 
bare oppdage for annen gang, at man 
hadde forferdelig d�rlig tid! Og det kan 
jo ikke v¾re noe poeng? Eller?

Det er s� mye man kan lure p� og ikke 
minst bli forbanna p�! Og blir man f¿rst 
forbanna, s� g�r tida j¾vlig fort!

I`mt`q
Elendigheta begynte allerede i januar 
(Trondheimskonferansen). Jeg hadde 
knapt rukket � svelge unna siste skvett 
av L¿iten juleaquavit, f¿r LOÕs lysende 
stjerne Trine Lise Sunnes kunne minne 
oss p� at 72% av medlemmene i LO 
stemte for � ¿delegge den gamle AFP 

ordningen. Eller som det heter i den 
r¿d-gr¿nne versjonen, Çstemte for re-
formenÈ. ÇDet tar jeg til etterretningÈ, 
sa dama. Hva med � ta folkets ÇNei til 
EUÈ til etterretning? 

N�r da noen av de enfoldige tillitsvalgte 
nevnte p� muligheten for 6 timers dag, 
for om mulig f� noe mer tid til annet 
enn arbeide og dermed gi sliterne en 
verdig utgang fra arbeidslivet s� de 
da kan hende orket � st� til de var 62 
�r, kunne Trine Lise opplyse om at det 
p�gikk et fors¿k med 6 timers dag for 
uf¿re/pensjonister eller seniorer som 
det heter. (Jeg l¾rer meg aldri den nye 
termologien.)

Gunqenq�hjjd�s`�rsdfds�gdks�ts>
N� vet ikke jeg om det er lommer i lik-
skjorta, men hvis det er det, m� vi f� 
sydd de igjen. Kan dere tenke dere noe 
verre enn folk som ligger og drar seg, og 
i tillegg skulle ha henda i lommene?

▼
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L`qr
Hmsdqm`rinm`ks+�adcqd�shc>
I mars gikk turen til Brussel. Deltakelse 
i Schindlers �rlige konsernm¿te for � 
bli oppdatert p� siste informasjon, og 
�rets resultat. Denne gangen hadde 
konsernledelsen ogs� innvilget en hel 
uke til trening sammen med de nye de-
legater fra stater som tidligere tilh¿rte 
det gamle ̄ st-Europa. Meget nyttig og 
vellykket tiltak.

Det er alltid interessant � treffe folk fra 
andre nasjoner. Oppleve kulturforskjel-
lene og samtidig  oppdage at jo n¾r-
mere man kommer Çg¿lvetÈ dess mer 
lik er vi i tankegangen og oppfattelsen 
av problemer. Men mest av alt oppdager 
man hvilken fantastisk fagforening og 
bransjeavtale vi har her i Norge!

Hva s� med v�re utenlandske kollegaer? 
Hvordan st�r det til med tilgjengelig tid 
og hjelpemidler?

I Schindler Rudqhfd+ har de i alle fall spart 
noe tid fordi det ikke lenger innkalles til 
styrem¿ter i bedriften.

I C`ml`qj har de enda bedre tid da de 
ikke lenger trenger � ha m¿ter med le-
delsen. Det er ikke lenger noen direk-
t¿r � forhandle med og gutta Þkk be-

skjed om at Danmark n� er administrert 
 direkte fra Hamburg! @adq�rbgmdkk 

Hva s� med v�re Ýmrjd venner? Fjor �rets 
representant Jyrki, fortalte at han som 
serviceleder ikke hadde snakket med en 
eneste kunde p� ßere m�neder. Det var 
det ikke tid til hvis han skulle holde effek-
tiviserings-systemet i gang med num-
mer og tilbakemeldinger. �rets utsending 
Timo kunne bekrefte at det dukket stadig 
opp nye rutiner i tillegg til de gamle som 
de heller ikke greide � f¿lge opp.

Tmms`j>
Det Þnnes selvf¿lgelig unntak fra dette. 
Land som inntil videre og av forskjellige 
�rsaker, enn� ikke har havnet i Çsentri-
fugen,È f�r lov � organisere driften som 
tidligere. Likeledes er det naturlig � s¿ke 
nye og bedre metoder/rutiner. Ta i bruk 
ny teknologi og s� videre. Men n�r man 
har ledelse, som besitter alle viktige po-
sisjoner med en bakgrunn innen ¿konomi, 
s� er p� mange m�ter utfallet gitt. En-
hver som har et snev av teknisk innsikt, 
forst�r at i en reguleringssl¿yfe er det 
feedback-signalet, (tilbake meldingen 
om hva som skjer i virkeligheten)som 
er n¿kkelen til suksess!

Uten utfyllende kommentarer g�r vi vi-
dere og nevner noen inntrykk fra noen 

av landene som jeg tror i konsekvens, 
rykker stadig n¾rmere v�r hverdag. 

Ktwdlatqf Et av landene som tidlig er 
introdusert med det nye, melder om mye 
stressbelastninger. I tillegg blir de pres-
set til � utf¿re alle punkter i 2+ Belgia. 
Arbeidsleder. Ikke uvanlig med 60 timer 
i uka. Kun betalt for normal uke.

Mdcdqk`mc- 2+ p� papiret, men benyt-
tes ikke s� mye i praksis. Jobber ikke 
med Field Link i Real Time. Har service-
bes¿k ned til 10 minutter. 

Ro`mh`- Land med p�legg 12 bes¿k. 
Lite forn¿yd med Field Link. Jobber i 
Real Time. Inntil 16 Çservicebes¿kÈ pr. 
dag. Ca.en halv time pr. bes¿k inklusiv 
reise. Hver ÇserviceoperasjonÈ er m�lt 
i sekunder. F�r ikke like mye betalt hvis 
sykemeldingen kommer av en ulykke i 
jobben. Melder om mye ulykker/hen-
delser. Nytt i Spania er opprettelsen av 
ny fagforening som skal omfatte hele 
heisbransjen!  

Sxrjk`mc- Delt inn i 8 regioner. Tar over 
mye fremmedfabrikat. Meningen med 
Field Link er at mont¿ren ikke skal 
m¿te s� ofte p� avdelingen. Ledelsen 
har  redusert antall minutter p� 2+ kon-
trollen. 

Hovedtillitsmann med tidlig utgave av Þrmahest. Oppm¿tekryss, utstyr langt utover normalutrustning og utenfor sone =2U.
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Eq`mjqhjd- Delt inn i 9 regioner med 
egen direkt¿r i hver region. Mellom 9 
og 11000 heiser i hver region. Service-
lederkonsept. Hver gruppe best�r av 
serviceleder +7 mont¿rer. Har lovp�-
lagt 9 bes¿k i �ret. Offentlig heiskontroll 
hvert 5 �r. Har mye ulykker/hendelser. 
Blir p�lagt � bevise at det har skjedd 
en ulykke/hendelse. Hver serviceleder 
har egne proÞttm�l for sin gruppe. Hvis 
ikke disse oppfylles, kan de f� sparken. 
Derfor er det ikke uvanlig at mont¿ren 
kun trykker p� knappen i 1ste.Etg. 

That`s it!  Best regards, Donald Duck! 
®rsdqqhjd+�Rudhsr+�Hqk`mc+�Dmfk`mc+�Onkdm+�
Tmf`qm+�Khs`tdm+�Hs`kh`+�Qnl`mh`+�Sridj,
jh`+�Rknu`jh`+�Gdkk`r og Onqstf`k - jo, de 
var der alle sammen. Mye kunne skrives, 
men en del kan ikke skrives av lojalitets-
hensyn til kollegaer og det selskapet man 
er ansatt i. Men en liten nasjon som var 
der for f¿rste gang m� nevnes: K`suh`- 

RBGHMCKDQ�shcdmdr�adrsd�qdrtks`s
Mens konsernledelsen i plenum stolt 
kunne vise frem beste resultat noen 
sinne, kom det kjapt ßere p� talelista 
som p�pekte at ÇnoenÈ hadde jo m�ttet 
betale regninga! 

Tidligere i uka hadde representanten for 
Latvia uttalt: ÇHer ville jeg helst sluppet 
� delta. Ei hel uke her nede med hotell og 
det hele er kostbart og vi vet hvem som 
kommer til � m�tte betale regningen.È Vi 
nysgjerrige og mer rutinerte oppdaget 
at Latvia hadde redusert l¿nna med 20 % 
for alle ansatte. Frivillig selvf¿lgelig. De-
legaten var ikke klar over at det egentlig 
ikke var stuereint etter avtalen � snakke 
om l¿nn. (Se egen artikkel om Latvia)

L`h
Gu`�rxmfdq�rl�etfkdmd�nl�h��q�
lhm�ji½qd>
Mai Ð tidlig om morgenen Ð langt inne 
i skogen Ð 2 km til n¾rmeste nabo i 
alle retninger Ð vinduet oppe p� sove-
rommet Ð inn gjennom vinduet lyder 
fuglesangen fra store og sm� varianter 
av arten og minner alle om hvor viktig 
det er � f¿re slekten videre! (Til Red.: 
Blir jeg mer poetisk n� kan jeg vel kreve 
kunstnerl¿nn?) (Ikke bare kunstnerl¿nn. 
Tankene g�r til en mulig kunstnerbolig av 
typen Çden norske stats ¾resbolig for 
kunstnere Ð GrottenÈ, eller i ditt tilfelle; 
¾resstall. Red. anm.)

Selv om jeg ikke lenger evner � h¿re 
Fugle kongen er tr¿kket i sangen mer 
enn sterkt nok til � f� f¿lgende id�. 
Er det mulig og lokke madammen inn 
igjen i redet? Hun satt allerede p� svale-
gangen og leste avisa i morgensola. Det 
er alltid h�p i hengende sn¿re! (Rett i 
klisje-fella) Jeg mobiliserte absolutt alt 
jeg hadde av Þnesse og understatement.  
Det gjelder ikke � v¾re for direkte. Noe, 
har man jo l¾rt etter 33 �rs ekteskap!
Vel ute p� svalgangen stilte jeg f¿lgende 
sp¿rsm�l: ÇHva synger sm�fuglene om 
i �r min kj¾re?È Uten engang � se opp 
fra avisa kom svaret: ÇI �r synger de om 
Finanskrisa!È Helvetes Þnanskrise. Den 
har ¿delagt mye! 

Itmh
K¾mmrenqg`mckhmfdq
Klubben har gjennomf¿rt 3 m¿ter med 
l¿nnsforhandlinger. Det ser ikke ut som 
vi sluttf¿rer dette f¿r ferien i �r. Kra-
vene er moderate med noen prinsipielle 
punkter om inn/utleie mellom bedrif-
tene til Çselvkost,È og kontinuitet ved 
inntak av l¾rlinger til OppHei. Bedriften 
har tilbudt kr 7,40 p� timel¿nna uten at 
vi har takket ja til dette. Utfordringen er 
omlegging av godtgj¿relse for bruk av 
privatbil. Dette er krav som er videre-
f¿rt fra forhandlingene i fjor.

Begge parter er enige om at omlegging 
er fornuftig spesielt med hensyn til ut-
jevning mellom montasje og service. 
Den st¿rste forandring blir et skattbart 
oppm¿tekryss. S� langt har det ikke lyk-
kes � komme til enighet. S� her st�r vi da 
og lurer. Det gjelder � v¾re kreativ.

@ksdqm`shu�Ehql`gdrs
Hvis vi skulle Çta tilbake tida,È Ð Im¿te-
komme bedriftens ¿nske om proÞle-
ring, som i hovedsak g�r ut p� � bli sett,  

Ð h¿y proÞl p� milj¿ Ð  vekk med kjemika-
lier og spylerv¾ske Ð reduserte vedlike-
holdsutgifter Ð trivsel ved det � v¾re 2 
p� service.  Bort med parkeringsproble-
mer og avgift Ð usl�elig framkommelig-
het, ÇFull Time 4WDÈ som formelig eter 
seg fram p� all slags f¿re Ð up�virkelig 
av oljepris Ð ogs� moro for unga, ÇKan 
jeg l�ne Þrmahesten Pappa?È Selv om 
likningssjefen m�tte true med skatt p� 
gratis plenklipp. Leasing eller privat spil-
ler ingen rolle.

Jo, det m� bli Hest, Islending med 
5 gangarter! DeLuxe-utgaven med 
cruise control.  N�r du tar`n over i t¿lt 
blir det som � sitte hjemme i sofaen.  
Dette blir saker gutter! Men f¿rst,   
Fnc�Rnlldq 

Udmmdrk` 
¯ivind Krohn begynner med salg modernisering med virkning fra 1.8.09. 
Rune M¿retr¿ overtar som leder av teknikk fra samme dato. 

Fi¾uhj�
Petter V Sveen slutter som avd. leder med virkning f.om 1.8.09. 
¯ivind Johansen, tidligere mont¿r p� Gardermoen, erstatter Petter. 
Han begynte i stillingen 1.juli. 

Jqhrsh`mr`mc�
Rune Mathisen fortsetter som avd.leder i Kristiansand. 

R`mcdeinqc 
Magne Larsen begynte som avdelingsleder med virkning fra 1. mai 

Mxd�k½qkhmfdq�1//8 

M`um� @ucdkhmf� Rshkkhmf� Eq`�c`sn�
Kristoffer Nylund Oslo L¾rling 15.08.09 
Christoffer Bergseter Jonsrud Sandefjord L¾rling 01.08.09 
Mats J¿rgensen Stavanger L¾rling 01.08.09

@mrdssdkrdq�.�Qdadq
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Gaute Finstad, HMS ansvarlig HMS

Arbeidstilsynets statistikk for 1. halv�r 
2009 viser en nedgang i arbeidsulykker 
totalt, mens det er en ¿kning i ulykker 
i byggebransjen. ¯kningen kan skyl-
des at ßere arbeidsrelaterte d¿dsfall i 
traÞkken registreres. Fire av de ni som 
omkom i byggebransjen, d¿de i traÞkk-
ulykker i forbindelse med jobb.

Arbeidstilsynet samarbeider n� med 
vegvesenet for � registrere arbeids-
relaterte traÞkkulykker. En gjennom-
gang av ulykker fra 2004- 2008 viste 
at bare 45 % av 80 kjente arbeidsska-
ded¿dsfall i traÞkken var registrerte. 
Arbeidsrelaterte d¿dsfall varierer mye 
og det har v¾rt en ¿kning i juni.

Statistikken for arbeidsrelterte d¿dsfall 
inneholder m¿rketall. Det viste seg at 
i perioden 2000-2003 var 43 yrkes-
skaded¿dsfall som ikke var registrerte. 
D¿ds�rsakregisteret er heller ikke full-
stendig.

Ldkchmfdq�shk�`qadhcrshkrxmds�
eq`�kdfdq
Av 2579 meldinger fra leger om ar-
beidsrelatert sykdom, fulgte arbeids-
tilsynet opp 380. En betydelig andel av 
disse var av psykososial karakter.

Ldkchmf�nl�c¾crtkxjjdq��h�axffdaq`mridm
St¿y og inneklima var andre h¿yt repre-
senterte saker legene mente arbeids-
tilsynet m�tte f¿lge opp. Av arbeids-
tilsynets syv satsningsomr�der for 
2008-2011 er forebygging av psykiske 
belastninger med. St¿y, kjemiske og bio-
logiske stoffer er ogs� med. 
 

®js�qhrhjn�enq�gdkrdrj`cdq��
udc�nudqshc
Arbeidsmilj¿lovens grenser for arbeids-
tid, overtid og arbeidsfri bygger p� ar-
beidsmedisinsk kunnskap om mennes-
kers behov for regelmessig s¿vn, hvile 
og sosial kontakt.

ÇForm�let med lovbestemmelsen som 
reguler arbeidstiden, er � sikre at ar-
beidstakere har en arbeidstid som ikke 
p�f¿rer dem og deres n¾rmeste fa-
milie un¿dige helsemessige og sosiale 
belastningerÈ sier Finboe Svendsen i 
Arbeidstilsynet.

Internasjonal forskning viser at lange 
arbeidsdager over lang tid gir ¿kt ri-
siko for hjerte-karsykdommer som 
hjerteinfarkt. En SINTEF rapport viser 
at traÞkkrisikoen etter arbeidstid ¿ker. 
De som jobber mer enn 12 timer i d¿g-
net har ¿kt risiko for � utsettes for tra-
Þkkulykker p� vei hjem fra jobb.

@qadhcrshkrxmds�eqxjsdq�
rs`chf�c�qkhfdqd�rhjqhmf�`u�
axfmhmfr`qadhcdqd
gsso9..vvv-mqj-mn.mxgdsdq.chrsqhjs.
rnqk`mcds.0-55570/4
Hver femte arbeidsplass som blir kon-
trollert av Arbeidstilsynet har for d�rlig 
sikring av sine ansatte og i �r har tilsy-
net stengt 15 arbeidsplasser p� Agder 
p� grunn av sikkerhetsmangler.

Tilsynet f�r stadig inn meldinger om 
bygningsarbeidere som jobber med 
for d�rlig, eller helt uten, sikring. Sier 
Senior inspekt¿r Alf Helgeland i Arbeids-
tilsynet.

Trangere tider og st¿rre konkurranse 
f�r mye av skylda for manglende sik-
ring, sier seniorinspekt¿r Alf Helgeland 
i Arbeidstilsynet.

Ð Vi h¿rer ofte at Çskulle vi fulgt reglene 
hadde vi tapt anbudetÈ. ̄ konomi er et 
sentralt punkt, sier Helgeland. 

Ï�Atqcd�u½qs�ldq�aduhrrsd
Arbeidstilsynet Þnner stadig arbeide-
re uten hjelm og sele som jobbet h¿yt 
oppe i lufta p� d�rlige stillaser. Det 
opplever ogs� at mange Þrma ikke 
vurderer risikoen ved det arbeidet som 
skal gj¿res.

Str¿mgjennomgang
16. mai ble en 36 �r gammel hjelpepleier skadet av str¿mgjennomgang da hun trykket p� betjeningsknappen  
til en heis p� sykehuset. 

Anleggets systemspenning var 400 V TN-system. Hjelpepleieren Þkk str¿m via h¿yre arm og gjennom kroppen .  

Ulykken f¿rte til skadefrav¾r p� 15 dager. �rsaken til ulykken er ikke klarlagt. Men det antas � v¾re  
p� heisens elektriske anlegg. 

(Kilde: DSB Ð Elsikkerhet)   

GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR
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Ldkchmf�nl�c¾crtkxjjdq��h�axffdaq`mridm

Eksponering for sementst¿v

Ð Vi mener at med fokuset vi har hatt de 
senere �r, burde byggherrene og entre-
pren¿rene v¾re mye mer bevisste. Det 
handler om � ha enkle rutiner som gj¿r 
at man vurderer risikoen for arbeiderne. 
At vi fra tid til annen kommer p� byg-
geplasser som er helt usikret er ikke 
godt nok, sier Helgeland. 

Udqmdnlatcdmd�
Det kan virke som et stadig mer fokus 
p� HMS og mange former for doku-
mentering ovenfor offentlige myndig-
heter ikke virker.

Vi kan se lange avhandlinger av HMS 
relaterte planer og gjennomf¿ringsru-
tiner p� byggeplasser. N�r vi p�peker 
mangler eller d�rlige arbeidsforhold blir 
vi uglesett. Kyniske arbeidsgivere ser 
penger i � droppe viktige sikkerhets-
tiltak. Vernerunder blir bare proforma.  
Hvis vi tror at arbeidsgiverne bryr seg 
er det bare � ta seg en tur ut for � ta 
forholdene i byggebransjen i ¿yesyn. 
Lurer p� hvor mange hvitsnipper som 
hadde godtatt at det ikke ble vasket 
p� kontortoalettet, eller m�ttet spise 
blant malingsspann. 

Det er arbeidstakerne som f�r helse-
plager, og det er vi som m� verne v�re 
liv og v�r helse. For arbeidsgiverne 
handler det om ¿konomi.  Vi som ver-
neombud m� bli langt mer t¿ffe i tonen 
og drive r�kj¿r mot de useri¿se. Skal vi 
lykkes med � komme ulykker og d�r-
lige arbeidsforhold til livs er det kun 
arbeidstakerne og deres organisasjoner 
som kan gj¿re noe med det.

GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR�¤�GLR

Geir L¿kke

Statens arbeidsmilj¿institutt har publisert en studie om eksponering 
for sementst¿v blant bygningsarbeidere og p� sementfabrikker.

I den forbindelse henvises det til tidligere studier, blant annet  
i Tyskland og England, der en har sett p� mulige sammenhenger 
mellom helseutfall som kreft eller lungefunksjonsproblemer  
og eksponering for sementst¿v.

I disse studiene har en funnet at arbeidere eksponert  
for sementst¿v kan se ut til � ha en forh¿yet andel  
tilfeller av kreft i mage, lunge, tarm, hode og nakke  
enn normalbefolkningen.  En har ogs� assosiert  
nedsatt lunge- og respirasjonsfunksjon og andre  
typer av kreft med eksponering for sementst¿v.

Ingen av disse studiene har klart kunne konkludere  
med slike sammenhenger. Det er derfor fortsatt  
usikkerhet om hvorvidt det eksisterer en slik sammenheng.  
Men det er viktig at vi tar disse antagelsene p� alvor.  
Liten tr¿st i at det ikke er bevist en sammenheng hvis  
en ender opp med helseplager relatert til betongst¿vet.  
S�: Bruk st¿vmaske!
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Idmrdm+�Idmr�dkkdq�Enkjunqc

Politisk streik for AFP mai 2007. Men Stoltenberg og P¿lse-Hansen lot seg ikke imponere og gjorde om AFP til en tilleggspensjon, mest for h¿ytl¿nte 
folk med lett arbeid.

