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KDCDQªM�G@Q�NQCDS

Stemmene er gitt og R¿d/Gr¿nt 
ble gitt ny tillit til � ÇledeÈ lan-
det. Det er � h�pe at vi ikke blir 
forledet i en retning som forver-
rer arbeidsfolks rettigheter eller i 
en retning som gj¿r klasseskillene 
st¿rre, ei heller i en retning hvor 
fattigdommen ikke f�r mye opp-
merksomhet og aktive handlinger 
for � f� bukt med problemet i ver-
dens beste land � bo i!

NAV og regjeringen setter nok en gang 
s¿kelyset p� sjukefrav¾r og sjuke-
l¿nnsordningen. Begge vil de ha sjuke 
folk i arbeid. Vi har h¿y sysselsetting, og 
med press p� at sjuke folk skal i arbeid, 
noe NAV betrakter som bruk av rest-
arbeidsevne, s� er det underlig at de 
ikke skj¿nner at sjukefrav¾ret ogs� er 
st¿rre. Men de har vel en bakenforlig-
gende agenda, nemlig � angripe sjuke-
l¿nnsordninga nok en gang. Vi m� ikke 
bli overrasket om det kommer utspill 
fra NAV, Jens og Sigbj¿rn om angrep 
p� dette omr�det. Dette til tross for at 
¿kningen i sjukefrav¾ret er ganske s� 
�penbart, det at sjuke folk presses ut i 
arbeidslivet. NAV mener at legene ikke 
er troverdige i sine diagnoser, og har til 
tider ingen skrupler med � overpr¿ve 
og tilsidesette fast legers diagnoser. 

 Finansminister Sigbj¿rn Johnsen sa i sitt 
f¿rste intervju etter at ministerposten 
ble kjent 19. oktober at kostnadene p� 
sjuke/trygdefrav¾r m� ned, men at 
saken er sammensatt og omfattende. 
Sammensatt og omfattende var en 
mager tr¿st, for vi h¿rer hvor han vil! 
Det ÇBrutale arbeidslivÈ vil fortsatt ha 
press p� sjukel¿nnsordningen n�r NAV 
oppfatter, og til tider framstiller, det 
som at alle sjuke og trygdede er un-
nasluntrere, slabbedasker og Çlissom-
sjukeÈ. Dette n�r de ivrer etter � hause 
opp en sak om dette nok engang uten � 
framstille sammenhengen mellom h¿y 
sysselsetting, sjuke folk i arbeid og at 
det forekommer sjukefrav¾r i arbeids-
livet! Om NAV og regjeringen ikke trur 
at arbeidsfolk er plaget nok av sjukdom 
og nedsatt arbeidsf¿rhet, b¿r de mu-
ligens pr¿ve seg i et hardt arbeidsliv 
ute p� eksempelvis: Kald vinter p� et 
�pent nybygg, jobb p� et sjukehus eller 
sjuke-/aldershjem eller politiets om-
fattende arbeidsoppgaver ute i felten. 
Da er nok lengselen til varme kontorer 
med gode kontorstol, ikledd penstasen, 
veldig stor igjen etter sv¾rt kort tid. 
Men dette handler om � kunne fore-
stille seg realitetene der ute i arbeids-
livet, ikke synse om menneskers sjuk-
dom, slitasjer og skader i arbeidslivet, 
som om vi til stadig m� minnes om at 
vi er misbrukere av en ordning fordi de 

aller ßeste av ikke kan noe for sjukdom 
og skader fra arbeidslivet!

Den som i siste tid har omtalt de 
svake og sjuke mest nedverdigende 
om  arbeidsevne er APÕs Bjarne H�kon 
 Hansen, da han uttalte at; Çdet � kom-
ma s¾ i og p� jobb, handla bare om � 
st� opp om morran!È

N�r en ikke har evnen til � sette seg 
inn i hvordan det er � bli sjuk, redusert 
eller ikke lenger har arbeidsevne, s� 
skulle ingen hatt lov � h�ndtere men-
nesker hos NAV, Finansminister, Helse-
minisiter eller andre Çforst�segp�ereÈ! 
Derfor har vi en gruppe i samfunnet 
som blir kalt leger, og en gruppe som 
blir kalt forskere. Disse vet mye om 
sjukdom, arbeidsskader og et hardt, 
brutalt  arbeidsliv som kommer av h¿y 
produktivitet. 
 
Vi f� h�pe vi ikke blir ÇforledetÈ inn i nok 
en periode med EU-direktiver som tres 
nedover ¿rene v�re uten folkedebatt, 
og at vi ikke f�r direktiver innf¿rt p� 
samme arrogant og kynisk m�te som 
tjenestedirektivet ble.