Bj¿rn Tore Egeberg

Valgkampen er over oss. Dagens h¿jdare er Jens som skal 
sikre en verdig alderdom for alle, mens Jensen vil styrke 
valgfriheten for den enkelte. N�r du f�r dette bladet i post-
kassa er det sikkert andre overskrifter. Heismont¿ren pr¿ver 
i denne artikkelen � f� fram hva din stemme kan bety for ret-
ten til arbeid og retten til faglige rettigheter. Vi har en sterk 
mistanke om at ingen av delene kommer til � bli hovedsak i 
TV-dekninga av valgkampen.

Klubben ved Dagbladtrykk har v¾rt en ßittig gjest p� for-
eningskontoret i �r. Mette, som er tillitsvalgt, har fortalt oss 
om skuffelse og sinne i et arbeidsmilj¿ som er vant til ordna 
forhold med tariff og gode lokale avtaler. N� har mange 
f�tt oppsigelse. Klubben veit at bedriften vil pr¿ve � rasere 
lokale avtaler ,  l¿nn og arbeidstid.  Bernergruppen, som eier 
trykkeriet og Dagbladet, har tapt penger p� b¿rsen og kj¿pt 
eiendom til friske priser av Jens P. Heyerdahl. N� sender de 
regninga for Þaskoen til arbeiderne, som f�r sparken.  Og 
Mette er s� sint s� sint. Hun vil ikke at klubbens medlemmer 
skal bli erstatta av vikarer og ekstrahjelper p� minimal l¿nn 
og d�rlige arbeidstidsbestemmelser. 

Vi husker Sigrun V�geng i NHO under streiken i 2004 som 
gang p� gang forsikra at det var Þnt for arbeidere � kunne 
konkurrere p� l¿nn. � by seg fram for direkt¿rene, i stedet 
for � bli utkonkurrert i markedet p� grunn av de meningsl¿st 
gode tariffavtalene her i landet. N�r du stemmer i septem-
ber, kan du velge det partiet som er best egnet til � sl�ss 
mot Sigrun V�geng.

Med skiftende regjeringer de siste 25 �ra har det blitt styrka 
kapitalmakt og en svekka fagbevegelse. Verken Gro, Tor-
bj¿rn, Jens eller Kristin har satt gr�dige arbeidsgivere p� 
plass. Sj¿lsagt ikke Bondevik heller. Det er vanskelig � se for 
seg at det vil endre seg om de r¿dgr¿nne f�r regjere i 4 �r til. 
Samtidig s� endra det seg ikke i �rene 1993-97 heller, mens 
Erling Folkvord fra R¿dt (den gangen RV) satt p� Stortinget. 
Dette er den r¿de velgerens dilemma: 

Vil du sikre en kritisk r¿st p� Stortinget, eller vil du bruke 
stemmen din til en regjering som i all hovedsak klapper gjen-
nom direktivene fra EU, men som i gode ¿yeblikk pr¿ver � 
bremse en utvikling som raser av sted i feil retning?

 En av de mange demonstrasjonene for � redde arbeidsplassene ved 
1881. F¿rst ble 1881 skilt ut fra Telenor, s� reduserte Telenor sin 
eierandel, mai 2009 vedtok selskapet � legge ned avdelingen i Sortland. 
Glemte AP at de er for at statsbedriftene skal ta samfunnsansvar?
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K`�nrr�f��q`rjs�fidmmnl�mnd�`u�cds�o`qshdmd�rhdq�nl`qadhc�nf�nl�e`fkhfd�qdsshfgdsdq9

n�Q¾cs�uhk9
¥  g� mot at uf¿repensjon endres til midlertidig uf¿re-

st¿nad
¥ ha seks timers normalarbeidsdag
¥ ha reell rett til l¿nna arbeid for alle arbeidsf¿re
¥  si opp E¯S-avtalen og skjerme strategisk viktig 

 produksjon (mat, energi) (fra arbeidsprogrammet)

I en valgkamp der avisene ensidig opptatt av hvem som 
blir statsminister. Men er det ikke viktig om det Þnnes 
en opposisjon til venstre for regjeringa? Hvem skal g� 
mot E¯S-avtalen om R¿dt ikke kommer inn? Hvem skal 
kreve at Storting og Regjering st¿tter kampen mot  sosial 
dumping?

ÇDersom R¿dt ikke kommer inn p� tinget, er det altfor 
mange vesentlige ting som aldri vil bli sagt fra Stortingets 
talerstol.È (Gerd Brantenberg, forfatter)

Vel og bra dette. Men er ikke partiet for lite?  
Blir ikke R¿dt en vandrer i skyggenes dal om de kom-
mer p� Stortinget?

n�@qadhcdqo`qshds�uhk9
¥  at alle skal sikres gode pensjonsytelser, ogs� de  

som ikke klarer � st� lenge i arbeidslivet
¥  intensivere kampen mot sosial dumping Ð ogs�  

i typiske kvinneyrker
¥ ha handlefrihet til � s¿ke om EU-medlemskap
¥  at bedrifter som har staten som eier skal ta 

samfunns ansvar b�de lokalt, regionalt, nasjonalt  
og internasjonalt

Et arbeidsliv med sterke organisasjoner p� arbeidstaker- 
og arbeidsgiversiden er det beste vernet for arbeids-
takerrettigheter og mot useri¿sitet og sosial dumping 
i arbeidslivet.

Organisasjonene spiller ogs� lokalt en avgj¿rende rolle for 
utviklingen av arbeidslivet ogverdiskapingen (fra parti-
programmet).

Den r¿dgr¿nne regjeringa har innf¿rt noen god tiltak mot 
sosial dumping som regionale verneombud i serviceyrker, 
og solidaransvar. Men samtidig har Arbeiderpartiet brukt 
hele makta si for � sikre at EUs Tjenestedirektiv blir en del 
av norsk lov. Det sp¿rs om det hjelper s� mye � gi h¿na 
lovfesta rettigheter, n�r du samtidig slipper inn reven i 
h¿nseg�rden, og garanterer at han ikke skal diskrimineres 
i sin n¾ringsvirksomhet.

n�RU�uhk9
¥  at Norge innleder forhandlinger med EU om en mindre 

omfattende handelsÐ og samarbeidsavtale, og at E¯S-
avtalen sies opp i forbindelse med dette.

¥  ha forsterket styring gjennom offentlig eierskap for � 
motarbeide ¿kt liberalisering, ikke minst p� grunn av 
E¯S.

¥  at NAV m� tilf¿res tilstrekkelige ressurser til � videre-
utvikle organisasjonen gjennom kompetansebygging 
og faglig utvikling blant de ansatte.

¥  g� mot alle forslag til svekkelser av AFP-ordningen, og 
forsvare muligheten til � g� av ved 62 �r.

 (fra partiprogrammet)

SV har f�tt mye juling av Arbeiderpartiet i regjeringa, s� 
det er ikke lett � vite hvilke deler av regjeringas politikk 
som de st¿tter og hvilke som de er mot. SV fortjener 
ros for � g� inn for veto mot Tjenestedirektivet, og vi 
stoler p� at SV stemmer mot alle forslag til forverringer 
av Arbeidsmilj¿loven.

Jeg vet ikke riktig hva jeg synes om at SV Çg�r mot alle 
svekkelser av AFP-ordningen, for � sikre muligheten til 
� g� av ved 62 �rÈ. Dette har de vedtatt ett �r etter 
at deres egen regjering ¿dela AFP-ordningen. Sover SV  
i timen? T¿r ikke SV programfeste omkamp om AFP?

n�Eqdlrjqhssro`qshds�uhk9
¥ myke opp regler for midlertidig ansettelse
¥ likestille uorganiserte med organiserte
¥ ha st¿rre lokal forhandlingsrett
¥  ha ßeksible arbeidstidsavtaler mellom arbeidstaker  

og arbeidsgiver

Vi vil bevare streikeretten og lockout-retten som vir-
kemidler i en konßikt mellom arbeidstakere og arbeids-
givere. G�r arbeidstakere til streik, risikerer de at ar-
beidsplassen blir borte ved en konkurs, og det skal virke 
dempende p� kravene.

Det er imidlertid annerledes hvis bedriften/institusjonen 
er i en monopollignende situasjon eller arbeidstakerne 
er s�kalt n¿kkelpersonell med arbeidsoppgaver som gir 
dem en helt uforholdsmessig stor makt. Vi mener det 
m� vurderes � innf¿re begrensninger i streikeretten for 
arbeidskraft som reelt sett ikke l¿per noen risiko ved en 
streik, eller som rammer mange uskyldige ved en streik 
uten at det st�r i et rimelig forhold til omfanget og be-
tydningen av tvisten. (Alt hentet fra Handlingsprogram 
2009-2013).

Hvis folk kjenner FRps program og likevel vil stemme p� 
dem, er det greit for meg. Men jeg tror at de ßeste som 
stemmer Frp liker at partiet er i opposisjon til Jens, og 
ikke har f�tt med seg at Frp vil svekke streikeretten for 
heismont¿rer. Vi oppfordrer alle foreningas medlemmer til 
� drive god gammaldags folkeopplysning, slik at alle veit 
hva Frp egentlig st�r for p� valgdagen i september.

Heismontøren nr. 2-2009     7



Geir L¿kke

Qhjenkj�ak`q�noo�enq���gidkod�
Rhu�Idmrdm�nf�EqO�shk�
qdfidqhmfr�l`jsdm�
ÇDekkbaronÈ Tommy Sharif, ¯ystein 
Stray Spetalen og Stein Erik Hagen er 
bare noen av de rike FrP-tilhengerne 
som er klare for � st¿tte partiet med 
betydelige pengesummer. 

Forholdet intelligens Ð kontost¿rrelse
For oss vanlig folk (alts� ikke folk ßest 
og rike n¾ringslivsfolk) er det kan-
skje befriende � lese begrunnelsen til 
ÇDekkbaronenÈ Sharif for � gi opp mot 
en million til FrP. Sj¿l er jeg i hvert fall 
like glad hver gang jeg f�r bekreftet at 
intelligens n¿dvendigvis ikke er bunnet 
opp mot rikdom.  Det betyr jo at jeg ikke 
beh¿ver � bli intelligent for � bli rik, eller 
at jeg uten � v¾re rik, teoretisk sett kan 
bli intelligent. 

Til Dagsavisen sier nemlig Sharif at han 
st¿tter H¿yre ogs�, men at Siv er s¿tere 
enn Erna og at FrP derfor vil f� litt mer 
penger. Han gj¿r ogs� et poeng av at 
det etter hans mening ikke er noe for-
skjell p� folk ßest og rike n¾ringslivsfolk, 
og at de har samme interesser. 

Det siste utsagnet er nok et eksempel p� 
at Çfolk ßestÈ og Çvanlig folkÈ m� v¾re 
to forskjellige grupper mennesker. 

¯ystein Stray Spetalen har en formue 
p� 3,5 milliarder kroner. Tommy Sharif 
skal ha en formue p� over 47 millioner, 
men betalte bare snaue 354.594 kroner 
i skatt i fjor. 

Rj`ssdkdssd�enq�enkj�Þdrs>
Stein Erik Hagen vil if¿lge Dagsavisen 
tjene 13 millioner kroner i �ret p� skatte-
lette dersom FrP f�r makten. Dette vil gi 

Hagen en seksdobbel gevinst om man 
tar utgangspunkt i de 2 millionene han 
ga til Fremskrittspartiet f¿r kommune- 
og fylkestingsvalget i 2007. 

Ut fra stemmeprognosen til FrP er det 
minst 1/3 av Norges befolkning som 
tydeligvis er av den oppfattning at det 
er i deres egen interesse at de rikeste 
betaler minimalt med skatt. Selvf¿lgelig 
kan en si dette stemmer hvis en tror 
at en sj¿l lett havner i denne kategor-
ien. Men jeg vil i den forbindelse kom-
me med en newsßash til alle h�pefulle 
FrP«ere: Det er ikke plass til 1.583.769 
Stein Erik Hagen«er i Norge!  

Jeg Þnner sippinga til Hagen ganske 
smakl¿s. Jeg ser for meg mannen sit-
tende i sin seilb�t p� 142 fot (en av Eu-
ropas st¿rste) og klage over hvor van-
skelig politikerne gj¿r det for ham, mens 
han teller formuen sin (24 MILLIARDER 
kroner i 2007). Han f¿ler sikkert som 
Sharif at han gj¿r felles sak med kas-
sadamene p� Rimi med en �rsl¿nn som 
tilsvarer under 1/400-del av prisen p� 
hans kj¾re seilb�t Canica. Regnestykket 
forutsetter selvf¿lgelig at kassadamen, 
som har v¾rt med � bygge opp formu-
en til Hagen, har f�tt 100 %-stilling! 

Dm�nooenqcqhmf
F¿rst en presisering til alle Norges 
SharifÕer, SpetalenÕer og HagenÕer: 
Dere klager over skatteniv�et i 
Norge, dere klager over betingelsene 
n¾ringslivet har i dette landet og dere 
klager over fagforeningers makt. 

Det er i dette landet, med de betin-
gelsene som har blitt gitt n¾ringslivet, 
det skattetrykket og med de fagfore-
ningene vi har at dere har blitt rike. Dere 
er blant de som har behersket nett-
opp disse rammebetingelsene. Men, 

det Þnnes selvf¿lgelig en sjanse for at 
dere med hjelp av Siv kan g� fra � v¾re 
veldig rike til � bli motbydelig rike. (Vel, 
ved n¾rmere ettertanke er nok Hagen 
i sistnevnte gruppe allerede. Hans m�l 
er nok � rykke opp fra 3. til 1. plass som 
Norges rikeste.) 

I et FrP-samfunn Þnnes �g en reell  
sjanse for at andre tar over for dere; 
andre som ikke har klart � man¿vrere i 
dette ÇrestriktiveÈ landet, men som vil 
f� en ny v�r hvis en fjerner skatt, reg-
ler og fagforeninger. Det er videre ikke 
sikkert at dere engang hadde kommet 
i n¾rheten av hvor dere n� er under et 
annet regime. 

S� min oppfordring til dere rike uten 
magem�l er: Jobb videre, betal skatter 
og avgifter med glede, sl� ring om fag-
foreningene, og dere f�r leve lenge (og 
godt) i landet! 

Og vil dere ikke det, s� pakk sammen 
dagligvarene og dekkene deres og ßytt 
til et skatteparadis. Norge er full av 
andre kj¿pmenn som gledelig tar over 
markedene dere da forlater her i dette 
Nisselandet. Dessuten hadde det v¾rt 
spennende � se hvor mye dekk og lev-
erpostei dere vil klare � selge i land vi 
ikke kan sammenligne oss med. Lykke 
til! 

O-R-
Senere googling p� nettet, med funn av 
ferskere Hagen-nyheter, har avsl¿rt at 
mannen i det siste har sett seg n¿dt til 
� selge seilb�ten sin, og har falt ned til 
6. plass over Norges rikeste. Det betyr 
vel da at det n� er 5 andre i Norge som 
er dyktigere enn ham til � drive butikk 
i dette redselsfulle landet. Det har ikke 
lyktes redaksjonen � Þnne ut om han har 
f�tt seg en deltidsstilling p� Rimi for � 
spe p� inntekta.  

Rhcdm�EqOr�onkhshjj�dq�stesds�o��`s�dmgudq�dq�rhm�dfdm�kxjjdr�rldc+�`s�rj`ssdmd�rj`k�
u½qd�lhmhl`kd�nf�`s�edkkdrtsfhesdmd�rj`k�u½qd�cdq�dssdq+�dq�cds�m`stqkhf�`s�cd�qhjd��
m��jnlldq�ts�`u�rj`ods-�

EqO�Ï�enq�lhkkh`qc½qdq�Þdrs�
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RkhsdqcdÝmhrinmdm
Ï�Uh�akhq�rs`chf�Þdqd�dkcqd�Ï�nf�uh�kdudq�rs`chf�kdmfqd-�Ds�odmrinmrrxrsdl�rnl�rj`k�u½qd�shk���rsnkd�
o��h�eq`lshcdm+�l��s`�gdmrxm�shk�cdssd-�R`lshchf�uhk�qdfidqhmfdm�`s�cd�rnl�dq�rkhsmd�nf�¾mrjdq���f��
udc�51��q�rj`k�rhjqdr�khj�fnc�odmrinm�rnl�h�c`f-�K¾rmhmfdm�rnl�o`qsdmd�g`q�enqg`mckds�rdf�eq`l�shk�h�
r`l`qadhc�ldc�qdfidqhmfdm+�dq�ds�fncs�jnloqnlhrr-�Cds�rhjqdq�gdmrxmds�shk�rkhsdqmd+�r`lshchf�axffdq�
uh�ds�odmrinmrrxrsdl�cdq�cds�k¾mmdq�rdf���`qadhcd+�r`�Ai`qmd�G�jnm�G`mrrdm�h�`oqhk�1//7-

Hva legger de ulike partiene i Çsli-
terneÈ? N�r de har sikra pensjonen 
for sliterne, hvem er det egentlig 
som skal sikres en god pensjon? 
Vet partiene det? 

Disse sp¿rsm�lene sendte vi til 
R¿dt, SV, DNA, SP, KrF, Venstre, 
H¿yre og FrP:  

I forbindelse med pensjonsforlik og 
endra AFP, samt mange politikeres 
¿nske om � holde Çikke-slitereÈ i 
arbeid fram til pensjonsalder, og 
gjerne lengre, har vi i v�rt yrke et 
behov av � vite hvordan de poli-
tiske partiene deÞnerer slitere. 
H�per dere kan hjelpe meg med 
dette.  

- Ser Deres parti p� ÇslitereÈ som 
en individuell deÞnisjon eller siktes 
det p� hele yrkesgrupper?

- Hvis jeg som heismont¿r f�r pro-
blemer med rygg og skuldre f¿r 
fylte 62 �r, h�per jeg at jeg kom-
mer under sliterdeÞnisjonen. Men 
hvis jeg f�r problemer f¿rst ved en 
alder av 65, er jeg da ikke sliter 
f¿r fylte 65? I s� tilfelle; deÞneres 
man ikke som sliter f¿r man faktisk 
er utslitt? 

- Hvordan ser Deres parti p� at 
de som har slitt ut kroppen sin f¿r 
pensjonsalderen f�r mindre pen-
sjon senere i livet hvis de ikke klarer 
� st� i jobb enn de som er s� heldig 
at helsa holder ut til fylte 67?

Ru`q�Ýjj�uh�eq`�
Q¾cs+�CM@+�RO+�EqO�nf�JqE-

n CM@
Det Þnnes nok ingen klar deÞnisjon av 
hvem som er ÇslitereÈ. Derfor har det 
v¾rt viktig for oss at alle arbeidsta-
kere kan ta ut pensjon fra 62 �r i den 
nye pensjonsordningen. Mens dette 
tidligere har v¾rt forbeholdt noen, vil 
n� alle kunne det. Det gj¿res ikke for-
skjell p� ÇslitereÈ og andre. Samtidig er 
vi opptatt av at det skal l¿nne seg � 
arbeide. Derfor f�r du h¿yere pensjon 
�rlig i de resterende �r om du st�r len-
gre enn arbeid. Da har du jo ogs� betalt 
inn mer. n n

DNA er her klare p� at de ikke har deÞ-
nert ÇslitereÈ. Samtidig forsvarer de at 
de som ikke klarer � st� i arbeid til 67 
eller for den saks skyld 70 f�r mindre 
pensjon n�r den tiden kommer. Dette 
fordi sliterne da har betalt inn til stats-
kassen for f� �r n�r de g�r av med tid-
ligpensjon (� g� av f¿r 67 heter ikke 
lenger AFP). Det er interessant at DNA 
sier at alle arbeidstakere kan ta ut pen-
sjon fra 62 �r i den nye pensjonsord-
ningen. Dette er blank l¿gn. Arbeidere 
i bedrifter uten tariffavtale m� ha tjent 
mer enn 350 000,- hvert �r i 40 �r for 
� kunne g� av ved 62. Vi kjenner mange 
som har tjent mindre enn det. Det kre-
ves ikke s� h¿y inntekt for arbeidere 
i bedrifter med tariffavtale, men her 
er det ogs� mange i lavl¿nnsyrker som 
ikke vil ha lov til � g� av ved 62.

n RO
Du tek opp eit viktig tema som mange 
er opptatt av. 

AFP-ordninga vert vidaref¿rt som ein 
rett til � ta ut tidlegpensjon for dei 
gruppene som har slike ordningar knytt 
til sine tariffavtalar. Vi meiner derfor 
det ikkje rett � seie at AFP er ein rett 
for ÇsliteraneÈ �leine Ð ei heller at alle 
ÇslitararÈ er omfatta av AFP. 

Forskjellen mellom AFP-ordningane 
vi har hatt og dei som no kjem, er at 
begrensningane til � fortsette i inn-
tektsgjevande arbeid vert fjerna.  AFP 
vert s�leis meir � sj� som uttak av ei 
opparbeidd sparing til pensjon der ar-
beidstakar, arbeidsgjevar og staten de-
ler rekninga.  

Vil for ¿vrig legge til at Senterpartiet har 
vore opptekne av at statens store ¿ko-
nomiske bidrag til AFP skal gjelde tilsva-
rande for dei 6-700 000 i privat sektor 
som fell utanfor. Dette har vi s� langt 
ikkje lukkast � f� gjennomslag for.

Ta gjerne kontakt igjen dersom du 
skulle ha ytterligare sp¿rsm�l og/el-
ler kommentarar til Senterpartiet sin 
politikk. n n

SP har ikke satt seg inn i det de har 
v¾rt med p� � vedta. Det de skriver om 
AFP-ordninga er feil. Den nye AFP-ord-
ninga gir en tilleggspensjon til alle som 
har tariffavtaler, uansett om du er en 
taxisj�f¿r som g�r av ved 62 eller om 
du er professor som g�r av ved 69.
Men det er riktig som SP skriver at det 
ikke er s�nn at alle ÇslitararÈ er omfatta 
av AFP.

Geir L¿kke og Bj¿rn Tore Egeberg
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n JqE
Begrepet ÇsliterÈ er ikke entydig deÞ-
nert, ei heller i KrFs partiprogram. N�r 
begrepet er brukt i forbindelse med 
pensjonsreformen er det generelt tenkt 
p� yrkesgrupper som starter tidlig i yr-
keslivet og derfor har en lang yrkeskar-
riere bak seg ved fylte 62 �r. 

Innad i disse yrkesgruppene vil det, 
som du peker p� v¾re store individu-
elle forskjeller. Mange vil v¾re friske og 
sterke, og med b�de lyst og anledning 
til � arbeide videre og tjene opp ytterli-
gere pensjonsrettigheter etter fylte 62 
�r.  Andre vil ¿nske � slippe unna et kre-
vende yrkesliv.  Det vil n¿dvendigvis 
v¾re en individuell vurdering fra den 
enkelte. Hensikten med pensjonsrefor-
men er b�de � stimulere til � st� lengre i 
arbeid, samtidig som de som ikke orker 
mer, og som allerede har et langt yr-
kesliv bak seg (evt. ogs� i kombinasjon 
med ul¿nnede omsorgsoppgaver som 
gir pensjonsopptjening), f�r en reell 
¿konomisk mulighet til � velge tidlig-
pensjon framfor fortsatt arbeid. n n

Slik vi leser dette mener KrF at sliterbe-
nevnelsen er ment individuelt, for folk 
i utsatte yrker; alts� en kombinasjon. 
Videre gir de ikke svar p� hva de synes 
om at de utslitte f�r lavere pensjon enn 
de uutslitte n�r de n�r reel pensjons-
alder. 

KrF p�st�r ogs� at de som ikke orker 
mer ved 62 �r, og allerede har et langt 
yrkesliv bak seg f�r en reell ¿konomisk 
mulighet til � velge tidligpensjon. De 
p�st�r ikke at dette gjelder alle som 
har et langt yrkesliv bak seg, men de 
hadde st�tt fram med st¿rre troverdig-
het hvis de hadde lagt til at arbeidere 
uten tariffavtale m� ha tjent over 350 
000,- for � ha lov til � g� av. 

n Q¾cs
R¿dt ser alt pratet om ÇsliterneÈ som et 
knep for � dra oppmerksomheten bort 
fra pensjonsranet. Ved hjelp av � snakke 
om "sliterne" skaper AP et inntrykk av 
at sliterne skjermes, hvis det blir kutta 
i pensjonsutbetalingene. Virkeligheten 
er motsatt. At det er de som g�r av 
ved 62 som rammes hardest av pen-
sjonsranet.

I den grad R¿dt har snakka om Çsliter-
neÈ s� gjelder det folk som sliter seg 
ut i jobben. Det kan b�de v¾re yrkes-
grupper og enkeltpersoner.

Heismont¿rer er slitere. Det er et av 
de yrkene hvor bare de aller staeste og 
sterkeste klarer � st� i jobb til 67.

Det er urettferdig at de som har slitt ut 
kroppen f¿r pensjonsalderen taper mye 
p� pensjonsreformen, mens de ßeste 
professorer, prester og funksjon¾rer 
kan tjene p� den. R¿dt g�r inn for en 
ny, solidarisk pensjonsreform, der ret-
ten til � g� av med AFP ved 62 �r vin-
nes tilbake. n n

R¿dt ¿nsker tydeligvis at vi skal fort-
sette med den AFP-ordningen vi har.  
I motsetning til de andre partiene de-
Þnerer de slitere p� en klar m�te, som 
er mer i tr�d med det en automatisk 
forbinder med ordet. Dette klarer R¿dt, 
til tross for at de ser p� bruken av or-
det som en t�kelegging. De ser ogs� at 
dette er en reform, faktisk for Çikke-
slitereÈ, ikke for ÇslitereÈ

n EqO
Hvordan deÞnerer FrP sliterne? 
For � kunne gi et godt svar p� dette vil 
det v¾re viktig � se litt tilbake p� be-
grunnelsen for innf¿ringen av AFP. AFP 
ble opprinnelig opprettet for sliterne i 
arbeidslivet; de som var for friske til � 
f� uf¿retrygd, men for slitne til � kunne 
fortsette i arbeidslivet. FrP legger dette 
til grunn i sin deÞnisjon n�r det gjelder 
slitere. FrP vil videre understreke at det 
vil v¾re viktig at AFP ikke blir en allmen 
tidligpensjon ved fylte 62 �r. Gj¿r opp-
merksom p� at dette svaret baseres p� 
dagens AFP ordning, alts� ikke den nye 
AFP som ble vedtatt i l¿nnsoppgj¿ret 
for privat sektor i 2008. 

Hvordan ser Frp p� at de som har slitt 
ut kroppen sin f¿r pensjonsalderen f�r 
mindre pensjon senere i livet hvis de 
ikke klarer � st� i jobb enn de som er s� 
heldig at helsa holder ut til fylte 67?
Svar: Gj¿r oppmerksom p� at dette 
sp¿rsm�let baserer seg p� ny AFP-ord-
ning, fremforhandlet i l¿nnsoppgj¿ret i 
fjor. FrP har som det eneste partiet p� 
Stortinget g�tt i mot pensjonsreformen 
og ny alderspensjon i folketrygden. 

Dette inneb¾rer at vi i stede beholder 
dagens pensjonssystem med enkelte 
endringer. Dette inneb¾rer at FrP har 
g�tt i mot levealderjustering, de nye 
reguleringsprinsippene for pensjon ved 
utbetaling (l¿nnsutviklingen fratrukket 
et faktor fradrag p� 0,75 pst - FrP vil at 
pensjonene skal reguleres ihht. l¿nns-
utviklingen), Svaret p� ditt sp¿rsm�l 
blir derfor at FrP tar sterk avstand fra 
et slikt system. 

Jeg vil videre understreke at FrP har 
vedtatt p� sitt landsm¿te i 2008 f¿l-
gende hovedprinsippper for AFP, for-
utsetningen er at Stortingsßertallet 
vedtar ny AFP-ordning:   
Landsm¿tet i Fremskrittspartiet mener 
at statens oppgave er � s¿rge for gode, 
generelle velferdsordninger, og at disse 
skal vedtas av Stortinget, ikke i l¿nns-
oppgj¿r. Fremskrittspartiet vil derfor 
invitere de ¿vrige ikke Ð sosialistiske 
partiene p� Stortinget til � st¿tte opp 
om en sliterpensjon som innholder f¿l-
gende hovedegenskaper: 

¥  At ordningen skal bygge p� den opp-
rinnelige intensjonen ved at den iva-
retar sliterne. 

¥  At ordningen, med statens bidrag, 
utvides til ogs� � omhandle de som 
ikke er bundet av en tariffavtale. 

¥  At man ikke kan kombinere AFP/ 
sliterpensjon og arbeid. Det opp-
rettholdes derfor et  toleransebel¿p 
p� hvor mye man kan tjene. Inntekt 
utover dette bel¿pet medf¿rer av-
korting av AFP/sliter-tillegget. 

H�per dette var svar p� dine sp¿rs-
m�l. n n

FrP er alts� mot dagens ordning med at 
alle med tariffavtale kan g� av med AFP 
ved 62 �r. De som skal f� lov til � g� av 
ved 62 er bare de som er for friske til � 
f� uf¿retrygd, men for slitne til � kunne 
fortsette i arbeidslivet. Svaret etterlater 
et stort sp¿rsm�l: Hvem skal godkjenne 
at du er for sliten til � fortsette i ar-
beidslivet? Er det NAV eller legen eller 
vil FrP opprette en AFP-nemnd som skal 
bestemme om du f�r lov til � g� av?

Men om du f¿rst kommer gjennom 
n�l¿yet, s� er det godt � se at FrP er 
mot pensjonsreformen, og mot ßere av 
kuttene som er vedtatt.  
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Det Þnnes to skoler n�r det gjelder � 
l¿se problemet med at folk g�r av med 
tidligpensjon. 
1. Straff de utslitte ¿konomisk. 
2.  Pr¿v � unng� at folk blir utslitte, og gi 

de som allikevel blir det en anstendig 
alderdom. 

Hvordan unng� at folk blir utslitt? N¿k-
kelord her kan jo v¾re gode arbeidsfor-
hold, kamp mot liberalisering og hyper-
effektivisering, og 6-timersdagen. 

I svarene vi Þkk fra partiene p� Stortin-
get er det ikke snakk om at de som er i 
ferd med � bli utslitt ved fylte 62 �r skal 
f� en pensjon som er like god som hvis 
du hadde st�tt i jobb til 67. Alts�: Er du 
i faresonen, men enn� ikke utslitt, skal 

du oppmuntres til � fortsette i arbeid. 
Jobb til du er utslitt, da er det greit 
at du g�r av, men g�r du av for tidlig i 
forhold til partienes idealpensjonist, s� 
f�r du lav pensjon livet ut. Kanskje blir 
du ogs� minstepensjonist. 
Dette viser at vi helt klart b¿r skifte ut 
benevnelsen ÇslitereÈ med ÇutslitteÈ! 
Og AFP (Avtalefestet pensjon) b¿r 
skiftes ut med TMFH (Tilleggspensjon, 
mest for h¿ytl¿nte)

Det blir jo ofte fokusert p� frivillighet. 
Men folk blir vel ikke frivillig utslitt? Og i 
og med at du f�r lavere pensjon seinere 
hvis du velger tidligpensjon s� er det 
ikke sikkert at alle ser seg r�d til � unng� 
� starte pensjonstilv¾relsen utslitt. 

Det er ogs� ¿nsket at du jobber helt til 
du er 70, s� her er oppskriften Stortin-
get har for en gjennomsnittlig heismon-
t¿r: N�r du blir 62 �r, og rygg og skul-
dre begynner � skrante, biter du tenna 
sammen og jobber videre til du er 70 
�r. Da kan du lene deg tilbake og nyte 
de siste 9 �rene f¿r du leverer inn t¿fßa, 
mens du knasker smertestillende.  

Forventa levealder i Norge er 79 �r for 
menn, men folk p� for eksempel ¿st-
kanten i Oslo lever kortere enn folk p� 
vestkanten. De som ikke oppn�r 70 �r 
kan risikere � skylde et par �r med arbeid 
n�r de st�r foran St. Peter. Dette kan 
sees som trygdesvindel og du blir nok 
da henvist til varmere str¿k, din latsabb. 
Lykke til og fortsatt god sommer! 

Tor Sundby 

Etter � skummet igjennom h¿ringsnota-
tet til Teknisk forskrift til plan- og byg-
ningsloven (TEK) sitter jeg igjen med 
mange sp¿rsm�l, som for eksempel ni-
v�et p� heiskunnskapen til  departemen-
tets r�dgivere. Jeg nekter � tro at dette 
har v¾rt r�dgivere hos BE eller Kontroll-
r�det for heis; disse kan s� mye mer om 
l¿fteinnretninger enn de selvmotsigelser 
som st�r i h¿ringsforslaget! 

Regjeringen reklamerte raskt at den nye 
plan- og bygningsloven f¿rst og fremst 
skulle ivareta de funksjonshemmetes 
rettighet til � kunne bevege seg slik vi 
s�kalte normale tar for gitt; b�de uten-
d¿rs og innend¿rs. 

Ingen er uenig med intensjonen i loven, 
men s� er det tydelig at noen har fun-
net ut at blir kostbart � gjennomf¿re en 
universell utforming som sidestiller en 
funksjonshemmet med oss ÇnormaleÈ, 
og dermed innf¿rer en ganske enkelt 
nye deÞnisjoner som bl.a. tilgjengelig-
het og lavfartsheis!

Dermed kan en benytte seg av enklere, 
men d�rligere l¿sninger enn om en skulle 
brukt kravene til universell utforming. 

Jeg er redd for at vi f�r en Çoppblom-
stringÈ av l¿fteplattformer som de 
funksjonshemmete m� bruke, og det er 
etter min mening en alvorlig diskrimine-
ring overfor de funksjonshemmete!

En lavfartsheis er en l¿fteplattform 
i henhold til Maskindirektivet og kan 
benyttes istedenfor heis i bygninger 
med f� boenheter og i kontorbygninger 
med liten persontraÞkk. Det forutset-
ter ogs� allmenn tilgang til denne l¿f-
teplattformen, alts� at alle skal kunne 
bruke den!

En av begrunnelsene for � innf¿re be-
grepet lavfartsheis er at det hevdes at 
en ny europeisk standard for lavfarts-
heis er under bearbeidelse. Det er nok 
riktig at det arbeides med � f� ÇbilligeÈ 
heiser i Europa, men uenigheten er s� 
stor at det kan ta lang tid f¿r en f�r dette 
til. Inntil da er det helt un¿dvendig for 
Norge � innf¿re begrepet lavfartsheis!

Men blir begrepet st�ende i forskriften, 
er jeg ikke i tvil om at advokatene f�r 
mye � gj¿re! Da er det betimelig � sp¿r-
re hvem som har v¾rt departementets 
Çr�dgiverneÈ ved innf¿ringen av dette 
begrepet, for her skal det bli konßikter 
om forslaget settes ut i livet!

Jeg m� innr¿mme at jeg selv er litt usik-
ker n�r en f¿rst sier at forutsetningen 
for � montere lavfartsheis er at det er 
allmenn tilgang til l¿fteplattformen, for 
i neste setning si at det ikke er �pnet 
for bruk i byggverk for publikum! Men 
jeg merker jo meg at det brukes begre-
pene bygning og byggverk. Hva som er 
forskjellen vet jeg ikke, men kanskje det 
ligger noe her? 

Jeg skal ikke g� i detaljer om hele h¿-
ringsforslaget, det kommer b�de heis-
bransjen og EL&IT-forbundet til � gj¿re.  
Jeg stiller bare sp¿rsm�l om hvordan den 
nye loven med forskrifter og veileding 
vil bety rent praktisk for brukerne?

M� en funksjonshemmet v¾re n¿dt til 
� bruke juridisk hjelp for � kreve det de 
tror er deres rettigheter? Dessuten b¿r 
en helst ikke trenge sykeb�re, for kra-
vet om at et byggverk med 3 eller ßere 
etasjer skal ha b�reheis gjelder ikke om 
en installerer en lavfartsheis! 

Til slutt vil jeg si at ikke alt i den nye 
loven er negativt, problemet er at lov-
paragrafene er s� utydelige at tilsyns-
myndigheten (BE) vil f� en n¾rmest 
umulig oppgave!

Hvem st�r bak forslagene  
i den nye plan- og bygningsloven?
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Geir L¿kke

Foreninga har v¾rt engasjert i solida-
ritetsarbeid med Palestina i mange �r. 
De seks siste �rsm¿tene har til sammen 
bevilga 25 000,- til dette arbeidet, og 
styret og AU har fulgt opp med bevilg-
ninger til solidaritetsorganisasjonene.  
I styret har det i den siste tiden v¾rt 
diskutert hvor mye foreninga skal v¾re 
engasjert i dette arbeidet. For � f� en 
bred behandling fram mot halv�rsm¿tet 
startet vi med en medlemsm¿tedebatt 
om Palestina i Oslo 2. juni. 

Innledere var:
- Peder Martin Lysest¿l, forfatter
- Kristian Norheim, leder for FrPs inter-
nasjonale sekretariat. (Vi pr¿vde f¿rst � 
f� noen fra KrF til � stille, men de tak-
ket nei.)

Det ble en bred debatt. Israels rett til 
� forsvare seg, opp mot palestinernes 
samme rett, var sentrale punkter, b�de 
fra innledernes side og i plenumsdebat-
ten etterp�. Undertegnede var ikke im-
ponert over FrPs viktigste syn p� mulig 
l¿sning; at en skulle se bort fra historien 
og starte fra ÇscratchÈ. Israelerne bru-
ker faktisk det at romerne drev j¿dene 
p� ßukt fra Palestina for 2.000 �r siden 
som grunn til � overta Palestina. Kristian 
Norheim, om enn ufrivillig, fjerner der-

med israelernes viktigste argument for 
sin okkupasjon, men debatten viste ty-
delig at det bare var palestinernes histo-
rie som ikke skulle v¾re med i kabalen. 

I etterkant kan en kanskje si at det ikke 
var lurt � ha en med politiske grunner 
for st¿tte til Israel som debattant.  

Til slutt vil jeg komme med noen be-
vingede ord fra Haakon Lie, som var en 
av p�driverne til oppstarten av Israels 
venners stortingsgruppe p� starten av 
1960-tallet og som uttalte at han Çtil 
siste hjerteslagÈ vil forbli en venn av 
staten Israel og det j¿diske folket: 

ÇJeg og andre venner av Israel glemte 
altfor lenge at palestinerne ogs� var 
menneskerÉÈ, ÇÉdet er umulig i dag � 
v¾re ukritisk tilhenger av den israel-
ske regjeringens politikk, i hvert fall hvis 
man ikke er religi¿s fundamentalist. Og 
det blir jeg jo aldriÉÈ

Med 16 stortingsrepresentanter fra 
FrP og 9 fra KrF som medlemmer av 
Israels venner de siste 5 �rene, er det 
tvilsomt at hans utsagn faller i god jord 
der i g�rden. 

Medlemsdebatt om Palestina

Kristian Norheim, leder for FrPs internasjonale sekretariat, Peder Martin Lysest¿l, forfatter

jnmjtqr
Geir L¿kke

Access Spesialheiser AS gikk i kon-
kurs 9. juli. Styreleder DagÞnn Ny-
borg fortalte til Hamar arbeiderblad 
at det ligger forskjellige �rsaker til 
grunn for konkursen i Access, der i 
blant Þnanskrisa. Men vi veit at Þr-
maet ikke bare har g�tt bra de siste 
�ra, og med 4 � i sjakta og 7 p� kon-
toret s� kan det jo hende at Access 
var litt mer s�rbar enn andre Þrmaer 
i bransjen. 

Ikke for � forsvare Þnanskrisa, men 
vi veit ikke om noen andre akt¿rer 
innen Heis som har de samme pro-
blemene, s� vi er kanskje ikke helt der 
som bransje. 

Firmaet hadde 3 mont¿rer som er 
organisert hos oss. Av disse veit vi 
i skrivende stund om 1 som har f�tt 
arbeid i Euro-Heis og 1 (sammen 
med 3 andre fra Access) som har 
f�tt jobb i Elevator as, som n� star-
ter egen ¯stfold-avdeling. 

Et siste medlem i Hamar har etter det 
vi veit ikke f�tt jobb enn�. Hvem som 
tar over portef¿ljen vet vi heller ikke 
noe om, men vi synes vel at de som 
f�r den har et spesielt ansvar ovenfor 
de arbeidsl¿se ansatte.

Firmaene AccessVital (hjelpemidler 
for funksjonshemmete som rullator, 
trappeheiser m.m.) og Access D¿r-
automatikk fortsetter som f¿r.
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Av Rolf-Edvard Paulsen, Schindler Stahl Heis, 
tillitsvalgt HMF

Olje- og anleggs-
konferansen 2009 i regi  
av Olje & Anleggsutvalget 
(O&A), ble arrangert   
3.-5. juni i Stavanger.

M�lgruppen for konferansen er tillits-
valgte innen Landsoverenskomsten for 
elektrofag fra forskjellige distrikt i lan-
det.  Olje & Anleggsutvalget fungerer 
som st¿ttespiller til EL & IT Forbundets 
tillitsvalgte, og er aktivt frem til nytt 
valg p� Landstariffkonferansen.

�qdsr� sdl`9�Nkid,� nf� `mkdffrtsu`k,
fdsr� s`qheeonkhshrjd� adqdsmhmf-� S̀ qhee,
noofi¾qds� 1/0/� Ï� `jstdkkd� tsenq,
cqhmfdq-� Odsqnkdtlruhqjrnlgds� h�
mnqc�nlq�cdmd-�Mx�jnmsq`jsrÝknrnÝ�h�
Rs`snhkGxcqn� Ï� tsenqcqhmfdq-� Mx� KN,
jnnqchmdqdmcd�nqcmhmf�h�Rs`snhkGxcqn-�
Dqe`qhmf� ldc� `qadhc� nudq� mnqchrjd�
k`mcdfqdmrdq-

P� konferansen deltok representanter 
fra forbundet sentralt, og foruten re-
presentanter fra O&A, hovedsakelig 
representanter fra distriktene Roga-
land, Hordaland/Sogn og Fjordane. De 
ßeste distrikt er representert. Blant in-
viterte gjester Þnner vi Ronald Rooth 
(pensjonist), Inger Hoff (Industri og 
Energi, LOs Olje og Gassutvalg), Dag 
Odnes (LO) og Arne Larsen-Fl¿isvig 
(N¾ringspolitisk avd., LO). Eksterne 
innledere var Audun Lysbakken (SV), 
Terje Aasland (AP), Kjell Kristoffersen 
(StatoilHydro), Dag Unnar Mongstad 
(IE tillitsvalgt, StatoilHydro) og Ole Tue 
Hansen (Dansk El-forbund).