Jeg har en del ganger stilt meg sp¿rs-
m�let om hva vi skal med den politiske 
h¿yresida, n�r vi har en slik ledelse som 
dagens Arbeiderparti!

Det er vel p� h¿y tid at vi starter en 
debatt om E¯S/EU og EU-direktivene 
som innf¿res i Norge, og konsekven-
sene av dem n�, men ikke minst kon-
sekvenser framover i tid n�r vi tenker 
for v�re barn og barnebarn É.!

Vi er i en fase nok en gang med h¿-
ringsrunder og forslag til kvaliÞkasjons-
forskrifter for elektrofagarbeidere i 
landet. Den skikkelig gode og ryddige 
l¿sningen het kongelig resolusjon Ð Kgl.
res. Etter dette ble den hetende FKE. 
N� er forslaget at den skal hete FOE, 
forskrifter omhandlende elektrofore-
tak. Alts� er forslaget om at elektro-
fagarbeider ikke skal omtales i forskrif-
tens navn!!

Det er avholdt en stor landsomfat-
tende konferanse p� Gardermoen om 
temaet, i regi av EL&IT forbundet. En 
god og nyttig konferanse hvor vi Þkk 
debattert mye fra de nye foresl�tte 

Leder av HMF, Rune Larsen

▼
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tekstene og betydningene av dem og 
det vi mener er store mangler. En en-
stemmig uttalelse ble vedtatt ved kon-
feransens siste dag.

DSB Ð Direktoratet for Samfunnssik-
kerhet og Beredskap, var p� konferan-
sen som innledere. De forvalter kvali-
Þkasjonsforskriften for elektrofag-
arbeidere i dag, og er underlagt Justis-
departementet. Det pussige er at DSB 
og Justisdep. tilsynelatende er enige 
om et pussig begrep om faste ansatte 
i elektroforetaket, om at det kan hete 
ÇAnsettelseslignende forholdÈ?

Hva er dette for et forhold? Og hvorfor 
skal de uthule ordin¾re ansettelsesfor-
hold som er sv¾rt viktig p� mange om-
r�der? HMS og Internkontroll gis mye 
mer oppmerksomhet i nye tekstforslag 
sammen med st¿rre fokus p� faglig an-
svarlige i elektroforetaket.

Det tyder p� at det er noen ÇrunderÈ 
igjen som f¿lge av synspunktene fra 
konferansen p� Gardermoen.

PDA-synspunktene og erfaringene er 
i ferd med � n� et Çh¿ydepunktÈ om 
dagen. Tillitsvalgt i Schindler Sverige 
ble avskjediget som f¿lge av avvik fra 
PDA, timeseddel og loggbok. Det hele 
kunne v¾rt ordnet p� en lett m�te, da 
Schindler hadde sendt en faktura som 
var feil. Kunden og mont¿r/tillitsvalgt 
fant raskt ut at denne faktura var feil, 
men det var da hele saken eskalerte fra 
bedriftens side.

Denne saken har stor interesse for ogs� 
oss i Norge som benytter dette p�-
lagte elektroniske verkt¿y fra konser-
nene.  Utskrifter fra elektronisk bru-
kerverkt¿y er benyttet fra bedriften. 
Reberklubben og HMF f¿lger saken og 
utviklingen og knytter med dette ogs� 
gode kontakter over grensene. Denne 
saken ble ogs� tatt opp p� Nordisk 
Heiskonferanse i K¿benhavn, og den 
vakte stor interesse.

Hva slags arbeidshverdag skal vi aksep-
tere? Vi m� med denne saken v¾re klar 
over at vi alle overv�kes og kontrol-

leres med det elektroniske verkt¿y vi 
bruker i arbeidshverdagen. Saker som 
denne i Schindler Sverige har mange av 
oss til n� bare snakka om og spekulert 
i. N� er det et faktum!

Det er n� godt kjent i bransjen at 
KONE skal overta heiser, rulletrapper 
og rulle fortau p� Gardermoen. I lokal-
avtalene til ßere av klubbene er dette 
arbeidsoppgaver som vi utf¿rer i v�rt 
daglige arbeid. KONE har valgt � skille 
ut rulletrapp fra sin ordin¾re heisvirk-
somhet i Oslo, men de som jobber i 
KONE- rulletrapp har ingen avtale eller 
overenskomst � forholde seg til. (pr. i 
dag 20. oktober 2009) Klubben i Kone 
(heis) har i en lengre periode s¿kt en 
l¿sning p� ordnede forhold med de som 
i dag jobber med rulletrapp, og selv-
f¿lgelig intensivert dette punktet da 
KONE skal overta OSL og at det der 
skal jobbes sammen p� Gardermoens 
50 rulletrapper, 7 rullefortau og over 
80 heiser.