Nkid,�nf�`mkdffrtsu`kfdsr�
s`qheeonkhshrjd�adqdsmhmf�
Trond L¿vstakken, leder fra O&A (for-
bundssekret¾r), gikk gjennom status 
p� aktuell aktivitets- og handlingsplan, 
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de forskjellige arbeidstidsordningene, 
tarifftvister og l¿nnsutvikling for pe-
rioden 2002-2009. Han refererte vi-
dere til hvilke aktiviteter som har v¾rt 
mest fremtredende det siste �ret. Her 
kan nevnes sosial dumping p� store ut-
bygginger, oppf¿lging av allmenngj¿-
ringsvedtaket, vedlikehold og ivareta-
kelse av retningslinjer for rotasjons-
ordninger, samt innleie fra utlandet og 
aktiviteter knyttet til tiltredelsesavta-
ler (for blant annet danske elektrikere). 
Det kan ogs� nevnes at det er viktig 
for medlemmene offshore � f� fast 
14-28 rotasjon for offshoreoppdrag 
ved neste tariff 2010. I denne sam-
menhengen kan det presiseres at Aibel 
har f�tt i havn en 14-21 rotasjon p� 
Melk¿ya, som er landbasert utbyg-
ging i Hammerfest for Sn¿hvit feltet.  
Alle underentrepen¿rer til Aibel som 
har arbeid ved Sn¿hvit-prosjektet vil 
dermed kunne f� tilsvarende rotasjons-
ordning. Dette blir sett p� som en seier 
og en etterlengtet rotasjonsordning for 
landbasert virksomhet. Forh�pentligvis 
kan det ogs� bli praksis ved fremtidige 
store utbygginger.

S̀ qheenoofi¾qds�1/0/9�
Hmmkdcmhmf�`u�I`m�@`r`lndm�
eq`�DK%HS�
Jan Aasamoen innledet sin presentasjon 
med � p�peke hvor viktig det er � f� en 
r¿d/gr¿nn regjering ved valget til h¿s-
ten. Ved et eventuelt skifte av regje-
ring vil vi f� st¿rre problem med sosial 
dumping, reversering av arbeidsmilj¿-
loven, allmenngj¿ring av tariffavtaler 
og ßere midlertidig ansettelser. Den 
kommende landstariffkonferansen i 
Stavanger i oktober blir sv¾rt viktig i 
s� henseende. Finanskrisen s� langt kan 
tyde p� at Þnansn¾ringen har mulig-
het til � komme raskt p� fote igjen mot 
oppgangstid. Arbeidsmarkedet p� sin 
side vil nok merke lengre vedvarende 
nedgangstid, og det er viktig og sette 
inn tiltak for � begrense dette. Leve-
rand¿rer til oljeselskapet StatoilHydro 
opplever krav om reduksjon i timerater 
p� opptil 25 %. Det er fare for at utbyg-

gingsprosjekter i offshoreindustrien vil 
bli utsatt. Elektrobransjen har en fase-
forskyvning i forhold til byggfagene, og 
derfor vil denne bransjen f¿rst merke 
nedgangstidene i 2010, noe som ogs� 
er gjeldende for heis. Vi m� forvente 
opp mot 115000 arbeidsledige i Norge 
denne perioden. Det er ogs� fare for at 
bedriftene vil opprettholde permitte-
ringer lenger en n¿dvendig pga. veg-
ring for � ta inn igjen arbeidskraft.

Aasamoen mener at tariffoppgj¿ret 
2010 vil bli et forbundsvist oppgj¿r 
siden vi hadde et samordnet oppgj¿r i 
2008. Den ¿konomiske rammen vil pre-
ge oppgj¿ret, og spillerommet for � f� 
gjennom store endringer vil bli mindre.

Trond L¿vstakken bekreftet disse p�-
standene, men mente det kan oppst� 
et behov for samordnet oppgj¿r hvis 
vi f�r en FRP/H¿yre regjering.

Etter innlegget var det gruppearbeid 
for � f� en pekepinn p� hva medlem-
mene ¿nsker � vektlegge ved opp-
gj¿ret 2010 innen offshore n¾ringen. 
F¿lgende saker ble diskutert:
1:  Arbeidstidsordninger p� land, her-

under reise til fra anlegget, reduk-
sjon av arbeidstid

2:  ̄ ke bruken av Produktivitetsav-
talene Onshore og Skip (PAO og 
PAS)

3:  F� innf¿rt 14-28 offshore, med/
uten kompensasjon

4:  Offshorel¿nn, ¿ke ved hjelp av ulike 
virkemiddel 

5:  Andre krav. 

Det var konstruktive debatter i grup-
pene. I min gruppe fortalte jeg om bl.a. 
ordningene vi praktiserer for heis med 
hensyn til rullerende permitteringer i 
nedgangstider rotasjonsordningen ved 
offshorearbeid. Vi har snittberegning 
p� 33,6 timer uke ved offshorearbeid 
og betalt reisetid ved utenbysarbeid. 
Heis har prosentsatsen for offshore 
fastsatt fra servicel¿nnen. Vi har ikke 
egen grunnl¿nnssats slik som elektri-
kerne har i sin ¤3A.
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Ved oppsummeringen etter gruppe-
arbeidene kan en se at de ßeste ¿ns-
ker rotasjonsordning 14/28 med full 
kompensasjon, slik det er for Statoil-
Hydro-ansatte. Punkter en m� f� inn i 
LOK (Landsoverenskomsten) er:

¥ Styrke forhandlingsrett p� pensjon.
¥  Sentrale bestemmelser fra AML (Ar-

beidsmilj¿loven). 
¥  Bestemmelser i forhold til midlertidig 

ansettelser og stillingsvern.  
¥  Grunnl¿nnssats ¤ 3A for offshore m� 

¿kes betraktelig. 
¥  Redusert ukentlig arbeidstid ved 

 rotasjonsordninger p� land til 33,6 
 timer uke (snittberegning), som 
 samtidig vil ¿ke muligheten for 
14/28 for offshore arbeid.

¥ Betalt reisetid til/fra anlegg
¥  Fjerne arbeidstidsordninger 

p� 4/3,12/9 10/11.
¥  Rotasjon p� 12/16 og 14/21 rota-

sjon er levelig.

Fra debatten som fulgte kan det nevnes 
at landet blir over¿st med EU-direktiv 
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uavhengig av regjering (Tjeneste-
direktiv og Vikar- direktivet). Vi ser at 
krefter i samfunnet vil bruke krisebildet 
til � endre samfunnet slik at v�re vil-
k�r blir redusert. Kan dette medf¿re at 
allmenngj¿ringen faller i 2010 ved ny 
regjering?? Maktforholdet i arbeids-
livet er forskj¿vet i krisetider, og taper 
vi valget har vi i stor grad tapt v�r egen 
fremtid. Oljeselskapene vil redusere ut-
giftene med 20 -25 % fra leveranse-
industrien. Vil dette medf¿re at uten-
landsk arbeidskraft p� d�rligere vilk�r 
fortrenger norsk arbeidskraft? Det  
er viktig at denne debatten m� f¿-
res videre f¿r Landstariffkonferansen 
i h¿st vedtar prioriteringer for neste 
�rs  tariffoppgj¿r.   

Jan Berndtsson fra Sverige refererer at 
vilk�rene for de svakeste er betydelig 
forverret i Sverige etter sist regjerings-
skifte, og oppfordret oss alle til � tenke 
p� dette f¿r valget til h¿sten. 

Odsqnkdtlruhqjrnlgds��
h�mnqcnlq�cdmd

Som neste punkt p� programmet star-
tet vi med � se Þlmen ÇArven etter 
Exxon ValdesÈ, om milj¿katastrofen i 
Alaska etter en grunnst¿ting med p�-
f¿lgende utslipp i s�rbart omr�de. Vi 
Þkk innblikk i hvordan oljeselskapets 
makt blir brukt til � trenere og anke 
et erstatningss¿ksm�l etter denne 
 katastrofen. 

Deretter var det innledning ved Audun 
Lysbakken fra SV og Terje Aasland fra 
AP.

Lysbakken hevdet at utvinning av olje 
i nord f¿rst og fremst er et veivalg om 
hva vi skal leve av i fremtida. Vi vet at 
oljen kommer til og ta slutt en gang 
og sp¿rsm�let er hvordan vi skal opp-
rettholde arbeidsplasser innenfor den-
ne industrien. Dette kan gj¿res ved � 
fase inn annet n¾ringsvirksomhet. Et 
eksempel er understell til vindm¿ller til 

Rolf-Edvard Paulsen og Terje Fjeldstad
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havs der kompetansen er hentet fra 
understell til plattformer. Aker Verdal 
produserer bl.a slike for tysk energis-
elskap. Omr�dene i nord er ekstremt 
s�rbare milj¿messig, noe som er argu-
ment for ikke � �pne for olje- og gass-
produksjon. Vi har et viktig klimaansvar 
i Norge, og endringene g�r mye fortere 
enn antatt. V�r plikt er � ¿ke innsat-
sen innenfor fornybar energi, god n¾-
ringspolitikk er god klimapolitikk. Her 
har fagbevegelsen og milj¿bevegelsen 
felles interesser.

Aasland sa i sin innledning at vannkraft 
ogs� har v¾rt omdiskutert, men ut-
bygging har f¿rt med seg en rekke in-
dustri og bidratt til at vi er en rik nasjon. 
Vi har den fremste teknologien innenfor 
solceller som vi ikke hadde f�tt uten 
resurser fra oljeindustrien. Vi m� utvi-
kle nye industrier parallelt, ikke bytte 
fra den ene til den andre. Mye kraft 
i Europa kommer fra kull, atomenergi 
og gass. Beste alternativ er gass og 
Europa vil v¾re avhengig av v�r gass 
i fremtiden. Forvaltningsplan for nord-
omr�dene utarbeides og i 2010 skal 
en ta stilling til Lofoten og Vester�len. 
Planen skal v¾re ¿kosystembasert, der 
vi tar vare p� de ressursene som er i 
de forskjellige omr�dene. Vi kan ikke 
etabler oljeindustri dersom dette g�r 
utover Þskerin¾ringen, men dette kan 
vi klare � l¿se. Det er noen problemer 
med havvindm¿ller som skaper kom-
plikasjoner for Þskeindustrien til havs 
samt fugleliv, men dette er noe som m� 
kunne kombineres.  Det vil ikke v¾re 
klokt � si bastant nei til enkeltomr�der. 
Forvaltningsplanen m� lages slik at de 
forskjellige n¾ringer ivaretas, og vi vil 
da kunne �pne nordomr�dene for olje-
leting. Siden Russland er en aktiv akt¿r 
i disse omr�dene m� vi v¾re tilstede 
og sette krav til oljeindustrien.

Under debatten som fulgte ga de ßeste 
innlederne st¿tte til AP-representan-
tens syn. Industrien ¿nsker utbygging 
i nord. Det er ogs� viktig med satsing 
p� teknologiutvikling og engasjement 
innenfor dette omr�det og vi trenger 
langsiktig investeringer utover en valg-
periode.

I sin oppsummering sa Lysbakken at 
milj¿hensynet st�r sterkt blant be-
folkningen i nord ogs�. Det gjenst�r � 

se om industrien vil f� mange ßere ar-
beidsplasser ved eventuell utbygging.
Aasland p� sin side presiserte at det er 
viktig � opprettholde verdiskapningen. 
Arbeidet med forvaltningsplanen vil 
ogs� begrense muligheter for ulykker. 
Regjeringen har endret form�lspara-
grafen til StatoilHydro fra oljeselskap 
til energiselskap. StatoilHydro har mye 
makt i dag, og dermed er det viktig at 
myndighetene setter betingelser og 
milj¿krav.

Mx�jnmsq`jsrÝknrnÝ��
h�Rs`snhkGxcqn�Ï�tsenqcqhmfdq
Kjell Kristoffersen fra StatoilHydro, 
(Vice President i kontraktsavdeling for 
vedlikehold) snakket om viktigheten 
av kontraktstyring i sitt innlegg. Ram-
mebetingelsene forandrer seg med ol-
jepris, kostnadsinßasjon, investerings-
niv� og tilgang til kapital. Vi har kj¿pt 
og bygget med oljepris p� 150 dollar 
pr. fat (inntektssiden). N� er oljeprisen 
overkant av 60 dollar.

Statoil har 40 prosjekt under bygging 
og 9 som st�r under endelig beslut-
ning. Statoil ¿nsker seg et mangfoldig 
marked med konkurransevillige akt¿rer 
og samarbeid mellom komplement¾re 
akt¿rer. Allianser godtas, men en av al-
liansepartnerne skal v¾re avtalepart. 
StatoilHydro har mange prosjekter p� 
gang og det er behov for reduser-
te kostnader (oljepris), samtidig m� 
ogs� kvaliteten fra leverand¿rer for-
bedres. Det jobbes med reforhandling 
av rammeavtaler, og tildeling vil foreg� 
i 2010. 

Under debatten som fulgte ble det bl.a. 
p�pekt at politikken som oljeselskape-
ne f¿rte i forrige nedgangstid resulter-
te i at ungdommen s¿kte seg vekk fra 
industrien pga negativ omtale. Leve-
rand¿rindustrien m�tte ¿ke l¿nninger 
for � beholde personell. Det kom ogs� 
foresp¿rsel fra salen om StatoilHydro 
vil hente ßere utenlandske akt¿rer for 
� f� konkurranse, uten at en her Þkk 
klare svar fra Kristoffersen. M�ten en 
f�r kvalitet p� er med leverand¿rer 
som har mulighet til � utvikle seg over 
tid. Hvordan ser selskapet for seg en 
kvalitetsheving n�r en skal gj¿re dette 
med kostnadskutt og f� ßer utenland-
ske akt¿rer p� markedet? Det er et-

ter hvert et klart skille mellom l¿nn til 
operat¿ransatte(StatoilHydro) og le-
verand¿rindustrien. StatoilHydro sine 
kontrakter gj¿r at underleverand¿rer 
ikke ser rom for � ha faste ansatte, 
og selskapet setter bort arbeid som i 
praksis utf¿res av vikarbyr�. Har ikke 
selskapet som er bygget opp av nor-
ske folk et moralsk ansvar for � ivareta 
arbeidsplassene p� en bedre m�te?

Under oppsummering hevdet Kristof-
fersen at selskapet er forpliktet til � 
s¿rge for konkurranse, men selvsagt 
med den rette kvalitet. Konkurranse er 
sunt og bra, men kan selvsagt med-
f¿re negative konsekvenser. Kostnader 
m� hele tiden sjekkes. StatoilHydro er 
b¿rsnotert, og m� derfor drive i for-
hold til det. Det er likevel slik at selska-
pet er klar over det  omd¿mmet som 
vil komme dersom de til enhver tid vel-
ger lavest pris. Vi Þkk med andre ord 
ikke s� mange kronkrete svar fra Kjell 
Kristoffersen. Det blir spennende og se 
utviklingen fremover p� norsk sokkel. 

Rnrh`k�judkcrtsÞtjs
P� kvelden var vi p� utßukt til ÇFlor og 
Fj¾reÈ, p� en frodig ¿y utenfor Sta-
vanger. Her var det en rikholdig bota-
nisk ßora og deilig mat presentert av 
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en humoristisk nederlandsk kj¿kken-
sjef. Vi hadde en hyggelig aften. Under 
middagen snakket vi med dansken Ole 
Thue Hansen (Forbundssekret¾r DEF). 
Han fortalte at i Danmark er heismon-
t¿rene som driver med elektrisk i sjakta 
organisert hos DEF, s¿sterorganisasjon 
til EL&IT. De heismont¿rene som driver 
med mekanisk er organiser i Jern og 
metall. Danske heismont¿rer er der-
for noks� jevnt fordelt mellom de to 
forbundene. 

Dqe`qhmf�ldc�`qadhc��
nudq�mnqchrjd�k`mcdfqdmrdq
Neste sak p� konferansen omhandlet 
Dansk EL-forbund (DEF) sine erfarin-
ger fra egne medlemmer som arbeider 
midlertidig i Norge. Ole Tue Hansen fra 
DEF holdt innlegget. 

Thue Hansen p�pekte at det er viktig at 
tiltredelsesavtaler blir praktisert, dette 
for at ikke dansker skal g� p� d�rligere 
vilk�r. Alle tilleggsavtaler til LOK skal 
f¿lges, samt prosjektavtaler og dansk 
ferielov. Etter 1. rotasjon i Norge be-
tales l¿nn inntil rotasjonens avslutning. 
Dansk overenskomst er gjeldende for 
pensjon. Det kan v¾re et problem at 
folk ikke kjenner tiltredelsesavtalen, og 
reiser p� arbeid i Norge p� d�rligere vil-

k�r enn de har krav p�. Hansen nevnte 
at de sliter med enkelte bedrifter som 
har oppdrag i Norge, eksempelvis Scan 
Con, Sencon, Globel, EU Montage og 
Helland Service.  DEF har ogs� proble-
mer med arbeid p� festningstunellen i 
Oslo som Otera har, med innleide fra 
Globel.

Det m� ogs� nevnes her at Aibel AS 
og DEF har et godt samarbeid, jmf. 
Melk¿ya-utbyggingen. DEF har laget 
en ÇhvitlisteÈ p� sine nettsider med 
navn p� bedrifter som har sakene sine 
i orden, og som b¿r benyttes ved inn-
leie fra Danmark. 

Mx�KN,Jnnqchmdqdmcd��
nqcmhmf�h�Rs`snhkGxcqn-
P� konferansens siste dag gikk vi 
gjennom den nye LO-koordinerende 
ordningen i StatoilHydro. Dag Unnar 
Mongstad (IE tillitsvalgt Statoilhydro) 
holdt innledning. Avtalen ble revidert 
februar i �r. Intensjonen er at ordningen 
skal dekke hele StatoilHydroÕs omr�de 
i Nordsj¿en. Arbeidsomr�de er med-
lemspleie, verving og styrke samarbei-
det mellom LO-forbundene. Kravet er 
at LO-koordinerende skal ha 90 % ar-
beidstid ute p� sokkelen. Det er viktig 
og f� ut informasjon slik at LO- Koor-
dinerende kan bli brukt der ute. En b¿r 
ogs� jobbe for � f� tilsvarende ordning 
p� s¿rfeltene i fremtiden (BP, Phillips). 
Det er ogs� et problem at medlemmer 
melder seg over i andre forbund pga. 
uvitenhet og for lite info.

Kai Christoffersen orienterte om prak-
tiske erfaringer og hvordan en kan m¿te 
kommende utfordringer. Han jobber 
som koordinerende p� sokkelen.

Noortlldqhmf
Vi to som var fra heis, Rolf-E. Paulsen 
og Terje Fjeldstad fra HMF, var begge 
enige om at konferansen var l¾rerik og 
belyste mange problemstillinger som er 
aktuelle og vil dukke opp i fremtiden. 
Det er ikke s� ofte vi fra heis er i et fo-
rum som omhandler offshoreindustrien, 
s� det var derfor l¾rerikt for oss � f� 
f¿lge debattene. Vi Þkk ogs� innblikk i 
hvilke krav og problemer medlemmene 
fra EL&IT har p� store utbygginger ved 
landprosjekter. 

I selskapene Schindler Stahl Heiser og 
Heis-Tek har vi f�tt foresp¿rsel om re-
duksjon p� timerater fra StatoilHydro 
med 20-25 %. 

Virkeligheten er ogs� slik at Heis-Tek 
har f�tt tildelt et betydelig antall ser-
vicekontrakter de siste �rene. Dette er 
kontrakter som var i Schindler Stahl 
Heiser sin portef¿lje. Det er sundt med 
ßere akt¿rer innen heis offshore, men 
det er synd at bedriftene ikke konkur-
rerer p� like vilk�r. Med dette mener jeg 
at vi i Schindler Stahl Heiser f¿lger ro-
tasjonsordning ihht. den nye offshore-
avtalen i overenskomsten. Denne arbei-
det vi med i syv �r og m�tte ta en kamp 
om f¿r vi Þkk den implementert i 2002. 
Ansatte i Heis-Tek f¿lger denne avtalen 
n�r det gjelder l¿nn, men har ikke fast-
satte friperioder (rotasjon). De prakti-
serer heller ikke med overtidsbetaling 
utover offshore�rsverk, og avregning 
p� timer. Disse faktorene er medvir-
kende til at Heis-Tek kan bruke en an-
nen timepris ovenfor oljeselskapene en 
Schindler Stahl Heiser, noe jeg mener er 
konkurranse p� ulike vilk�r. Siden Heis 

-Tek bare har et f�tall organisert, har 
vi en jobb og gj¿re for � belyse hvilke 
forskjeller i arbeidsvilk�r vi har i disse 
bedriftene innen offshore arbeid. Hvis 
denne utviklingen fortsetter vil man p� 
sikt undergrave de rettigheten vi har 
opparbeidet oss. Sp¿rsm�let er da er 
om vi ¿nsker en slik utvikling?
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Bj¿rn Tore Egeberg

G`c`rg legger stor vekt p� � v¾re en 
organisasjon der b�de arabere og j¿-
der deltar aktivt. Dette h¿res ikke s� 
spesielt ut for oss, men organisasjonen 
hevder � v¾re den eneste i Israel som 
�pner for dette. Alle andre er enten 
j¿diske eller arabiske organisasjoner. 
I sitt fredsarbeid legger de stor vekt 
p� � arbeide for likhet mellom j¿der 
og arabere. De mener at det aldri kan 
bli fred s� lenge Israel skal v¾re de-
Þnert som en j¿disk stat, med sv¾rt 
avgrensa rettigheter for alle araberne 
som bor i landet.

G`c`rg ¿nsker � rette opp i den uret-
ten som er beg�tt mot de palestinske 
araberne tidligere. Spesielt det som 
skjedde da de j¿diske jordbrukskolonie-
ne ble etablert p� 50- og 60-tallet. Av 
370 jordbrukskoloniene som ble eta-

blert i denne perioden ble 350 etablert 
p� palestinsk eiendom, og jordeierne 
ble jagd bort. De m�tte ßytte til fjell-
omr�dene eller ¿rkenen hvis de skulle 
fortsette � livn¾re seg som b¿nder. 
Det er ogs� mange palestinere som har 
ßyktet fra Israel, spesielt under krigene 
i 1948 og 1967. De f�r ikke lov til � 
reise tilbake til sine hjem i Israel. Ha-
desh g�r inn for at de skal ha rett til � 
komme tilbake, alternativt at de skal 
motta en kompensasjon for eiendom-
men som ble tatt fra dem, hvis de sj¿l 
velger � ikke komme tilbake.

Opprettelsen av en palestinsk stat ten-
te et h�p om fred for mange. Den pa-
lestinske staten har imidlertid blitt mot-
arbeidet av regjeringen i Israel fra dag 
1. Et stort antall j¿diske bosettinger p� 
Vestbredden har hatt israelsk beskyt-
telse, og Israel har ogs� annektert pa-
lestinsk land for � bygge veier mellom 

Israel og disse bosettingene. Hadesh 
g�r inn for at alle bosettinger gis tilbake 
til palestinerne slik at den palestinske 
staten kan omfatte alle de omr�dene 
som Israel okkuperte i 1967.

kilde: Wikipedia.

Dm�rsdlld�enq�eqdc�h�Jmdrrds
Konßikten mellom Israel og araberne er 
en tidsinnstilt bombe, sier Dov Khenin. 
Om konßikten eskalerer kan resultatet 
bli at b�de j¿der og palestinere i Is-
rael blir utryddet. Khenin representerer 
Front for Peace and Equality i Knes-
set.

Gu`�dq�udhdm�shk�eqdc>�
Veien til fred er � fortsette � drive freds-
arbeid. Vi m� f� en uavhengig palestinsk 
stat, og de israelske bosettingene p� 
palestinsk omr�de m� rives. Hvordan 
henger fredsarbeidet sammen med ar-
beidet for menneskerettigheter?

Under f¿lger  et intervju med Dov Khenin. Han er en av de mest kjente proÞlene i freds-
bevegelsen i Israel. Han er valgt inn i Knesset for Hadash, en samarbeidsliste for demokrati, 
fred og likhet. 
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Likeverd for arabere og j¿der i Israel



Dette henger n¿ye sammen. Vi tar opp 
sp¿rsm�let om demokratiske rettig-
heter for enkeltindivider. Det viktigste 
er likevel � kreve kollektive rettigheter 
for den palestinske minoriteten i Israel. 
20 % av befolkningen er palestinske 
arabere. Om vi f�r det j¿diske ßertal-
let til � g� inn for like rettigheter for 
j¿der og arabere, ja, da har vi ogs� g�tt 
et langt skritt mot fred.

Gudl�dq�Eqnms�enq�Od`bd��
`mc�Dpt`khsx>
Vi er den eneste organisasjonen i Israel 
der j¿der og palestinere samarbeider. 
Vi har Þre representanter i Knesset. 
Etter angrepet p� Gaza gikk det bare 
noen timer f¿r vi var 2000 demon-
stranter p� gaten i Tel Aviv. Siden ble 
vi ßere. Den st¿rste demonstrasjonen 
samlet 20 000 mennesker.

Gu`�ldc�knj`ku`kfdmd>
I det siste lokalvalget i Tel Aviv sam-
arbeidet vi med andre gode krefter i 
valgliste City for All. Denne valglisten 
oppn�dde 35 % av stemmene. 

Guhkjdm�qnkkd�rohkkdq�eqxjsdm�h�Hrq`dk>
Den spiller en viktig rolle. H¿yreß¿yen 
pisker op frykt for palestinere, for ara-
ber og for muslimer. P� denne m�ten 
vinner de st¿tte for krigspolitikken.

Dq�cds�u`mrjdkhf���u½qd�eqdcr`jshuhrs�
h�Hrq`dk>
Ja, og det har blitt verre etter at den 
nye h¿yreekstreme regjeringen tiltr�d-
te. Den lager mange problemer for oss. 
De pr¿ver � true Knesset-representan-
tene fra Front for Peacce and Equality 
til taushet, og de gj¿r det stadig vans-
keligere � demonstrere.

Dette er et kart over ÇDe Palestinske ¿yeneÈ, d.v.s. de omr�dene av Palestina som ikke er bosatt av Israelere.
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Skogs tur i Palestina
Terje Skog

Hmmkdcmhmf
Undertegnede var deltaker p� en faglig 
studietur til Palestina fra 17. til 26. april. 
Palestinakomiteen stod som arrang¿r. 
Jeg reiste som representant for EL & 
IT i Oslo og Akershus. Til sammen var 
vi 20 personer, hvorav 6 er medlem-
mer i EL & IT Forbundet. Jan Andersson 
reiste som representant for klubben p� 
Relacom og Jon Kristian Viken samt Rolf 
Sk�r som representanter for Elektroar-
beidernes fagforening i Hordaland og 
Sogn og Fjordane. 2 medlemmer reiste 
som privatpersoner. Det som er igjen 
av Palestina i dag er Vestbredden og 
Gaza, to geograÞsk atskilte omr�der. 
Vi dro til Vestbredden. Israel stenger 
grensene til Gaza. 

Vestbredden ligger p� vestsiden av Jor-
danelva, som renner fra Genesaretsj¿en 
til D¿dehavet. Vestbredden er p� st¿r-
relse med Hedemark fylke. Det bor ca. 
2,5 mill. palestinere der. For � komme 
til Vestbredden m� man krysse israel-
ske grenseposter, selv om man kommer 
fra Jordan. Vi kom via ßyplassen i Tel 
Aviv i Israel. Du f¿ler deg ikke s¾rlig 
velkommen n�r du forteller at du skal 
til Ramallah.  Kontrollen og utsp¿rrin-
gene blir ekstra grundige. Men vi slapp 
inn alle sammen, selv om det tok 3 Ð 4 
timers tid for noen. 

Dette er ikke en reindyrka reisegjen-
givelse. Jeg kombinerer opplevelsene 

med synspunkter og vurderinger. Jeg 
hadde dannet meg et bilde av forhold-
ene der f¿r jeg reiste. Jeg syns ikke at 
det avvek veldig fra det jeg Þkk se, men 
det er allikevel noe helt spesielt � se 
virkeligheten med egne ¿yne.

Nookdudkrd�o��stqdm��
,�c`fdmr�rhst`rinm
Det er mye som er viktig n�r det gjelder 
Palestina/Israelkonßikten. Men jeg tror 
det er to forhold som peker seg ut som 
sv¾rt sentrale i dagens situasjon. Det 
er muren og kolonistene. Vi bodde i 
Ramallah, ikke langt fra Jerusalem. For 
� kj¿re til Jerusalem, eller andre steder 
vi bes¿kte, m�tte vi enten gjennom 
et sjekkpunkt i muren eller reise store 
omveier. Det samme gjelder for pal-
estinerne sj¿lsagt, men de blir grundig 
sjekket en og en. Vi blei kontrollert 
kollektivt som turister. Muren, som er 
4 til 8 meter h¿y strekker seg rundt 
hele Vestbredden fra Jordan til D¿de-
havet. Skj¿nt Çrundt VestbreddenÈ er 
upresist. Den f¿lger ikke grensa til Is-
rael, men slynger seg inn p� store deler 
av Vestbredden, spesielt der kolonis-
ter har etablert seg n¾r grensa, og der 
det er rike vannkilder. Den skiller p� 
denne m�ten palestiner fra palestiner. 
Du kan ha boligen din p� den ene sida 
av muren og arbeidet, jordbruket eller 
olivenlunden p� den andre. Da er du 
ille ute Ð da bruker du fort noen timer 
til jobben, hver dag. Muligheten til � 
drive handel og en effektiv ¿konomi 

blir drastisk redusert. Og ikke minst 
er ydmykelsene forferdelige, og hver 
dag m�tte passere en ung og bev¾p-
net okkupant som avgj¿r om du slipper 
gjennom muren eller ikke.

 Jnknmhrsdq
Settlere, som er et penere ord for det 
de i virkeligheten er, nemlig kolonister, 
tar seg rett og slett til rette og kon-
Þskerer landomr�der, alle p� h¿yd-
edrag, gjerder eller murer omr�det 
inne og bygger boliger. Staten Israel 
bygger deretter motorveier fra disse 
boligmaskinene og inn til Israel, hvor 
kolonistene jobber. For � oppmuntre til 
kolonisering gir staten Israel skatte- og 
avgiftsfordeler til de som bor der. Det 
er godt over 500 slike settleromr�der 
p� Vestbredden med til sammen ca. 
150 000 j¿der. 

Det verste med motorveiene er at de 
stykker opp hele Vestbredden som et 
lappeteppe. Palestinerne har ikke lov � 
kj¿re der, og det er sj¿lsagt vanskelig 
� krysse veiene. Sammen med muren 
blir det derfor omtrent h�pl¿st � drive 
en fornuftig ¿konomi. � bygge en stat 
under s�nne forhold blir umulig.

Cd�ldrs�djrsqdld
Vi bes¿kte bl.a. Hebron, s¿r p� Vest-
bredden. Dette er en by med ca. 165 
000 palestinere. Hebron er spesiell 
fordi det er den eneste palestinske 

Ltqdm�rnl�rkxmfdq�rdf�fidmmnl�o`kdrshmrjd�nlq�cdq-



byen hvor settlere har etablert seg i 
kjernen av byen. Disse utgj¿r ca. 500 
personer, og det er like mange israelske 
soldater som passer p� dem. Alle veier 
inn til byen er stengt av Israel, unntatt 
en som bevoktes av israelsk milit¾re. 
Settlerne har enten bygd sine boliger 
opp� eksisterende palestinske boliger 
eller de har okkupert boliger og kastet 
ut palestinere eller de har tatt palestin-
ernes jord (ÇhageÈ, som vi kaller det 
her p� berget). Deler av byen er for-
budt omr�de for palestinere. Israelske 
milit¾re passer godt p� Ð det er ßere 
sjekkpunkter inne i byen. N�r sionistene 
har bosatt seg over palestinerne, er det 
et godt utgangspunkt for � kaste s¿p-
pel og annet avfall ned i gatene. Pal-
estinerne beskytter seg ved � strekke 
netting mellom boligene. 

Vi bes¿kte en familie, Hashem Al-Aza, 
som bor rett ved siden av de mest ek-
streme kolonistene. For � komme dit 
m�tte vi igjennom en sikkerhetssjekk 
og vente p� politiet som skulle ha en 
n¾rmere samtale med Hashem. Vi 
m�tte g� en del bakveier for � komme 
til hans hus. Den ordin¾re veien har 
kolonistene stengt. De har etablert 

seg rett p� oversiden av familiens hus 
og tatt deler av deres hage, forteller 
Hashem, og hugget ned ßere av fami-
liens oliventr¾r. De viser oss en Þlm 
som en menneskerettighetsorganisas-
jon har laget, og som inneholder scener 
der familien blir trakassert. 

Et annet spesielt forhold som ble vist 
oss var bes¿k hos en gammel kvinne, 
ikke langt fra Ramallah. Hun forteller 
at deler av familiens hus ble okkupert i 
1999 og p� den m�ten delt i to. H¿sten 
2008 kastet israelske soldater familien 
ut av den resterende del av huset. Hun 
har valgt � bo i et telt (mannen d¿de 
umiddelbart etter utkastelsen) noen 
hundre meter bortenfor sitt hjem for 
� synliggj¿re galskapen. De israelske 
myndighetene startet trakasseringen 
av nabolaget for mange ti�r siden. Pal-
estinerne f�r stadig h¿re at omr�det 
tilh¿rer Israel og ingen andre. N� har de 
f�tt vite at 28 hus skal rives for at det 
skal bygges 200 leiligheter til kolonis-
ter, forteller guiden v�r. 

Abrahams Moskeen i Hebron har ogs� 
en spesiell historie. Dette er en hellig-
dom for b�de muslimer og j¿der. For 

� komme til moskeen m� vi gjennom 
ßere sjekkpunkter. I 1994 gjennom-
f¿rte en ekstrem sionist en massakre 
inne i moskeen. Han sk¿yt rundt seg 
med et maskingev¾r (hvordan han 
hadde klart � f� dette med seg gjen-
nom kontrollpostene er en g�te) og 
drepte 60 personer som deltok i b¿n-
netjenesten. Han ble overbemannet 
av de andre i moskeen og drept. Sei-
nere samme dag, den 25. desember, 
ble det gjennomf¿rt demonstrasjoner 
i Hebrons gater. Den israelske h¾ren 
skj¿t og drepte ytterligere 23 personer, 
forteller guiden. Goldstein, som gjern-
ingsmannen het, har n� martyrstatus 
i sin koloni. Etter denne hendelsen har 
muslimene og j¿dene hver sin inngang 
til Abrahams og Sarahs gravkammer. 

@mcqd�nookdudkrdq
Det var et hektisk program som 
var satt opp for oss. Det var mange 
steder som skulle bes¿kes. Gamle-
byen i  Jerusalem er sv¾rt interes-
sant og ßott. Klagemuren m�tte vi 
sj¿lsagt opps¿ke. Men plassen hvor 
muslimenes helligdom ligger, Al-Aqsa 
moskeen, slapp vi ikke inn p�. Israelske 

Jan A. ßyter i en saltlake
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milit¾re stengte alle innganger. Jeg har 
ikke f�tt ordentlig taket p� hvorfor de 
nekter turistene inngang. Jerusalem er 
for ¿vrig sterkt preget av at tusener 
av settlere etablerer seg p� ¿stsiden, 
selv om FN vedtok ved opprettelsen 
av staten  Israel, og ßere ganger seinere 
har gjentatt sitt vedtak, at denne delen 
av  Jerusalem tilh¿rer palestinerne. 

Nablus, nord p� Vestbredden, er den 
nest st¿rste byen p� Vestbredden  etter 
Hebron. Det er en gammel by, en av 
verdens eldste som har eksistert uten 
avbrudd. Det er en by med sjel, gam-
lebyen er verdt et bes¿k. Byen var et 
¿konomisk og industrielt tyngdepunkt, 
men israelske restriksjoner har utarma 
den palestinske n¾rings aktiviteten. 
Byen har sin spesielle historie, med 
massakre osv. Israelske soldater gjen-
nomf¿rer fortsatt nattlige raid og fo-
retar arrestasjoner. Byen rommer en 
ßyktningleir som huser 25.000 men-
nesker p� en kvadratkilometer. Det sier 

seg sj¿l at det kan ikke bli et verdig liv. 
Men leiren har b�de skole, bibliotek og 
kultursenter. Palestinerne satser stort 
p� utdanning. Vi bes¿kte R�dhuset i 
byen, og en av byens unge byr�krater 
viste oss rundt i gamlebyen. 

Vi bes¿kte ogs� et kultursenter utafor 
Ramallah som drives av kvinner, samt 
et kvinnekollektiv som rehabiliteres 
ved hjelp av st¿tte fra Sosiale Etaters 
Fagforening i Oslo. 

Jeriko og D¿dehavet m�tte ogs� opp-
leves. Det var i det hele tatt en kjem-
peÞn og l¾rerik tur. Mer detaljer om 
oppholdet f�r vi komme tilbake til ved 
en seinere anledning (en oppf¿lging-
sartikkel kanskje). 

Nooenqcqhmf
Fagbevegelsen, i alle fall en fagbe-
vegelse som vil p�virke utviklinga, 
har alltid v¾rt internasjonalt engas-

jert. V�rt forbund har gjort gode ved-
tak som ford¿mmer Israel og st¿tter 
palestinerne. Det samme vedtok LO-
kongressen nylig. Det som mangler er 
vedtak om boikott av Israel. Distriktet 
v�rt i EL & IT har tatt et klart stand-
punkt. Palestinerne er avhengig av 
mange faktorer for � vinne fram mot 
okkupasjonen. En avgj¿rende faktor er 
internasjonal st¿tte. De vi snakket med 
i Palestina har et sterkt ¿nske om at 
ßere fra den vestlige verden bes¿ker 
landet for � oppleve forholdene. De 
tror at det vil v¾re med p� � ¿ke det 
internasjonale presset mot Israel. Jeg 
tror de har rett. Oppfordringen er der-
for at klubbene i foreninga deltar med 
representanter p� s�nne reiser. Kon-
takt Palestinakomiteen for n¾rmere 
opplysninger om tidspunkter og andre 
detaljer (www.palestinakomiteen.no).

Fra Hebron Ð netting over handlegata
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Jeg klarer overhodet ikke � Þnne noen rasjonell grunn for 
Israels og kolonistenes opptreden. Okkupasjonene, under-
trykkelsen, ydmykelsene, fordrivelsene, terroren osv. kan 
bare v¾re mulig, etter min oppfatning, p� bakgrunn av 
religi¿s fanatisme. Det er mange detaljer i konßikten som 
det selvf¿lgelig er vanskelig � ta stilling til, men hvis man 
forholder seg til de store politiske linjer og prinsipper er ikke 
dette et komplisert tema. Tvert i mot. Ingen folk i hele ver-
den ville akseptert at FN bestemte at et visst territorium 
(over halve) av deres land skulle gis bort til andre. Det ak-
septerte ikke palestinerne heller n�r FN i 1947 vedtok � 
opprette staten Israel. Det er verdt � merke seg at det ved 
f¿rste gangs avstemning i FN manglet 6 stemmer (land) p� 
at opprettelsen skulle bli godkjent. USA la et uhyrlig press 
p� de svakeste inntil det blei tilstrekkelig mange som Çtok 
til fornuftÈ. 

I tillegg er det sv¾rt spesielt � opprette en stat p� religi¿se 
myter. Det m� med n¿dvendighet f¿re til konßikter. Det 
var j¿denes historiske lidelser, spesielt sympatien etter  
2. verdenskrig, som gjorde det mulig � opprette staten Is-
rael. Det b¿r legges til som en viktig faktor i interessen for � 
 opprette Israel at det etter krigen var titusener av j¿der som 
stod klare til � emigrere til vestlige land, spesielt USA. Men 
ingen ¿nsket � ta de i mot. Ideen om en egen stat passet 
utmerket i tid og Þkk plutselig stor oppslutning. 

Det var lenge snakk om at j¿dene skulle f� sitt eget land 
andre steder enn i Palestina. Omr�der i Russland, Uganda og 
Argentina ble seri¿st vurdert. Norge gikk inn for Uganda. Det 
endte opp med Palestina pga. den utmerkede ideen om at 
man da kunne bygge p� Bibelens mytologi om Guds utvalgte 
folk og landet som var skjenket j¿dene av v�r Herre. 

Hebreerne, som var j¿dedommens grunnleggere, var et stam-
mefolk p� lik linje med mange andre stammer i Midt¿sten 
for over 3000 �r sida. De kom antakelig fra omr�dene i 
n¾rheten av Mesopotamia, dagens Irak. Dette var en tid 
i menneskenes historie hvor fast jordbruksdrift og dermed 
eiendom til bestemte jordomr�der var i frammarsj. Erobring 
av landomr�der var derfor viktig. Dette f¿rte ofte til konßik-
ter med nomadefolk, som ikke eide jord, men var avhengig 
av � kunne bruke/benytte store landomr�der i fellesskap. 

Det spesielle med Hebreerne var at de utviklet tesen om �n 
Gud. Det var sikkert lurt i de kamper som blei f¿rt om landom-
r�der. Med �n Gud var det lettere � holde stammen samlet 
Ð opptre enhetlig. Det dannet grunnlag for � hevde at det var 
Gud som hadde skjenket dem de landomr�der de erobret og 
at de opptr�dte etter Guds, ikke gudenes, vilje. Med tro p� 
ßere guder kunne det oppst� splittelser Ð gudene kunne jo ha 
forskjellig syn. Men denne enhetlige ideologien stod hebreerne 
sterkt som erobrere for en periode i deler av Midt¿sten. 

Denne mytologien danner grunnlaget for at alle j¿der uansett 
hvor i verden, i f¿lge staten Israel, har rett til � ßytte til sitt 
ÇhjemlandÈ. J¿der fra Ukraina, fra Etiopia, fra USA osv., som 
aldri har satt sine f¿tter i Israel har Israel som sitt hjemland, 
og blir automatisk israelske statsborgere hvis de vil. Men 
palestinske ßyktninger som har generasjoner med slektnin-
ger fra omr�det forbys � vende tilbake. Mytologien danner 
ogs� grunnlaget for at kolonister okkuperer landeiendommer 
og etablerer seg p� fjelltopper p� Vestbredden, bev¾pnet 
til tennene, og gj¾rer seg bokstavelig talt inne med str¿m-
gj¾rer og bev¾pnede vakter. Mytologien gj¿r at sionistene 
oppfatter j¿dene som den beste utgaven av arten menneske 
Ð ikke bare bedre enn palestinerne. Med en s�nn bakgrunn 
m� Israel bli en rasistisk stat.