Avsluttningsvis vil HMF ¿nske Kirsten 
Ellingsen p� HBU/OPPHEI en herlig 
pensjonisttilv¾relse. Avslutningsdagen 
med henne var veldig vemodig, men vi 
h�per vi gjorde den bra for  Kirsten.

HMF gratulerer ogs� DEFACTO med vel 
overst�tte 20 �r som veldig gode sam-
arbeidskamerater i fagbevegelsen og 
samfunnet generelt. Det var en veldig 
bra jubileumsfeiring med Defactos siste 
rapport om Çdet harde arbeidslivetÈ og 
en dag fylt med godt innehold og nyt-
tige opplysninger rundt konsulentrap-
porter hvor personer som blir utsatt 
for dette ikke har noe juridisk mulig-
het til kontradiksjon (sl� tilbake p� p�-
stander). De er regelrett satt rettsl¿se, 
og dette m� jo v¾re i strid med norsk 
rettsvesen og arbeidsrettens form�l 
om partsuttalelser f¿r domsavslutning 
omhandlende enkeltpersoner.

Sum av summarum betyr det at vi alle 
vil ha en aktiv h¿st/vinter som fagfore-
ning i sammen med andre fagforenin-
ger i mange saker!   n
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Tor Erik Lundberg

Det har ikke v¾rt stor aktivitet i 
¯stfold avdelingen siste periode, foruten 
sommerfesten og gokartkj¿ring i juni  
m�ned.

Det ser fortsatt ut til at bedriftene har 
nok � gj¿re i tiden fremover. Noen stor-
kunder har byttet Þrma, men arbeids-

mengden er der enn�. Skulle det bli for 
ille f�r heller mont¿rene f¿lge etter.

Otis Moss har en nyansatt som kom-
mer fra Norheis, som tidligere jobbet i 
Otis Oslo.
Nye Access har som kjent g�tt konkurs. 
Meg bekjent s� har disse ßyttet over 
til Elevator.

Avdelingen gjentar ikke suksessen fra 
i fjor, og deltar ikke p� �rets heiscup 
i �lesund. Kanskje vi kommer sterkere 

tilbake neste �r, ettersom ßere av oss 
fortsatt ligger i hardtrening i form av 
innebandy. Reberklubben starter ogs� 
opp med sv¿mming i Kongstenhallen 
hver torsdag. De andre klubbene er 
velkomne til � delta for � holde sv¿m-
mekunnskapene oppe gjennom vinter-
halv�ret.

Minner om HMFs halv�rsm¿te den 
16.november 2009. Vi deltar med in-
ternett-overf¿ring fra Peppes Pizza i 
Fredrikstad fra kl 15.30. M¿t opp! 

Jnmd,jktaadm

Roar Enerly, klubbleder

Det lir mot frost og kaldere v¾r, og ver-
dens¿konomien er p� vei opp av gr¿fta 
uten at det n¿dvendigvis hjelper p� ar-
beidsl¿sheten. Ca. 10 % ledighet i EU er 
for h¿yt og sier noe om hvem som tar 
regninga! EUs bemanningsdirektiv som 
snart skal implementeres i Norge kan bli 
spennende lesning i forhold til debatten 
rundt l¿nns- og arbeidsvilk�r ved innleie, 
og for utenlandske gjestearbeidere. De 
ßeste overenskomster blir ogs� ber¿rt da 
disse skal tilpasses dette direktivet for � gi 
bemanningsforetakene st¿rre armslag. 

Irlands ja til Lisboa-traktaten og Islands 
rungende ja til EU-s¿knad bringer oss 
vel ogs� n¾rmere en EU-diskusjon her 
hjemme. Jens og Jonas ser vel en mulig-
het her og utsetter nok ikke et eneste 
direktiv eller bruker vetoretten. N�r 
h¿yreorienterte prosjekter overlever 
og ßyter fritt i den r¿dgr¿nne alliansen 
sp¿ker det for sosialdemokratiets sjel.

Nye koster i KONE-ledelsen har begynt 
p� ryddejobben etter topp�ret 2008, 
og n�r man ser hva som ligger igjen 
i kj¿lvannet etter Skram & co blir vel 
heller ikke Starlift noe annet enn en 
d¿gnßue! 