Khss�a`jfqtmmrghrsnqhd�Ï�qdkhfh¾r�e`m`shrld

Terje og Per Atle ved klagemuren. Jeg klagde p� regjeringas innf¿ring av EUs tjenestedirektiv  Ð men hjalp det?
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Labrit Riga!
Gardermoen, fredag 3. juli 2009 kl.08.00. P� vei til Latvia med Air Baltic for � treffe 
ansatte i Schindler Riga. Utstyrt med pass og billig ßybillett. OK ßy Ð 737, ikke alt for 
gammelt heller. Traust arbeidshest.

Tor Moen 

Etkks�sq¾jj�o��lnsnqdmd 
Vakuumet fungerte denne gangen ogs�. 
Folk klager stadig over at kjemien ikke 
stemmer. Jeg undrer meg mer over 
 fysikken.

Vel oppe i de tynne luftlag fors¿ker jeg 
� forberede m¿tet med de ansatte der 
borte, men tankene g�r tilbake til opp-
takten, m¿tet i Brussel.

Knut Kjeldstalid (professor i historie ved 
Universitetet i Oslo) skrev i en artikkel 
for kort tid siden: ÇDette er deÞnitivt 
ikke tiden for � lene seg tilbake!È

Det kan ikke gjelde meg, tenker jeg. Jeg 
hadde nylig lest igjennom referatet fra 
m¿tet i Brussel og funnet ut at jeg deÞ-
nitivt hadde lent meg mer frem enn de 
ßeste andre p� m¿tene der. Det f¿rte 
igjen til at n�r de nye medlemmene fra 
tidligere ̄ st-Europa skulle erstatte sin 
representant i ÇAUÈ, falt valget alts� 
p� meg. S� her satt jeg p� ßyet med 
Çutvidet ansvarsomr�de.È; Schindler-
tillitsvalgt for ¯st-Europa.

Da representantene for Schindler i 
Rebers bedriftstyre h¿rte dette var 
kommentaren fra Wisl¿ff og Moe: ÇDe 
m�tte vel ha en som kjente det gamle 
systemet! H¿, H¿È

Gunqenq�K`suh`>
Latvia, sammen med Island, er nok de 
landene som er hardest rammet av Þ-
nanskrisa i Europa. Forholdene i Lat-
via er sv¾rt vanskelige, noe som ogs� 
gjenspeilet seg p� m¿tet i Brussel.  
Schindlers konsernresultat for 2008 
var det beste noen sinne. Men ledel-
sen likte ikke � bli minnet om at noen 
hadde bidratt mer enn andre. Schind-
ler i Latvia hadde redusert l¿nna til alle 
ansatte med 20 %!

Jeg var sv¾rt spent p� � se hvordan 
ting fungerte der borte og til � treffe de 
ansatte. Jeg visste ogs� at de hadde et 
heismuseum som jeg h�pet � f� bes¿ke. 

Jeg hadde holdt kontakten med delega-
ten fra Latvia siden mars, og det hadde 
v¾rt en del fram og tilbake for � f� kom-
met over og f� hilse p� dem. De virket 
ikke helt komfortable med denne opp-
merksomheten og var litt usikre p� hva 
den ville f¿re til. Ikke minst n�r de h¿rte 
at jeg var fagforeningsmann fra Norge. 

Flybilletten var allerede bestilt, men 
med ei nese som ei gammal hare bikkje 
s� tenkte jeg at det kanskje l¿nt seg 
med ei lita runde p� bakfoten. Som 
sagt, s� gjort.   

Vi har en felles omr�desjef for alle nor-
diske land pluss de baltiske statene. 
Tyskeren Thomas Ewert i Berlin. Han 
deltar p� Rebers styrem¿ter og jeg har 
truffet han noen ganger. 

Sxrj�deedjshuhsds�h�r½qjk`rrd-
En liten telefonsamtale med Thomas 
Ewert; Yes sir, Of course sir, Certainly 
sir, Ð Hokus Pokus Ð alle d¿rer �pnet 
seg! Jeg forstod fort at uten en sam-
tale med ham, ville det kanskje ikke til 
� bli noen Schindler-ansatte � snakke 
med. Men det gikk bra. Ð ÇI wish you 
a pleasant trip my friend.È



Jeg stod og ventet p� bagasjen. Meldin-
gen tikket inn p� mobilen fra Solveiga. 
Labrit Riga! Ð Velkommen til Riga!

Solveiga Strauberga, delegaten som re-
presenterte Latvia og Estland p� kon-
sernsamlingen i mars stod p� utsiden 
av passkontrollen og ventet sammen 
med direkt¿ren Vitolds Likums. General 
Director and Chairman of the Board.

Jeg hadde gitt uttrykk for at hotellet 
skulle betales av klubbkassa og derfor 
kunne v¾re av den mer beskjedne ut-
gaven, alts� ikke altfor dyrt.

Da vi ankom hotellet et stykke utenfor 
sentrum, sa Likums: ÇHer skal du ikke 
bo!È Han forsvant inn p� hotellet og ble 
borte i et par minutter. Deretter bar 
det inn til sentrum og til et av byens 
bedre hotell.

Mxsshf�jtmmrj`o
ÇDu skj¿nner, det blir nok billigere � bo 
p� et hotell i sentrum. Her ute vet du 
for det f¿rste aldri hva en taxi koster. 
(Dette gjaldt ogs� de innf¿dte som hel-
ler ikke brukte taxi av samme grunn). 
Dessuten, ved � g� alene i dette omr�-
det kan du fort v�kne opp med en kul i 
bakhodet, med hilsen fra Þnanskrisa, og 
p� en plass du ikke hadde planlagt.È

Vi lempet inn bagasjen p� det fasjo-
nable hotellet og s� gikk turen til be-
driften.

Jeg ble vist rundt p� kontorene og 
 Likums fortalte om Schindlers virksom-
het og organisering i Latvia og Estland. 
Schindler har 2000 heiser i portef¿l-

jen og 102 ansatte; 83 i direkte pro-
duksjon og 19 indirekte. AS ÇLatvijas 
lifts - SchindlerÈ er styrt som en dat-
terbedrift av ÇSchindler Deutschland 
GmbHÈ siden 1993. Schindler begynte 
� montere heiser i 1998 og leverer i 
dag 3300, 5300, Smart og Eurolift. 

I 2008 ble det installert ca. 100 nye 
heiser, men i 2009 er det full stopp. 
Det er krise og kundene mangler pen-
ger. De f�r ogs� problemer med � beta-
le for service og reparasjoner.  I Litauen 
og Estland er situasjonen i all hovedsk 
lik: Verken Field Link Ð 2+ eller ÇOne 
single klientÈ er ikke innf¿rt.

Likums p� kontoret

Schindler i Riga



-  I Latvia er det rundt 5.000 heiser og 
rulletrapper. 

-  Det er ingen produksjon av heiser i 
Latvia n�. Bare service. 

-  Tidligere under Sovjetunionen var det 
kun et statlig selskap som hadde mo-
nopol. Ð ÇLatvijas liftsÈ. 

- Med bortfallet av det sovjetiske sys-
temet og bygging av kapitalismen duk-
ket det opp nye selskaper. De viktigste 
konkurrentene til Schindler er Kone og 
Otis. Men Schindler er det st¿rste og 
ledende selskapet. Men det er ogs� 
mange sm� bedrifter som gj¿r vedli-
kehold til en sv¾rt lav pris. Noen av 
dem ble installert f¿r annen verdens-
krig. Fortsatt er majoriteten sovjetiske 
produkter Ð russiske og hviterussiske 
- heiser som er mer enn 30 �r gamle 
og skriker etter utskifting. 

J`r�rdm`smh�odsh+��
S̀ r�m`jnsmh�rudsh-
ÇDen som kjenner historien,  
velsigner framtiden.È

Denne innskriften stod p� et minnes-
merke i Riga. Jeg vet ikke om det var 
av erfaring, visjon eller dr¿m om en 
framtid dette handler om.

Historien til dette lille landet med en be-
folkning p� 2,3 millioner. (1 mill. i Riga,) 
har i hovedsak handlet om okkupasjon. 
Svensker, tyskere og russere, med en 

kort tid med selvstendighet i mellom-
krigstida. S� ble Latvia selvstendig igjen 
(fra Sovjet) i august 1991.

Friheten de ervervet har kan hende 
bare endt opp i en annen form for Çok-
kupasjon,È ogs� kalt Þnanskrise? Men 
vi fra v�rt st�sted b¿r kanskje overlate 
til de baltiske statene selv � deÞnere 
ordet okkupasjon?
  
Landet har en v¾rt h¿y arbeidsledig-
het, som eksploderte etter Þnanskrisa, 
og sv¾rt liten industriproduksjon, da 
russere tok med seg denne ved fri-
gj¿ringen og forlangte at fabrikkbyg-
ningene ogs� skulle rives. Mye av inn-
tektene til Latvia kommer fortsatt av 
forbindelsen til Russland for transitt av 
olje, kull og t¿mmer.

I en fersk unders¿kelse ble det p�vist 
at hver femte arbeidstager har f�tt sin 
l¿nn halvert. Prisene faller, husprisene 
er ogs� halvert. Latvia hadde sist kvar-
tal opp mot 20 % fall i brutto nasjo-
nalproduktet. If¿lge Danske Bank har 
renten v¾rt oppe i 50-60 % (Ref.DN) 
som en konsekvens av at Lats (Latvisk 
valuta) ikke har tillit. 

Som om ikke dette var nok sliter landet 
med en enorm korrupsjon. Schindler 
hadde 26 % av markedet men stod for 
90 % av innbetalt skatt i heisbransjen. 
Jeg spurte hvorfor ikke myndighetene 
ryddet opp? Var det fordi alle hadde en 

Þnger inn i denne svarte ¿konomien? 
Likums syntes ikke dette var noe d�rlig 
gjetning, men understreket at de store 
selskapene oppf¿rte seg ryddig i for-
hold til innbetaling av skatt.  

Onkhshrj.rnrh`ks
En tredjedel av landets befolkning 
er russere, som har forholdsvis stor 
innßytelse. Jeg ble forklart at noe av 
grunnen til dette er at det Þnnes alt for 
mange partier for sm� interessegrup-
per. For eksempel partiet for kunstnere. 
Dette gj¿r det vanskelig � samle folk 
bak en politisk linje. Russere har bare 
to partier og f�r lett valgt inn sine re-
presentanter.

Ved arbeidsledighet ville det normalt 
bli utbetalt trygd begrenset til 70 % av 
l¿nn. Her spiller ansiennitet ogs� inn, og 
utbetalingen er begrenset til 1/2 �r.
Etter dette m� vedkommende klare 
seg selv. Det meste er i fritt fall om 
dagen og det vites ikke med sikker-
het hva som vil v¾re reelt. Staten er 
egentlig konkurs og representanter for 
regjeringen reiser Europa rundt etter 
nye l�n. 

@mr`ssdr�`qadhcrrhst`rinm��
nf�e`fenqdmhmf-
-  Ingen diskusjon om biler og godt-

gj¿relse. 
-  Mont¿rene brukte sykkel p� service.

Sovjetiske heismaskin og apparatskap i full drift. Redaksjonen g�r ut fra at skriften p� veggen er heisens t¿rneretning. Hvis B er for opp og H  
er for ned, s� er opp, opp og ned, ned ogs� i Latvia.

RIGA
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-  Mont¿rene arbeidet p� samme 
m�te som oss i Norge. 

- Det samme galt bruk av tid.

Siden konsernm¿tet i Brussel hadde 
alle ansatte g�tt ytterligere 20 % ned i 
l¿nn! Alts� totalt 40 % reduksjon. Dette 
hadde de gjort frivillig i den hensikt � 
tilfredsstille krav til inntjening fra kon-
sernet. I stedet for � risikere oppsigel-
ser, valgte de � fordele det arbeidet 
som fantes ved � senke l¿nna. Etter hva 
jeg forstod var det i prinsippet ingen 
grense p� hvor langt ned dem ville g� 
i l¿nn hvis de ble bedt om det. Bedre 
med noe l¿nn enn ingen l¿nn i det hele 

tatt. Det de var mest redd for var opp-
sigelser.  Jeg forstod det dessuten slik 
at l¿nn var avhengig av ansiennitet og 
ansvarsomr�de blant mont¿rene. In-
gen av de ansatte var organisert. Men 
det var full frihet til � gj¿re det. Det 
fantes kun en organisasjon for metall-
arbeidere, og den stammet fra tiden 
under Sovjet.

De negative tradisjonene fra sovjet-
tida hadde fortsatt stor innßytelse p� 
folk, hvor det viktigste var � samle inn 
medlemsavgiften som ofte ble brukt til 
personlige form�l. Fagforeningstradi-
sjonen hadde kun formell hensikt. Det-

te preget synet p� organisering. De s� 
overhodet ingen hensikt i dette. 

L¾sds�ldc�cd�`mr`ssd
M¿tet med de ansatte var satt til 
kl.14.00.

ÇHvor lenge kan jeg holde p�?È spur-
te jeg.  ÇDet f�r du vurdere selv,È var 
svaret. Det endte med en seanse p� 
ca. 2 timer. 12Ð14 personer, derav 1 
mont¿r som ble titulert klubbformann. 
Solveiga Strauberga simultanoversatte 
engelsk - latvisk.

Nederst, venstre: Solveiga Strauberga Ð Prosjektansvarlig, Guna Snore Ð Revisor, Marite Springe Ð HMS-ansvarlig, Viktor Hmarnijs Ð Teknisk 
sjef.  ¯verst, venstre: Ruta Stiebrina Ð Finnansdirekt¿r, Andra Admine Ð Advokat, Janis Smits Ð Ettermarkedssjef, Vitolds Likums Ð Direkt¿r,  
Tor Moen ÐTtillitsvalgt, Dainis Jankovics Ð Plasstillitsvalgt  (mont¿r)

Service-mont¿r Solveiga Strauberga og Juris Bern�ns, dreier
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Hovedhensikten med mitt bes¿k var 
� bli bedre kjent med kollegaer i v�re 
naboland og f� til en bedre dialog over 
landegrensene innen konsernet, med 
utgangspunkt i Schindler-forumet. 
Dette er ogs� hele hensikten med EU`s 
EWC prosjekt (EWC:Eropean Works 
Concil). Var det mulig � f� til et sam-
arbeid mellom oss? Felles diskusjoner 
om felles problemer og muligheter? 

Vi var innom Þnanskrisas �rsaker. Min 
oppfatning var at de s� p� denne som 
en slags naturkatastrofe som det ikke 
gikk an � verge seg imot. Her var det 
bare ußaks og man bare kunne h�pe p� 
at den gikk over av seg selv. Det ble 
ogs� en liten dialog om EUs 4 friheter, 
prioritering mellom menneskerettighe-

ter/ILO. Men det 
meste av tiden 
ble brukt til � 
svare p� sp¿rs-
m�l om forhol-
dene i Norge, 
o rg a n i s e r i n g 
av bransjen og 
oppbygging av 
organisasjonene, 
v�r fagforening, 
arbeidsvilk�r og 
overenskomst . 
Andre tema var 
HBU Ð OPPHEI Ð 
retten til rullering 
osv Dessuten litt 
om hvordan Þ-
nanskrisa blir ta-
klet i Norge med 
stimulering av 
¿konomien ved 
innspr¿yting av 
penger fra staten.

Gdhrltrdtl
Etter m¿tet var det omvisning p� mu-
seet i underetasjen. Det hadde � by p� 
og var sv¾rt interessant, men led under 
plassmangel i forhold til mengden av ut-
styr (se bildene nederst p� siden).

Gidlqdhr`
Baltic Airs kundebehandling, i beste 
¿stblokk�nd, p� ßyplassen i Riga ga 
meg en ekstra overnatting og mulig-
heten til � ta meg en tur i den Þne Na-
sjonalparken og folkemuseet et stykke 
utenfor byen. Veldig bra!

Tidligere i helga var bes¿ket i Jor-
mala, en sv¾rt hyggelig opplevelse. 
Kan beskrives som Rigas Çbeste vest-
kantÈ. Mye russiske turister og lange 
hvite sandstrender ut mot ¯stersj¿en. 
 Koselig atmosf¾re. Dette var nok par-
tifolkas ferieparadis under Sovjettida.

Dohknf
De aller ßeste nasjoner i Europa gjen-
nomlever vanskelige tider n�, s� Latvia 
er ikke alene om det. Men Latvia er 
som sagt sammen med Island hardest 
rammet. Hvis det g�r an � si noe posi-
tivt om denne situasjonen, s� m� det 
v¾re at folk f�r en mulighet til � Þnne 
ut hvem som er deres virkelige ven-
ner.  De man kanskje stolte p� viser seg 
� svikte, mens hjelp og st¿tte dukket 
opp fra andre man ikke hadde noen for-
ventninger til. Mange ville sikkert ¿n-
sket � slippe en slik erfaring, fordi den 
er s� smertefull. Allikevel ville nok jeg 
¿nske � vite det. Noe av det viktigste 
et menneske kan gj¿re gjennom livet er 
� ta vare p� sine gode venner.    

Jeg har ingen illusjoner om at Schindler, 
eller for den saks skyld Otis og Kone, 
gikk inn i Latvia fordi de var s� bekym-
ret for at folk m�tte g� trappa! Men 
Schindler har f�tt en glimrende sjanse 
til � vise oss det egentlige innhold i be-
grepet ÇSchindlerfamilien.È 

I forbindelse med siste styrem¿te i Re-
ber Schindler fortalte jeg Thomas Ewert 
om John Deere. Den store traktorpro-
dusenten i USA. Under depresjonen p� 
30 tallet var han den eneste som gav 
b¿ndene kreditt til kj¿p av nye trakto-
rer. De kunne betale siden n�r de Þkk 
penger. Store muligheter for at b¿n-
dene husket dette n�r de gode tidene 
dukket opp igjen. Det kan hende dette 
er en bedre ÇinvesteringÈ enn kom-
mersiell reklame i oppgangstider.

La de ansatte beholde l¿nna! Gi kunde-
ne kreditt til n¿dvendige utbedringer!   

Takk til vertskap for hyggelig motta-
kelse, samv¾r og omvisning p� heis-
museet. Spesiell takk til Solveiga Strau-
berga for oversettelse og guiding i den 
gamle kulturbyen Riga.  H�per jeg f�r 
muligheten til � treffe dere igjen, og for 
� ta opp dialogen.

P� gresk er det et ord for ÇprivatmannÈ
DeÞnisjonen: ÇEn som kun passer sine 
egne saker og ikke gir noe bidrag til fel-
lesskapetÈ.  
Og det greske ordet er: IDIOTOS Ð p� 
Norsk: IDIOT Ð p� Engelsk: IDIOT Ð og 
p� Latvisk: IDIOTS

Det er ikke bare Þnanskrise som er in-
ternasjonal Ð Idiotene er det ogs�, og 
jeg tror de kom f¿rst!

Uz redzesanos, Riga Ð P� gjensyn, Riga

RIGA

28     Heismontøren nr. 2-2009



MC V�RTUR 5 juni 2009
Ove Karlsen

C@F�0
Etter mye prat og sjekk av v¾r p� yr.no 
ble det sent torsdag kveld bestemt at 
turen skulle g� som planlagt med opp-
m¿te p� Rgdkk�Rj¾xdm kl 0900. V¾ret 
var lett overskyet og i god trav forlot 
Þre sykler Oslo mot neste samlingsted 
p� Rs`snhk�Khdq- Her skulle vi treffe Stig 
og ̄ ystein som begge jobber i Arbeids-
tilsynet. Men som vanlig var tilsynet p� 
feil sted til feil tid. Etter en telefon var 
gutta p� plass og vi var n� seks sykler 
og manglet bare Morten TakBlikk som 
var forsinket og skulle f¿rst komme 
kl 1000, s� vi hadde god tid til kaffe. 
Paulsen Þkk bollesjokk og stappet i seg 
4 � sjokoladebolle p� 5 � minutt, den 
siste � sparte han til Morten men han 
skulle bare ha r¿yk s� Paulsen tok re-
sten sj¿l. Bollene gjorde godt, for tem-
poet til Jnmfradqf ble holdt av Paulsen 
i godt driv. I Kongsberg ble samlingen 
p� bensinstasjon litt lenger enn plan-
lagt for plasten p� Kawasakien var bl�st 
av i vinden og m�tte skrus fast. Turen 
gikk s� mot Ankjdri¾�nf�Shmmri¾dm hvor 
regnet og v�t asfalt m¿tte oss men 
uten det store nedfallet. Turen langs 
Shmmri¾dm er Þn turvei for mc og litt 
mye telehiv gj¿r deg hoppende glad. 
I nordenden av Shmmri¾dm starter Tdr,
rtmfc`kdm som g�r over til Aq¾rsqtc+�
Tuc`k+ en herlig opplevelse med svin-
gete vei og nesten ingen traÞkk. Fer-
den over C`f`kh mot Fdhkn gikk av seg 

selv med myke slake svinger, solskinn 
og med murring i magen ble tempoet 
holdt p� topp. P� Geilo ble maten inn-
tatt p� Ro Kro som lager trailerfrokost 
eller heismont¿rlunch, servert med 
svart kaffe. 