P� KONE AS g�r lokale forhandlinger 
mot en avsluttende protokoll uten at 
vi ser de helt store tillegg. Arbeidet g�r 
i same tempo som f¿r, ingen oppmunt-
ring til � st� p�. Konsernledelsen hol-
der sin klamme hand om lommeboka, 
skylder p� krisa og sier 1-2 % i opp-

gj¿r. Fint med noe � skylde p� n�r egen 
pengebinge holder p� � sprekke; 10 % 
verdi¿kning p� KONEs aksjekurs bare i 
juni sier vel en del om hvor h¿yt eiere 
sikter. N�r utbyttetakten til eier ogs� er 
forholdsvis h¿y kan det ikke v¾re annet 
enn ßaut � tilby sine ansatte noe annet 
enn smuler � meske seg med til jul !:)

KONEs volumer og markedsandeler gj¿r 
sitt til at vi unng�r permitteringer og 
antakelig snakker ansettelser. Det lig-
ger mange reparasjonsjobber p� vent 
og ordreinngangen er fortsatt h¿y. Det 
skulle overraske meg stort om ikke 
KONE AS f�r sin andel av Bj¿rvika (Bar-
code). Presset er derfor fortsatt stort 
og dette gir store muligheter for varia-
sjon mellom nyanlegg, modernisering 
og servicearbeid. Etterslep p� kurs- og 
etterutdanning synliggj¿r ogs� behov 
for ¿kt bemanning. 

N�r bedrift og klubb n� har en inten-
sjon om to klasser ved Opphei neste �r, 
kunne l¾rlingeinntaket v¾rt noe h¿yere. 
Eldreb¿lgen gj¿r sitt til at avgangskul-
lene blir forholdsvis store, og n�r mar-
kedet snur kan det fort bli mangel p� 
fagarbeidere. Det er vel bare � ¿nske 
Marlene lykke til med l¾rlingplass og 
kjempe for at antallet l¾rlinger neste 
�r ¿ker betydelig i hele bransjen. 

P� tide at bransjen deltar i VM i yrkesfag 
som i 2011 g�r i London. �rets VM ble 
arrangert i Calgary med 900 deltakere 
fra 51 land i 45 yrkesgrener, Norge tok 
to medaljer og kom p� 19 plass totalt.
Overtakelse av OSL-Gardermoen i ja-
nuar kan vel ogs� bli en spennende opp-
levelse for v�r Romeriksavdeling som 
ble etablert i sin tid for nettopp � ta 
dette anlegget/oppdraget. 

At KONE klarer � utvide sin service-
portef¿lje med signalanlegg som OSL-
Gardermoen skal de aktuelle ha hon-
n¿r for, i Schindler letes det vel fortsatt 
 etter svar p� hva som gikk galt!

H¿stens revidering av teknisk forskrift, 
forskrift for elektrofagfolk og arbeids-
milj¿lov gj¿r det ikke bare n¿dvendig 
med bransjesamarbeid men ogs� tverr-
faglig samarbeid i hele EL & IT-forbun-
det. Det nye her er lavfartsheis som en 
del av ny installasjon i boligsegmentet 
(TEK) og oppsplitting av faglige milj¿er 
uten noe krav til faste ansettelser i for-
skrift for elektrofagfolk.

En felles plattform i EL & IT mot for-
skriftsendringer gir vel ogs� mulighe-
ter for � stresse HLF litt ekstra ved de 
sentrale forhandlinger til v�ren. HMFs 
�rsm¿ter m� stake ut en aktuell kurs.

Elektrobransjens diskusjoner ang. ß�-
testyring, GPS-sporing og elektronisk 
kj¿rebok blir ogs� innteressant � f¿lge 
med p� som en parallell til v�r egen 
PDA-diskusjon. 

Noen n¿dvendige grep er gjort i for-
hold til mont¿rklubbens pensjonsfond. 
Overf¿ringer fra HMFs ordning i VITAL 
ga god drahjelp, samtidig som det har 
v¾rt en positiv trend p� avkastning i 
hele 2009.

Mont¿rklubbens �rsm¿te 2010 er satt 
til 19. mars og hotell Opera i Oslo er 
valgt som sted. Pengebingen gir rom for 
et realt treff. Det blir tur! Forslag p� 
 egnede plasser sendes klubbstyret.

God jul!

▼
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Steffen C. Yttervik, klubbleder

Det har skjedd noen forandringer i  Melbye 
Heisservice AS. Det har v¾rt et genera-
sjonsskifte, p�fylling av l¾rlinger samt til-
bakekommende og nye arbeidskollegaer. 
Noe av oss gamle st�r igjen (Sier jeg p� 
25�r), men klubben er styrket og interes-
sen for � delta i fellesskapet er st¿rre enn 
p� lang tid. 

Mye er som f¿r, b�de av det positive og 
det negative. Som andre klubber har vi 
v�re saker � jobbe med, og med disse og 

de nye endringene i arbeidsstokken g�r 
Melbyeklubben en spennende og utford-
rende tid i m¿te. 

Melbyeklubben er for f¿rste gang med p� 
Heiscupen og den skal vi uten tvil tape 
med stil. 

Som klubbleder og styremedlem med 
ungdomsverv i foreningen savner jeg et 
bedre samarbeid mellom oss sm�klubber. 
Problemene man opplever og m� takle 
som liten klubb samt l¿sningene er ikke 
alltid i samsvar med det de store klubbene 

kan oppleve og ikke minst prestere. Erfa-
ringer m� deles.

Fra klubben skal det hilses til Bj¿rnar, v�r 
hardnakkede hjelper som i disse dager 
gjennomg�r operasjoner som f¿lger av 
heisulykken for en god tid tilbake. All ¾re 
gis til Bj¿rnar som har kjempet seg tilbake 
og fortsetter kampen for � bli heismont¿r. 
St� p� Bj¿rnar! 

Hilsen en fornyet 
og styrket Melbyeklubb

Tmhgdhrjktaadm

Eivind S Solsvik, klubbleder

I Uniheis har vi hatt noen travle �r p� ny-
montasjefronten, men det ser n� ut til at 
ting roer seg veldig. Vi har to heiser som 
skal ferdigstilles i disse dager. Etter disse er 
det full stopp p� nyanlegg. Forh�pentligvis 
dukker det opp noe utover vinteren, men 
forel¿pig har vi nok � gj¿re p� service og 
reparasjonsjobber.

N� har ogs� alle mont¿rene, hjelpear-
beiderne og l¾rlingen v�r blitt sendt p� 
1-ukes kurs i Nederland som omhandlet 
vedlikehold av Mitsubishi Elenessa (MRL), 
noe som vi alle syntes var sv¾rt inter-
essant. Kurset ble holdt p� ÇfabrikkenÈ 
i  Veenendaal, der nederlenderne hadde 

et testt�rn som vi Þkk bruke til feils¿king 
o.l.

Tidligere i �r Þkk vi ogs� vite at Uniheis har 
tatt steget opp blant Çde storeÈ, og meldt 
seg inn i Heisleverand¿renes Landsfore-
ning Ð HLF.

4     Heismontøren nr. 3-2009



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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Rs`gkjktaadm

Espen Milli, klubbleder

Da er sommeren forbi. Den var visst p� 
en onsdag i �r, men da var jeg i Bergen. Vi 
har det siste �ret hatt lite � gj¿re, men det 
ser ut til � komme seg n�. Vi har v¾rt noe 
utleid til Reber. I tillegg tok alle ut 2 uker 
ferie i f¿rste halv�r.

Stahl Oslo har f�tt en god del service, noen 
ombygninger og noen anlegg. Selgerne 
hos oss har n� begynt � selge mer til skip 
igjen for � kompensere for at det er d�rlig 
med nyanlegg p� land for tiden. 

Stahl Bergen har ogs� hatt litt lite � gj¿re, 
men det ser ut til � l¿sne der ogs�. S¾rlig 
mye skipsheiser er planlagt.

N� har vi nettopp avsluttet en personheis 
i aluminium og en 10-tonns vareheis til 

den nye plattformen til Statoil, Gj¿a. Der 
skal vi ogs� montere 2 stk. 2-tonns hei-
ser i skaftene n�r understellet kommer fra 
Korea i januar 2010.

Vi har litt diskusjon i klubben n�r det gjel-
der offshore, bl.a. fordi det har kommet et 
¿nske fra Statoil og bedriften om at vi skal 
jobbe nattskift p� Troll A. Argumentene er 
produksjon og sikkerhet. De ¿nsker at vi 
skal jobbe 2 skift, 24 timer i d¿gnet.

Vi m� nok ogs� belage oss p� mye reise-
aktivitet fremover, da det er solgt heiser i 
Canada, Spania, Singapore og Korea. I til-
legg kommer det en god del p� skipsverft 
rundt i Norge.

Lokale forhandlinger g�r tr�dt, da bedrif-
ten ¿nsker � vente til Reber er ferdig med 
sine forhandlinger.

Her heiser vi inn stolen fra toppen av sjakta, 
f¿r maskinrom og ¿verste etg er satt p� 
plass.

Stahlklubben, Bergen

Minneord om Svend

Tore Hansen

Vi ¿nsker � minnes v�r kj¾re venn 
og kollega Svend Osvald Henriksen 
som sovnet uventet inn 9. august. 
Han ble 59 �r og skulle ha fylt 60 �r 
1. november. 
 Det kom som et sjokk p� oss som 
var samlet til v�rt faste mandagsm¿-
te, at v�r kj¾re Svend hadde sovnet 
inn natt til s¿ndag samme helg.
 Han skulle inn i sin siste ferieuke, 

som han skulle tilbringe hjemme 
med � Çslappe avÈ som han sa.
 Svend var far til tre gutter; to 
voksne og en attp�klatt p� 6 �r. 
Han bodde i en generasjonsbolig 
like ved Fl¿ybanen sammen med 
sin mor. V�re tanker g�r til dem. 
Vi tenker hvilket savn de er n¿dt 
� b¾re.
 Han var en �pen sosial type 
som knyttet gutta sammen. Alltid 
p� tr�den med sp¿rsm�l om det var 
p� tide med en kaffe og litt sosial 
omgang. 
 Det var en artig opplevelse � g� 
rundt i gaten med han. Han kjente 

alle, virket det som. Alle mulige per-
soner, ikke bare hilste, men stoppet 
opp og slo av en prat. Folk virkelig 
trivdes i hans selskap.

Svend begynte hos oss i Stahl 
 Bergen i 1986 etter 20 �r som elek-
triker hos Gran. Fagbrev Þkk han i 
1988. Han var hele tiden engasjert 
i klubb- og foreningsarbeid. Svend 
satt ßere perioder i styret i b�de 
klubb og fore ning lokalt.
N�r Svend utalte seg var det med 
fornuft og tyngde. Han hadde ogs� 
en stor rettferdighetssans som vi i 
gjengen vil ta med oss videre.
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Qdadqjktaadm

Tor Erik Lundberg, styremedlem

Mx`mrdssdkrdq�nf�
`qadhcrrhst`rinmdm-�
Arbeidssituasjonen er slik at det er nok 
� gj¿re ut �ret. Servicepotef¿lgen en-
drer seg mye om dagen og vi har enn� 
ikke oversikt over hvordan dette vil se 
ut til slutt. Men vi registrerer at be-
driften ikke har svart p� foresp¿rsel fra 
kunde om ny heis, s� da kan det jo ikke 
v¾re s� veldig galt. ̄ ystein Jevnaker er 
nyansatt i Trondheimsavdelingen. 

Klubben gratulerer f¿lgende l¾rlin-
ger som har avlagt fagpr¿ve i l¿pet 
av �ret:  Ole Morten Pedersen, Knut 
Isaksen, Vegard Hoel, Kenneth Alund, 
Aleksander G. Norr, Christian Knudsen, 
Roy Andre Brovold, Joakim J¾ger, Arne 
Johan Dahl.

Knj`kd�enqg`mckhmfdq
I skrivende stund er lokale forhand-
linger enn� ikke sluttf¿rt. Klubben er 
blitt tilbudt kroner 8,- inklusiv sentralt 
tilegg. Dette er ihht til lokal avtale fra 
2008 hvor konsumprisindeksen (KPI) 
skulle legges til grunn ved �rets oppgj¿r 
dersom det ikke ble produktivitetsfor-
bedringer i neste periode. Pristigningen 
i samfunnet var fra mai 2008 til mai 
2009 p� 3 % i f¿lge statistisk sen-
tralbyr�. Om klubben og bedriften har 
oppfylt sin del av avtalen i forhold til 
produktivitetsavtalen er vel et disku-
sjonssp¿rsm�l. Etterbetaling skal skje 
fra 15. mai p� lokalt tilegg og 1. april 
2009 p� det sentrale tilegget.

I tillegg er det enighet om � videref¿re 
avtalen om kr 1.000,- for kompensa-
sjon for beskattning p� mobiltelefon. 

Det er ogs� enighet om � ¿ke bud-
sjettet til hovedtillitsmann (HTO) og 
hovedverneombud (HVO) tilsvarende 
l¿nns¿kning.

Den store uenigheten dreier seg n� 
om reforhandling av kilometeravtalen. 
 Bedriftens tilbud s� langt i forhandlin-
gene ble raskt avsl�tt av de tillitsvalgte 
rundt om i landet. 

Med en ny avtale ¿nsker klubben � ut-
jevne forskjellen mellom avdelingene, 
og mellom montasje og service. 

I dag er det til sammen ca. 200 mont¿-
rer som kj¿rer bil i bedriftens tjeneste.  
Av disse er det ca. 55 mont¿rer som 
stiller med egen privatbil. Biler som 
bedriften (konsernet) for tiden tilbyr 
er Opel Vivaro og Opel Combo. Valg 
av sistnevnte bil viser vel ogs� hvorfor 
mange ¿nsker en bedre privatbilavtale 
Skattemyndigheten har ogs� begynt � 
sl� ned p� det de kaller sporadisk kj¿-
ring. Det vil si at du ikke kan benytte bi-
len til � kj¿re innom butikken eller barn-
hagen p� vei til/fra jobb uten � risikere 
� bli beskattet av dette. Vi vet heller 
ikke hvilke fremtidlige endringer som vil 
komme fra skattemyndighetene.

Rudqhfdr`jdm
En annen sak som klubben har jobbet 
mye med i det siste er oppsigelsen av 
hovedtillitsmann i Schindler - Sverige. 
(Se egen artikkel.)

Dette er en sak som har oppr¿rt man-
ge, s¾rlig med det usakelige grunn-
laget han har f�tt sparken p�, og hvor 

PDA er brukt som bevis. Schindler AB 
(Sverige) p�st�r at avskjeden ikke har 
noe � gj¿re med at han er hovedtil-
litsmann.

Som ytterlige bevis er det brukt ut-
skrift fra mobiltelefon, kj¿rebok og 
maskinromslogg.

Selv om v�r direkt¿r sier at en opp-
sigelse p� dette grunnlag aldri kunne 
skjedd i Norge f¿ler man seg ikke helt 
trygg. Hans sjef, omr�deleder Thomas 
Ewert (leder for de nordiske land og 
Baltikum), sier at grunnlaget for av-
skjeden i Sverige er helt kurant. An-
satte i Tyskland har blitt sagt opp p� 
samme grunnlag. 

Vi jobber for det samme konsern og 
benytter det samme verkt¿yet for ti-
meskriving.  Allikevel vil vi oppfordre 
alle medlemmer til � holde diskusjo-
nen oppe, med tanke p� hvordan dette 
verkt¿yet har blitt brukt mot Olli Koiv-
unen. I f¿lge v�r lokale PDA-avtale er 
det full mulighet til � g� tilbake til den 
gode gamle papirutgaven!

 Qdadq,jnmedq`mrd
�rets Reber-konferanse (halv�rsm¿te) 
avholdes p� Linne Hotell den 26. og 27. 
november. Avdelingene kan stille med 
en mann pr. 10 medlemmer. Forslag 
m� v¾re inne til hovedstyret innen 10. 
 november. Innkalling sendes ut.

GLE�@UC.JKTAA
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Hovedtillitsvalgt i Schindler Sverige ble 
avskjediget/Þkk sparken!
E`fenqdmhmfrjmtrhmf�ldc�mxd�gidkodlhckdq-
Kdcdkrdm�h�Rbghmckdq�Rudqhfd�g`q�e`aqhjjdqs�`mjk`fdq�lns�gnudcshkkhsru`kfs�Nkkh�Jnhutmdm�rnl�cdjj,
nodq`rinm�enq���rjitkd�rhm�dfdm�tctfdkhfgds�nf�nooe¾qrdk�lns�`mr`ssd�nf�adcqhesdmr�jtmcdq-
Nkkhr�`cedqc�ldmdq�cd�fhq�fqtmmk`f�enq�`urjidchfdkrd-�Cdssd�dq�hjjd�`mmds�dmm�ds�q�ss�enqr¾j�o����juhssd�
rdf�ldc�dm�cd�nooe`ssdq�rnl�aqxrnl�shkkhsru`kfs-�

Rbghmckdqr�`mjk`fd�h�2�otmjsdq9�
0-��Hkkni`khsds�lns�adcqhesdm�rnl�h�gnudcr`j�f�q�o��`s�g`m�g`q�adjqdesds�chqdjsd�nudmenq�jtmcdm�`s�
cdmmd�g`q�lnss`ss�dm�edhk`jshf�e`jstq`�o��b`-�3///+,�jq-�Cdmmd�inaadm�akd�h�uhqjdkhfgdsdm�k¾rs�udc�
mndm�lhmtssdqr�r`ls`kd�o��sdkdenm-�

1-��G`q�aqtss�`qadhcrfhudqr�shkkhs�udc���qdchfdqd�Ehdkc�Khmj-�Kdcdkrdm�g`q�r`lldmkhjmds�tsrjqhesdq��
`u�lnahksdkdenm+�l`rjhmqnlrintqm`kdq+�ji¾qdanj�nf�OC@�'Rbghmckdqr�udqrinm9�Ehdkc�Khmj(��
nf�etmmds�ts�`s�chrrd�hjjd�rsdlldq�nudqdmr-

2-�G`q�hjjd�tse¾qs�rdquhbd.udckhjdgnkc�h�r`lru`q�ldc�adcqhesdmr�hmrsqtjr-

Olli Koivunen er 52 �r. Han har v¾rt an-
satt i Schindler siden 10. august 1981 
�r (28 �r.) Kommer opprinnelig fra Deve. 
H¿rer til avdeling i Uddevalla, men utf¿-
rer det meste av arbeidet sitt i Str¿m-
stad som ligger 10 mil lenger s¿r. Han 
har aldri h¿rt noen klager fra kunder p� 
utf¿relsen sitt arbeid eller p� fakturaer. 
Han har de ßeste heiser (ca.80 av to-
talt ca. 95) i Str¿mstad p� sin service 

rute og representerer p� mange m�ter 
heisbransjen i denne lille byen ved den 
¿stre grensen til Norge.

Akd�eq`s`ss�lnahksdkdenm��
nf�Ýql`ahk�nf�rdmcs�gidl-
Den 18. august p� avdelingskontoret 
i Uddevalla, ble Olli m¿tt av viseadmi-
nistrerende direkt¿r K. Nyman og per-

sonalsjef Carl Johan Lindh som ¿nsket 
en samtale med Olli.

Han ble tatt med inn p� et kontor og 
uten noen foranledning konfrontert 
med overnevnte anklager. Det ble ogs� 
vist bilder fra noen serviceanlegg. Han 
ble videre bedt om � forklare seg. Ollis 
forklaring hjalp ikke stort.
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ÇDu er fra og med nu fritatt for din 
arbeidsplikt i bedriften. Du kan legge 
fra deg mobiltelefon og n¿klene til Þr-
mabilen her. Du vil bli innkalt til et m¿te 
den 28. august.È

@mjk`fdmd�
Olli har utf¿rt vedlikeholdet i Str¿m-
stad p� samme m�te i alle �r. Under-
tegnede har gjennomg�tt utskrifter av 
Ollis Field Link for 2008 og 2009. Disse 
viser at arbeidsdagen i Str¿mstad gir 
ca. 3 timers reisetid. Halvparten om 
morgenen og den andre halvparten 
p� ettermiddagen. For hver service er 
det f¿rt 1 times arbeid. Snittet er 4-5 
forskjellige oppdrag pr. dag som igjen 
er en kombinasjon av vedlikehold og 
reparasjoner ved heisstans. 

E`jstq`�shk�gnsdkkds�h�Rsq¾lrs`c
Hotellet i Str¿mstad har en heis som 
det har v¾rt mange falske alarmer p�. 
Olli f�r en CBK (callback-oppringning  
til Field Link fra alarmsentral) 25. mai 
2009  om at heisen hadde stoppet. Olli 
har cirka 100 km � kj¿re for � komme 
ned til Str¿mstad og han er p� vei hjem. 
Han ringer kunden og de Þnner ut at 
det er en ny falsk alarm. Problemet er 
l¿st ved bruk av telefon. For � kvittere 
ut CBK m� Olli skrive 15 minutter p� 

sin Field Link. Dette f¿rer senere til 
at Schindler fakturerer kunden med 
ca. 4.000 kr. N�r Olli kvitterer ut CBK 
mens han er p� vei hjem, f¿rer dette til 
at reisetiden som h¿rer til serviceopp-
dragene, automatisk blir f¿rt p� siste 
oppdrag som er telefonsamtalen p� 15 
minutter.

Dette er et kjent problem med Field 
Link og er selvf¿lgelig ogs� en av grun-
nene til at denne m� redigeres hele ti-
den. Redigering av Field Link er noe alle 
service-teknikere gj¿r b�de i Sverige 
og Norge. Dette er ogs� Ollis forklaring 
til ledelsen den 18.august. 

Kunden klager p� faktura og ringer opp 
Olli som kan bekrefte at han ikke var 
tilstede i Str¿mstad, men at de l¿ste 
problemet ved bruk av telefon. Olli 
mente ogs� at kunden ikke skulle be-
h¿ve � betale fakturaen da dette m�tte 
bero p� en misforst�else. Det faktum 
at Olli bekrefter ovenfor kunden at han 
ikke var til stede og reparerte heisen i 
Str¿mstad blir betraktet som illojalitet 
ovenfor Schindler.

N�r man veksler mellom service og re-
parasjoner er det som sagt n