Vi var spente p� turen til Gnk og G`k,
khmfrj`quds som gikk i str�lende sol-
skinn. @tqk`mcrc`kdm dukket opp og 
er fantastisk en opplevelse p� sykkel. 
I @tqk`mc ble kveldens vitaminer inn-
handlet f¿r vi reiste videre mot Unrr og 
Uhj`eidkkds- Turen over Uhj`eidkkds mot 
ferga p� U`mfrmdr ble tatt med smil om 
munnen for vi hadde n� gr¿nt teppe 
rundt oss og bl�tt tak over oss. Etter 
kryssing av Rnfmdeinqcdm med ferge 
kj¿rte vi i land p� Cq`fruhj og videre 
inn til Ese hvor vi hadde bestilt hytter. 
Hyttene holdt Reberstandard mente 
KoneGrov. La du hjelmen p� gulvet s� 
trilla den ut gjennom d¿ra. Etter krafti-
ge diskusjoner om utedass, skeive hyt-
ter og et tilsyn som ville stenge plas-
sen, kj¿rte vi inn til A`kdrsq`mc for � se 
etter alternativer. I A`kdrsq`mc traff vi 
p� Gekken, som drev Gekken Pensjonat 
med Þne dobbelsenger og god middag. 
Etter dusj og en bedre biffmiddag ble 
neste dag planlagt p� kj¿kkenet over litt 
vitaminer og gurglevann som den lokal-
kjente fergemannen vi hadde med oss 
p� tur, tryllet fram. Med ßere mannfolk 
p� samme rom og med h¿ytrykk i alle 
�pninger, er ikke den beste forutset-
tingen for mye nattes¿vn lagt, men det 
ble rolig p� Gekken ved midnatt. 

C@F�1
Dagen startet kl 0530 med haltende 
skritt i gangen etter den lokale ferge-
mannen som skulle ut for � vekke fugla 
og skvette bak busken. Fugla satte i 
gang med kvitter og sang s� vi andre 
kunne st� opp til Þn musikk dekorert 
med bl� himmel. Frokosten ble kort, 
for Gekken sov og butikken var stengt. 
S� vi pakka sykla, tok noen pean¿tter 
fra kvelden f¿r og satte retning mot 
F`tk`qeidkk�og E¾qcd- Sognefjorden er 
full av veier som minner om Trollsti-
gen, bare uten turister p� denne tiden. 
Veien opp til Gaularfjell er en dr¿m  
� kj¿re med deilige kurver som kan 
 angripes i godt tempo. Men som andre 
deilige kurver g�r det fort over og p� 
toppen Þkk vi noen herlig bilder. I E¾qcd 
var det avtalt frokost p� Pt`khsx�Gnsdk 
med en lokal kar, som Morten TakBlikk 
hadde laget for noen �r siden. Praten 
over bacon og kaffe surra og gikk, 
men det var tid for avreise til M�l¿y 
og Kr�kenes Fyr hvor KoneGrov lokket 
med kaffe og kaker. Med lovnader om 
mer kaker satte Paulsen Çden svarte 
japanerÈ i vepsegiret, utover F¾qcd,
einqcdm�qdsmhmf�Eknq¾ og Rudkfdm- Av 
erfaring holdt gruppa god avstand i 
frykt for ßygende plastdeler og svart/
hvite okser langs veien. I Svelgen var 
kua til KoneGrov s� sliten at alle m�tte 
klappe p�Ôn. Det gjorde visst godt, for 
den ble som ny igjen. Ferga over Nord-
fjord fra Hr`md var i sikte og den lokale 
ferjemannen tok oss p� en rundtur som 
var en opplevelse med sol, svinger og 



vinkede unger. Tilsynet som var reist 
p� egenh�nd var igjen p� feil sted, s� 
ferga ble tatt i to omganger med den 
gikk heldigvis ofte. Fra fergeleie p� 
Rs�qgdhl gikk turen mot L�k¾x langs 
herlige veier i vannkanten p� Nordfjord. 
I M�l¿y ble det en kort tankstopp for 
engelskmannen, som var tom igjen, f¿r 
turen gikk over M�l¿y som gj¿r Him-
mel Bl� liten. Jq�jdmdr�Exq dukket opp 
ytterst i havgapet like vill og vakker 
som CC Cowboys sier det. Serverin-
gen p� fyret var som Koneservice, det 
var ingenting � f�, s� det ble med en 
fantastisk opplevelse og Þne bilder. Til-
bake i M�l¿y sentrum ble det lunch hos 
en lokal som kunne fortelle at det var 
like langt fra M�l¿y til Oslo som Oslo til 
M�l¿y.. hun mente kanskje at vi s¿rin-
ger grein litt mye om d�rlig veier. Etter 
et godt m�ltid med lokal sj¿mat, som 
ikke hadde v¾rt i Kina, gikk turen mot 
Rs`ck`mcds- Vi kj¿rte langs�Rhkcdf`ods 
nesten opp til Rdkid for s� � ta av mot 
Kdhj`mfdq og ut til Dquhj- Ervik er ikke 
ytterst p� Stadlandet, men er et sted 
som b¿r bes¿kes. Utsikten i havgapet 
var fra en kirkeplass nederst p� stran-
den, hvor mange l� og hvilte. Gravlun-
den var gammel og hadde mye historie 
� fortell, men det n¾rmet seg kveld 
og vi m�tte Þnne oss noen senger. Vi 
forlot et forbl�st Stadland i solskinn og 
satte kursen mot Mnqceinqcdhc-�I Nord-
fjordeid var det Sognefestival og ikke 
en seng � oppdrive. Dama i resepsjonen 
kjente noen som hadde campinghytter 
p� Mdri`qstm�b`lohmf noen minutter 
mot Rsqxm- Ikke alle hyttene holdt like 
god standard mente tilsynet, s� heis-
bransjens utvalgte m�tte dele p� en 

hytte p� 3,5m2, men vi fr¿ys ikke den 
natta! Etter en lekker middag med Prior 
grillp¿lser og ketchup var det kvelden 
for slitne menn etter nok en herlig dag 
p� sykkel med kurver og solskinn som 
bare vestlandet kan det. 

C@F�2
Dagen startet kl 0545 med haltende 
skritt fra fergemannen som m�tte 
vanne gresset. Vi andre tok oss en 
rask kattevask og frokost innkj¿pt p� 
Bunnpris i Nordfjordeid dagen f¿r. Vi 
hadde bestemt oss for den videre fer-
den kvelden f¿r og den skulle g� videre 
til Gdkkdrxks- N�r vi kj¿rte inn i Rsqxm 
etter en halv time og forstod at vi 
hadde kj¿rt feil var tiden for � n� ferga 
til Fdhq`mfdq�knapp. Men turen nesten 
tilbake og s� mot Geiranger ble ledet 
av KoneGrov med kraftig hjemlengsel, 
s� tempoet var bra. Med myke svinger 
og turister imot trodde vi alle at ferga 
var kj¿rt og mye venting var p� gang, 
men en vi rakk den i siste liten. Turen 
inn Fdhq`mfdqeinqcdm i solskinn, rolig sj¿ 
og varm svele kan ikke beskrives - helt 

HEIS ANGELS

herlig. I Geiranger m�tte det engelske 
tungmetallet ha mer bensin mens vi 
andre benyttet anledningen til � snak-
ke med noen Hollandske mc gutter p� 
tur. De skulle kj¿re Norge p� langs til 
Nordkapp, Finland, Baltikum, Polen og 
hjem. En imponerende tur med 15 sy-
kler i f¿lge. Turen opp til C`krmho` gikk 
velorganisert og i godt planlagt tem-
po anf¿rt av NHK. C`krmho` viste seg 
fra sin beste side med bl� himmel og 
ikke et vindkast. Etter en kort sam-
tale med noen Tyske mc gutter gikk 
turen rolig ned igjen i retning Knl.  
I godt driv gjennom hagelskur ble turen 
til Lom en vekslende opplevelse men 
med lovnader om mat var det mange 
som gledet seg. Etter en bedre serve-
ring som hadde alt vi ¿nsket kom vi ut 
til m¿rke skyer og alle var enige om � 
sette p� seg regnt¿y. Paulsen trakk p� 
seg en tettsittende gummidress som 
med h¿yt press p� de edlere deler ut-
l¿ste tre store kuler rundt midtpartiet. 
Med frontp¾re og to nye kuler p� si-
den kom han seg tilslutt p� sykkelen. 
Ferden videre over U`kcqdrÞx` ble v�t 
og kald men i kort vannopphold traff vi 
p� noen reinsdyr, som var artig for oss 
Oslo gutter uten kjennskap til andre dyr 
enn pudler i Frognerparken. P� Adhsn,
rs¾kdm�ble det en kort stopp med opp-
fylling og utt¿mming b�de her og der 
og � avtale om varm kaffe i E`fdqmdr- 
I Fagernes m�tte enkelte ha hjelp til � 
trekke av seg regndressen men med 
alle p� plass ble kaffe og enkel serve-
ring inntatt. Veien inn til Oslo er lang 
og uten de store opplevelsene men i 
regn blir turen over Cnjj` og langs 
Q`mcreinqcdm en lang transportetappe.  
Ln� rdmsdqds� h� Mhssdc`k blir den siste 
felles stoppen og alle var enige om at 
dette hadde hvert en herlig tur p� 150 
mil som kan gj¿res om igjen.         
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L¾rlingesamlinga
Dan Terje R¿nning 

Helga 12-14 juni var vi 
 samlet p� Triaden hotell 
p� L¿renskog for �rets 
l¾rlinge samling. Det var 
i alt 33 l¾rlinger tilstede, 
sammen med de voks-
ne ansvarlige som var 
 representert av Geir, David, 
Glenn Frode og Dan Terje. 

Samlingen startet p� fredag etter lunsj 
og programmet for helgen var i ut-
gangspunktet ganske tett. Noe ble for-
skj¿vet og  noen innledere manglet. Det 
ble derfor en del huller i programmet, 
men de ble effektivt tettet. L¾rlingene 
Þkk litt gruppearbeid, og Þkk p� denne 
m�ten diskutere litt samtidig som de 
ble bedre kjent med hverandre. 

Lov- og avtaleverk var blant de ting 
som ble gjennomg�tt. I tillegg hadde 
Ove Opheim ting � si om fagoppl¾ringa 
og fagpr¿ve, og Geir H�vi fra OPPHEI 
kom for � prate om oppl¾ringssituasjon 
i heisbransjen. Dag Thoresen informerte 
rundt nye regler ifht fagoppl¾ring. 

P� fredagskvelden spiste vi middag 
sammen, f¿r alle Þkk muligheten til � 
pr¿ve seg p� rapellering fra 6. etg. i lob-
byen p� hotellet. Undertegnede med 
ßere tok selvsagt denne utfordringen, 
men det var dessverre mange som her 
glimret med sitt frav¾r. Opplevelsen 
var veldig positiv for de som tok denne 
muligheten, og mange Þkk nok t¿yd en 

del grenser, samtidig som vi Þkk litt � 
prate om utover kvelden. 

L¿rdag startet som s� ofte gj¿r, med 
vekking. Det har viste seg at inneluften 
p� hotellene vi velger til samlingen er av 
en s� d�rlig kvalitet at man blir litt sl¿v 
om morgenen, s� oppstarten blei litt 
seinere enn planlagt. Men vi kom greit 
gjennom morgenen, blant annet med 
visning av, og diskusjon rundt, en Þlm 
fra Palestina. Videre s� Þkk vi sett litt p� 
skaperne av South Park sin tolkning av 
sosial dumping, noe som viser at dette 
ikke bare er et fenomen i Norge, men 

1//8

Ove Opheim
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faktisk noe som hele verden st�r oven-
for. Mange Þkk seg nok en liten over-
raskelse her, og vi diskuterte litt rundt 
denne Þlmen i plenum. 

Etter en lang dag i salen s� var det igjen 
duket for middag og litt action, s� vi tok 
turen til Oslo paintballsenter. Etter en 
lang og noks� streng sikkerhetsbrie-
Þng som det senere viste seg at in-
gen husket noe av, s� var det p� tide 
� dele opp i 7 lag. Det var ingenting � 
si p� konkurranseinstinktet til hverken 
l¾rlinger eller ledere n�r det kom til � 
p�f¿re andre smerte. Det er ogs� p� sin 
plass � nevne at de som p�f¿rte andre 
mest smerte sannsynligvis var laget til 
Geir, som vant konkurransen. 

Etter den lange og smertefull seanse 
var det igjen duket for festligheter p� 
hotellet. Som ved forrige samling ble 
hordene godt fordelt over L¿renskog, 
Lillestr¿m og Oslo i l¿pet av kvelden, 
men vi Þkk alle tilbake til slutt. 

Litt verre var det � f� vekket alle til 
frokost s¿ndag, og David gjorde en he-
derlig innsats for � f� vekket alle, inklu-
dert undertegnede. Til neste �r s� m� vi 
nok innf¿re litt strengere retningslinjer, 
da dette f¿ltes litt ¿deleggende for de 
andre. En del mente ogs� i evalueringen 

at de som ikke m¿ter til riktig tid m� 
betale overnattingen sin selv, og det 
kan jo v¾re et godt virkemiddel for � 
f� samlingen i gang til riktig tid. 

Jevnt over s� virka gutta og jenta til � 
v¾re forn¿yde med samlinga. Oppf¿r-
selen var det heller ingenting � utsette 
p�.. Vi vil til neste �r Þnne et nytt sted, 
siden Triaden n� er benyttet to ganger. 
Det er ogs� viktig at alle sprer ryktet 
om samlingen, slik at vi kan f� med 
mange ßere. M�let er selvsagt at alle 
l¾rlinger og nyutdannede skal komme 

L®RLINGESAMLINGA 2008

p� samling, slik at alle f�r muligheten til 
� bli kjent med andre rundt omkring i 
landet. Dette er tross alt et viktig ledd 
i � bygge relasjoner, slik at man kan st� 
sammen i et stadig t¿ffere arbeidsmar-
ked. For uansett om man liker det eller 
ei, s� kommer den EUropeiske virkelig-
heten n¾rmere og n¾rmere for hver 
dag som g�r, og det vil kreves mer av 
oss som fagorganiserte i tiden frem-
over. Ledergruppa takker for oppm¿-
tet i �r, og ser forh�pentligvis alle pluss 
noen till til neste �r! 

Paintball
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Nye permitteringsregler
Bj¿rn Tore Egeberg og Dag Thoresen

Det har kommet en endring av permitteringsreglene. 
Det nye er at en permittert kan komme tilbake p� jobb 
i inntil 6 uker, og deretter permitteres videre uten at det 
blir nye egenandelsdager som bedriften m� betale, og 
ingen karensdager uten l¿nn . 

Vi har sett litt p� konsekvensen av denne regelen, og 
har forel¿pig kommet til f¿lgende konklusjon:

Denne regelen gj¿r det billigere og lettere � gjennomf¿re 
rullerende permittering i mindre Þrmaer og avdelinger. 
Da kan man ha 6 uker p� gruppe en og 6 uker p� gruppe 
to helt ut permitteringsperioden uten at det koster noe 
ekstra. Men det er vanskelig � gjennomf¿re der det er 
mer enn to lag eller grupper som skal permitteres rul-
lerende, siden ingen kan v¾re i jobb mer enn 6 uker av 

gangen. Med tre lag eller grupper vil det betyr 2 uker 
permittering p� hvert lag av gangen, og da snakker vi 
vel upraktisk etter hvert. 

Det er viktig at dere husker at det ikke utbetales ferie-
penger hvis man ikke er permittert i minst 8 uker i �ret. 
Det betyr ar det vil v¾re et vesentlig pengetap dersom 
en person bare permitteres i 6 uker. Derfor er det vik-
tig � sjekke hvor mye permittering som er aktuelt f¿r 
man lager en rullering, det kan godt v¾re mer l¿nnsomt  
� v¾re permittert 8 uker enn � rullere.

Husk ogs� at det er egne regler for dagpengest¿tte ved 
permitteringer rundt p�ske og jul, s� her er det mye  
� huske.

Dette er bare til orientering, dersom det blir aktuelt med 
permittering m� vi sjekke detaljene en gang til.

Idmsdq�h�e`fds
Geir L¿kke

For tida har vi 3 jenter i sjakta, fordelt 
p� Kone og Otis i Oslo og Otis i Trond-
heim. 
Kones Sunniva og tr¿nderinnen Linn 
Kamilla er mont¿rer. Ingrid starta l¾ra 
si i Otis for et dr¿yt �r siden. Dette er 
kjempebra, men langt fra noe laurb¾r 
� hvile p� for bransjen. 

�rsm¿tet i 2006 vedtok enstemmig 
f¿lgende: 
ÓI heismont¿rfaget har det til alle tider 
v¾rt en s� liten kvinneandel at den kan 
anses � ha v¾rt ikkeeksisterende. Mitt 
forslag er at HMF aktivt g�r inn for � 
f� ßere kvinner inn i faget. Det er ßaut 
at HMF, av alle, har hatt s� f� kvinner. 
Mulige m�ter � f� det til er for eksem-
pel � aktivt reklamere ovenfor jenter 
til � s¿ke p� skoler, og i presse. Det 
er ogs� viktig at tillitsvalgte er aktivt 

med i jobbintervjuene p� bedriften for 
� forsikre seg at kvinnelige s¿kere blir 

vurdert seri¿st.Ó 

Her ligger det en del arbeid, b�de for 
HMF og klubba. Egentlig burde vel be-
driftene ha gjort et slikt forslag un¿d-
vendig, men en kvinneandel p� 0,4 
% viser vel at noen m� hjelpes litt p� 
vei. 

Men, enkelte ting skjer. Hatten av for 
Otis og Otis sine tillitsvalgte, som n� 
har 2 jenter. Det utgj¿r en kvinnean-
del p� rundt 2 % i Otis. En god begyn-
nelse. 

Kone ligger hakk i hel. Riktig nok med 
bare en jente, men styret i mont¿rklub-
ben har bedt bedriften prioritere jenter 
ved �rets inntak av l¾rlinger. 
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The Norwegian Elevator Constructors Union 
supports Irish Union Comrades
Union members in Kone Ireland have for some time 
demanded the right to work two together at new con-
structions. The management of the Kone Corporation 
has opposed this through so called "single manning", 
working alone at new constructions.

The Norwegian Elevator Constructors Union supports 
the efforts of the Irish elevator constructors to be 
allowed to work together. This is important both for 
the safety of the constructors and for the work en-
vironment. At a time when there is little work in the 
business, it is important to share what work there is, 
not to overload single constructors.

This proposal was unanimously passed at the 
 Annual General Meeting of The Norwegian Elevator 
 Constructors Union, held March 30th 2009.

Irish unionized elevator constructors at Kone are fron-
ting one of the most important demands for elevator 
constructors worldwide, after the employers' offen-
sive towards working singly. We call on unions in other 
countries to support union comrades in Ireland, and 
to demand the right to work in pairs in all elevator 
companies in their own country.

Oslo, 09.June 2009
Rune Larsen, President

Land vi kan sammenligne oss med
Geir L¿kke

I forbindelse med faglig 
kamp er det er alltid lurt � 
v¾re p� utkikk etter effek-
tive aksjonsmetoder. 

H¿yresida bruker ofte benevnelsen 
Çland vi kan sammenligne oss medÈn�r 
de skal argumentere for sine syn, og 
dermed fortelle at norske handle-
m�ter blir feil i en globalisert verden.  
I den forbindelse vil jeg rette oppmerk-
somheten mot fagforeningskamerater 
i Frankrike: 

adressa.no kan fortelle om 366 ansatte 
i bildelsfabrikken New Fabris, som ok-
kuperer sin egen fabrikk og krever at 
produsentens hovedkunder, Renault og 
PSA-Peugeot, betaler 30 000 euro til 
hver av arbeiderne. Renault og PSA-
Peugeot betalte rundt 30.000 euro til 
200 arbeidere som mistet jobben hos 
en annen underleverand¿r. 

Okkupasjon av bedrifter ville v¾rt et 
friskt pust i den faglige kampen her til 
lands, men enda friskere kan det bli. Ar-
beidera p� den konkursramma fabrik-
ken truer nemlig med � sprenge hele 
driten til h%&#%*%. ÇGassbeholderne 
er i fabrikken. Alt er planlagt for en ek-

splosjon dersom det ikke er en avtale 
innen 31. juliÈ, sier fagforeningsmann 
Guy, som legger til at ÇÉdersom ikke 
vi f�r noen ting, skal heller ikke de f� 
noen ting.È 
 Fabrikklokalene inneholder bilde-
ler verdt 2 millioner euro og en ny 
 Renault-maskin, verdt omtrent like mye. 
Redaksjonen har ikke kunne sl� fast om 
den franske hovedavtalen gir �pning  
for slike aksjoner, men venter spent 
p� den videre utviklinga. Blir arbeidera 
n¿dt til � g� l¿pet helt ut, skal vi selv-
f¿lgelig komme med en oppf¿lgnings-
artikkel. 
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@jshuhsdsdq�h�Nrkn

Eqhshcr`jshuhsdsdq�enq�GLE,ldckdlldq

@jshuhsdsdq�h�®rsenkc

HMF arrangerer i samarbeid med andre fagforeninger i Oslo 
valgm¿te for fagorganiserte.

M¿te er p� Oppsal Samfunnshus den 25 aug. kl.15.30.

Gtrj�Rsnqshmfru`kfds 
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Hvor lenge har du v¾rt i faget?  
Begynte som hjelper i Reber i 1982. Var 
p� nybygg p� Majorstua som elektriker, 
og der var heismont¿r Erik Kristiansen 
(Hamar Erik). S�nn ble det til at jeg syn-
tes heis var veldig interessant. Fikk en 
kjempeÞn stor tung vase fra bedriften 
etter � ha v¾rt ansatt i 25 �r.

Har du jobbet andre steder f¿r du  
begynte i Reber?
N� veit jeg ikke helt hvor langt tilbake 
i tid vi skal bevege oss, men mens jeg 
gikk p� yrkesskolen - elektro, jobba jeg 
noen kvelder og helger p� et renseri som 
renset olakl¾r for Wrangler f¿r de ble 
sendt ut til butikker. Jeg gikk i l¾re i en 
installasjonsbedrift p� Majorstua som 
het Erik Skogen A.S. Kjempetrivelig ar-
beidsplass. Passe stor og veldig varierte 
oppdrag. L¾rte veldig mye. Der tok jeg 
ogs� fagpr¿ven, i en restaurering av en 
leilighet p� Frogner som skuespiller Jon 
Eikemo skulle ßytte inn i. Mange kjendi-
ser i dette omr�det vet du,  Majorstuen/
Frogner/Bygd¿y som vi hadde oppdrag 
for. Artig tid!

Reportasjen heter fra sjakta, f�r du selv 
mulighet til � jobbe i sjakta?
Det er vel gitt at sjakttilv¾relsen min er 
begrenset, men jeg fors¿ker s� godt jeg 
kan. Det viktigste er � f¿lge med og hol-
de kontakten med arbeidskameratene s� 
godt som mulig. Men jeg har alltid verk-
t¿yet, m�leinstrument og  dokumenter 
p� plass, s�É

Hvilke verv har du hatt i klubb  
og forening?

Jeg var klubbleder i Reber-Oslo noen �r, 
og varaverneombud sammen med Tor 
Moen da han var Hovedverneombud. 
Veldig l¾rerikt, og med Tor i spissen sy-
nes jeg vi Þkk uttrettet mye innenfor hel-
se, milj¿ og sikkerhet. Jeg var ogs� vara-
hovedtillitsvalgt en stund n�r Tor Sundby 
var hovedtillitsvalgt for Reberklubben p� 
landsbasis, og tok over som hovedtillits-
valgt da han ga seg. Det � v¾re hoved-
tillitsvalgt, det � bli kjent med s� mange 
mennesker i hele landet, samtidig som en 
driver med fagforenings- og klubbarbeid, 
har v¾rt veldig l¾re- og innholdsrikt.
 � ha verv i HMFs styre gav p� en m�te 
et helhetsbilde av det � v¾re tillitsvalgt i 
en s� engasjert forening som HMF. Bare 
det � bli kjent med mange andre forenin-
ger, og det samfunns- og politiske enga-
sjementet som HMF har, og skal ha, gav 
meg en mulighet jeg h�per alle andre ogs� 
vil kan f� ta del i framover. I styret i be-
driften var jeg representert sammen med 
Tor Moen. Der ble jeg mer kjent med Emil 
Reber, som ogs� var nyttig og l¾rerikt.
 S� har jeg f�tt muligheten til � tref-
fe og bli kjent med h¿ytskolerte ledere 
i bransjen i forskjellige sammenheng. 
Burde ha skrevet egen bok om mye av 
dette! 
 Med alt det jeg har f�tt v¾re med p� 
og l¾rt som tillitsvalgt og medlem av 
Heismont¿renes Fagforening, ville jeg 
ikke v¾rt ett sekund foruten!

Hva er det som engasjerer deg mest  
i klubb og foreningsarbeid?
Oi, dette er ikke lett � svare p�. Mye av 
det som er viktige saker i klubb, er ogs� 
viktig for foreninga, og vis a versa. Men 
ryddighet i en seri¿s bransje er en hoved-
oppgave, enten en har verv i klubb eller 
forening. Kampen mot sosial dumping 
er vel et godt eksempel i denne sam-
menheng.

N�r ble du engasjert i tillitsmannsarbeid 
f¿rste gang?
Ble vel engasjert av klubbens og HMFs 
tillitsvalgte under kampen for HBU.  Mitt 
f¿rste verv var i klubbstyret i Oslo og jeg 
ble klubbleder i Reber Oslo, mars 1990.

Hvilke saker ÇbrennerÈ du mest for?
Samholdet i foreninga, at vi skal ha en-
gasjement, en seri¿s bransje, v�r platt-
form overenskomsten, h¿yt faglig niv�, 

god oppl¾ring, godt forhold for l¾rlinger 
gjennom OPPHEI og at HBU skal utvikle 
seg og ha videreutdanning p� et bra niv� 
framover. Senteret v�rt er unikt og veldig 
bra faglig for oss. Og det at l¾rlingene 
er der sammen med oss gir bransjesen-
teret en komplett sammensatt yrkes-
gruppe under kontinuerlig oppl¾ring/
videreutdanning.
 N�r jeg nevner HBU/OPPHEI s� m� jeg 
f� lov � fullrose Kirsten som har v¾rt p� 
senteret fra dag en, og den oversikten 
og kontrollen hun har hatt gjennom s� 
mange �r er en pris verdig. Det samme 
gjelder HBUs styreleder Jarle Krab¿l. 
Dessverre ¿nsker Kirsten � pensjonere 
seg fra h¿sten av og styreleder har sin 
siste periode n�. OPPHEI og forholdene 
for l¾rlingene har blitt veldig bra. L¾r-
linger er viktig og m� tas godt vare p�. 
Husk; det er ofte at heisl¾ra er det f¿rste 
m¿tet de har med arbeidslivet, og dette 
skal v¾re en bra start p� yrkesvalget 
demmes.
 Det at de som jobber med heis er 
 organisert i fellesskapet er viktig, og job-
ben med b�de organisering og � verne 
om fellesskapet blir vi aldri ferdig med 
tror jeg.  Vi som organiserte fagarbei-
dere p� heis, skal jobbe for organisering, 
og verning om faget v�rt er s¾rdeles 
viktig. Overenskomsten v�r er selve 
grunn pilaren i foreninga. Jeg mener det 
er en av fagforeningenes oppgave � til-
egne seg monopol p� arbeidskraft for � 
opprettholde heismont¿rfaget som eget 
fag. Det er en fagforenings rett og plikt 
� forsvare fagarbeiderstatus.

Hva tror du blir de st¿rste utfordringene 
til foreninga i tiden fremover?
Jeg trur sosial dumping fortsatt blir en ut-
fordring. S� ogs� fors¿k p� � splitte opp 
faget v�rt. Den utvikling som har v¾rt i 
enkelte bedrifter med � ÇetablereÈ b�ser 
innen faget, som montasje, modernisering, 
service og reparasjon mener jeg er feil. Det 
er helt i strid med fagoppl¾ringsplanen 
for heis ogs�, hvor variert oppl¾ring er 
absolutt. Dette henger ogs� sammen med 
den utvikling og arbeidsoppgaver vi skal 
h�ndtere i hverdagen som fagarbeidere. 
Det er viktig at vi ikke slipper ÇGleden med 
et helt stykke arbeidÈ!
 Viktig er det ogs� at foreninga fram-
over best�r som kampforening, og at 
mye av v�re kamper har v¾rt, og vil bli, 

M`um9�Qtmd�K`qrdm
Jktaa9�Reber, Drammen
Anrsdc9�B¾rums Verk, starten 
av Lommedalen. B¾rums Verk 
var en stor arbeidsplass med 
ovnst¿periet, og med egen 
 arbeiderfane. 
Rshkkhmf9�Heismont¿r
Udqu9�for tiden leiar av HMF
@kcdq9�f¿dt i Oslo i 1960,  
d¿pt i Torshov Kj¾rke. 

Tor Erik Lundberg
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klassekamp. S�nn er samfunnet, en m� 
hele tiden sl�ss for rettigheter og forbe-
dringer for arbeidstakere!
 Det er en solid erkl¾ring fra NHO, n�r 
de betrakter overenskomsten v�r som 
ÇMeningsl¿st godÈ! Da har foreninga 
gjort en bra jobb sammen!

Hva tror du om utviklinga i forhold til 
sosial dumping og angrep p� fagbrevet 
v�rt?
Har vel for s� vidt svart p� det i fore-
g�ende punkt, men jeg trur vi vil m¿te 
nye angrep. Og med sosial dumping vil 
inntektene til bedriftene reduseres og 
priskrigen eskalere. Dette blir en negativ 
spiral, ikke bare for oss fagarbeidere, men 
ogs� i aller h¿yeste grad for bedriftene.
 Innleieforholdene vi har hatt siste �re-
ne i bransjen m� skjerpes. Dette Þkk ßyte 
altfor ukontrollert. Som oppsummering 
av den innleievirksomheten som vi har 
hatt i bransjen kan vi si at HMF har en 
del tr�der � stramme inn.
 Vi trenger bare � skjele til v�re n¾r-
meste naboland og hvordan utstrakt bruk 
av kontrakt¿rer har utviklet seg der. Folk 
m� ha en trygghet for inntekt, og dette 
m� ivaretas av det fellesskapet som en 
forening er og skal v¾re.

Er du samfunnsengasjert p� andre m�ter 
enn gjennom fagforeningsarbeid?
Ja, det er bare � ta en tur i lunsjen p� for-
eninga, s� er debattene vidt omfattende! 
Men det har noe med den foreninga Heis 
er; det at vi ogs� engasjerer oss utenfor 
v�re rekker og v�rt omr�de. Det har vi 
f�tt mye skryt for; det at vi ikke er nav-
lebeskuende. Jeg er ogs� veldig engasjert 
i hvor mye det Palestinske folket har lidd, 
og fortsatt lider.  Regjeringas pensjons-
ran blir jeg mest sinna over, men mest 
engasjert over at de sa et de m�tte spare 
20 %, men samtidig skulle alle f� bedre 
pensjon! Forst� det den som kan, men jeg 
skulle gjerne vite hvilken skole Sigbj¿rn 
Johnsen, Jens Stoltenberg og Martin Kol-
berg har g�tt p� som kunne f� seg til � 
presentere et slikt resonnement ovenfor 
befolkningen.
 Det gledelige i pensjonskampen er 
l¿sningen i offentlig sektor, der pensjo-
nen og AFP er videref¿rt som f¿r! Det 
b¿r vekke mange i privat sektor til en 
gedigen omkamp, for dette mener jeg 
var et regelrett folkeran og lureri! 

 Det er jo valg til h¿sten, s� det er viktig 
� bruke stemmeretten og det er viktig � 
engasjere seg.
 Med innf¿ringen av tjenestedirek-
tivet som er et h�n mot mange i fag-
bevegelsen, endring av pensjonsordnin-
ger for folk og en arbeiderpartiledelse  
som  er EU-tilhengere, s� kan godt Jens 
Stoltenberg rusle langs sandstranda p� 
Bygd¿y, langs innkj¿pte areal for all-
mennheten og tenke :
 ÇHva i all verden har jeg og de r¿d-
gr¿nne gjort mot folk n�?È Ð og h�pe 
at samvittigheten plager ham mens sj¿-
skummet fosser innover og over nypussa 
statsministersko!  

Hva bedriver du tiden med n�r du ikke 
er skrur heis eller driver med forenings-
arbeid?
Da er jeg engasjert i Strand B�tforening 
her hjemme som nestleder. Masse hyg-
gelige mennesker og mye sosialt.  Fisker 
ogs� mye i Sandefjord med hyttenabo og 
f�r alltid Þsk! Hyttenaboen, noen �r eldre 
enn meg, har faktisk jobba p� Wisbech i 
sin tid Han dreiet skiver, laget maskiner 
og emaljert maskiner innvendig. Han er 
for ¿vrig et unikum p� b�tmotorer og 
b�tgir, og har alltid noe � l¾re bort! Bo 
Larsson husker godt Hultin p� lageret til 
Wisbech (Hultin endte seinere p� lagret 
til Schindler i Oslo).
 Ellers gj¿r jeg ting med familie og 
venner og fors¿ker � ha mest mulig tid 
sammen med dem. Tida er et femomen 
i seg selv, den er der uansettÉÉ

Hva skal du gj¿re i sommer?
Det blir p� hytta i Sandefjord, med Þske 
og masse sosialt samv¾r med kjem-
pehyggelige hyttenaboer. Vi har hatt 
en del prosjekter p� gang, og har noen 
ogs� framover. Finner p� ting hele tida, 
s� n�r vi kan anse oss som ferdig er dumt 
� si. Kan ikke bare Çsl¾kkÕnÈ vet du, det 
gjelder � holde seg i vig¿r og bruke verk-
t¿yÉ skal jo tilbake i sjakta, og  til alle 
arbeidskamerater i Drammen snart. Det 
ser jeg fram til! - H�per de i Drammen 
ser fram til at jeg kan bidra ogs� É he he. 
Det er et kjempebra arbeidsmilj¿ og �pne 
Þne forhold der. Trivsel setter jeg h¿yt, 
da blir alt bedre p� mange omr�der. Jeg 
er mye i Sandefjord og da hender det 
jeg stikker innom avdelingskontoret til 
Schindler der.

Hvem vinner tippeligaen 2009?
Ikke lett sp¿rsm�l, s� lenge det er s� 
mange kamper igjen. Hjemme har vi 
stadig diskusjon, og de andre er selvsagt 
Stab¾kpatrioter. Jeg burde v¾rt det jeg 
ogs�, siden vi bor i n¾rheten, men jeg 
skjeler til EngÕa! S�nn er det n�r du har 
vokst opp i Oslo, p� Torshov, s� Skeid 
burde ha v¾rt favorittlaget, men du 
spurte om tippeligaen. N�r jeg tenker p� 
Skeid, s� tenker jeg samtidig p� rengj¿-
ringshjelpa til foreningskontoret gjennom 
mange �r, Turid. Turid er ihuga Skeidfan. 
Skeid og politikk var samtaleemne hver 
gang hun var hos oss.  Helt ¾rlig É s�nn 
det ser ut n�, kan Rosenborg bli sterke, 
men bare kan, det er ßere som kan f� et 
skikkelig oppsving utover !



Verv i Heismontørenes Fagforening per 01.07.09
Styret
Verv Periode Navn Telefon privat Mobiltlf E-post
Leder 08-10 Rune Larsen 67 56 14 52  951 91 555  rune.larsen@heis.no
Nestleder 07-09 Espen Milli  21 92 13 02 902 07 501 espen.milli@chello.no
Nestleder 08-10 Dag Thoresen 69 30 83 44 971 80 520 dag.thoresen@broadpark.no 
Sekretær 08-09 Vidar Holm 63 87 97 93 970 62 663  vidar.holm@heis.no 
Nestleder/studieleder 07-09 Per Arne Jensen Salo 22 68 99 47 918 53 408 per.arne.salo@heis.no 
Kasserer 07-09 Michael Berggren  481 00 112 kasserer@heis.no
1. styremedlem 08-09 Tore Hansen 56 14 05 67 915 95 397 tore.69@hotmail.com
2. styremedlem 08-10 Edmund Berget  930 45 646 eddie_kick_ass@hotmail.com
3. styremedlem 08-10 Jan Refsnes 51 66 78 04 918 72 686 janrefsn@online.no
4. styremedlem  Tor Moen 35 53 67 03 909 16 330 tor.moen@heis.no
5.styremedlem  Roar Enerly  916 34 682 roar.enerly@heis.no 
6.styremedlem  Thomas Skoglund  922 30 888 thomas.skoglund@otisklubben.no
7.styremedlem  Jan-Erik Hengsle  959 86 218 jan-erik@fallskjerm.no

Ungdomsgruppe
Lærlingerepresentant 08-10 Sondre Stuve  415 63 239 sondre_trial@hotmail.com
8.styremedlem 08-10 Henrik Grude-Nielsen  997 67 658 
9.styremedlem 08-09 Daniel Nyborg  918 80 354 daniel_nyborg@hotmail.com
10.styremedlem 08-10 Vidar Nordtvedt  907 45 270 radivvidar@hotmail.com
11.styremedlem 08-09 Steffen Yttervik  932 21 959 steffen@teamstac.no
12.styremedlem 08-10 Dan Terje Rønning  905 77 667 mail@danterje.com
13.styremedlem 08-09 Kristoffer Warhuus  934 93 801 kriwar@hotmail.com

Andre oppgaver     
Medl.reg. _ Kjell Berntzen 22 28 37 60 905 51 422  kjell.berntzen@heis.no
Akkordkontrollør 07 - 09 Bård Navrud  905 57 919 baardnav@hotmail.com
HMS-ansvarlig 07 - 09 Gaute Finstad 72 83 41 75 915 12 935 hms@heis.no 
Lærlingansvarlig 07 - 09 David R. Andersen  480 06 131 david.andersen@heis.no
Redaktør/nettansvar 07 - 09 Geir Eigil Løkke 22 75 00 85 908 77 082  geir.lokke@heis.no 
Sekretær _ Bjørn Tore Egeberg   bjorn.tore@heis.no
Landsstyrerepresentant  Terje Skog  908 77 069 terje@elogitoa.no 
   
Avdelinger     
Bergen 07 - 09 Tore Hansen 56 14 05 67 915 95 397 tore.69@hotmail.com
Drammen 08 - 10 Tommy Hansen                    911 14 906 tommy_husaberg@hotmail.com
Hedmark/Oppland 07 - 09 Lasse Aga 62 53 57 70 901 51 334 laga@broadpark.no
Kristiansand 07 - 09 Vidar Johanson   
Møre og Romsdal 08 - 10 Erlend Andberg                    911 51 662 erlend.a@hotmail.com
Nord-Norge 06 - 08 Jan Wahlgren                    951 91 583  jab-wa@online.no 
Oslo 08 - 10 Rune Larsen 67 56 14 52 951 91 555 rune.larsen@heis.no 
Stavanger 07 - 09 Jan Refsnes 51 66 78 04 918 72 686  janrefsn@online.no 
Trondheim 07 - 09 Edmund Berget og Vidar Nordtvedt                     
trondheim@heis.no 
Vestfold/Telemark 07 - 09 Terje Haugen  917 46 885 terje.haugen@c2i.net
Østfold 07 - 09 Tor Erik Lundberg  951 91 560 torerl@online.no 

Klubber     
Otis  Hovedtill. Thomas Skoglund  922 30 888 thomas.skoglund@otisklubben.no
Otis  Oslo Tommy Rønning  901 11 690 tommy.ronning@otisklubben.no
Euroheis Oslo Frode Stokke 22 29 10 90 975 61 580  eirstokk@online.no
Kone  Norge Roar Enerly  916 34 682 roar.enerly@heis.no 
Melbye Oslo Steffen Yttervik  932 21 959 steffen@teamstac.no
Reber Schindler  Hovedtill. Tor Moen 35 53 67 03 909 16 330 tor.moen@heis.no
Reber Schindler Oslo Ove Opheim 67 90 07 76 906 14 238 oveoph@online.no
Stahl Oslo Espen Milli 21 92 13 02 902 07 501 espen.milli@chello.no 
Stahl Bergen Tore Hansen 56 14 05 67 915 95 397 tore.69@hotmail.com
Thyssen Oslo Jan-Erik Hengsle  959 86 218 jan-erik@fallskjerm.no
Ribe Oslo Bjørn Gundersen  957 98 987 bjorn.gundersen@heis.no
HK Service Bergen Kenneth Andberg  959 86 255 k_andberg@hotmail.com
Ing Stein Knutsen Bergen Yngve Larsen  992 56 725 ynglar@online.no
Heis-Tek  Bergen    
Heis-Tek  Oslo Christian Østby                     951 91 554 christian_oestby@hotmail.com
Heis-Tek  Tromsø Tore Olsen  900 30 576 toreolsen74@yahoo.com
Uniheis Oslo Eivind Søreide Solsvik  982 30 870 eivind@uniheis.no
Norheis Oslo Morten Karlsen  952 98 605 morten@norheis.no
 
Avdeling Adresse  Tlf.kontor  Telefaks E-post
Oslo  Schweigaardsgt 34 f, 0191 Oslo 22 17 45 50 22 17 45 53 heis@heis.no
Bergen  Kalfarv. 71, 5018 Bergen 55 36 87 66  55 36 55 77 bergen@heis.no 
Trondheim  Postboks 9254,7424 Trondheim 72 84 83 90  72 84 83 90 trondheim@heis.no  
Stavanger  Lagårdsvei 124, 4011 Stavanger 51 84 04 60    janrefsn@online.no 
Kone c/o HMF    koneklubben@heis.no 
Thyssen c/o HMF    tke.klubb@thyssenkrupp.no

Andre
HBU Per Krohgs vei 4a, 0454 Oslo 22 79 35 10 22 79 35 19 post@heisutdanning.no
Opphei Per Krohgs vei 4a, 0454 Oslo 22 79 35 14 22 79 35 19 post@opphei.no

Returadresse:
Heismontørenes Fagforening

Schweigaards gate 34 f, opg. 2
0191 Oslo

B-Blad

Feil på lista rapporteres 
til heis@heis.no, ev. 22 17 45 50www.heis.no


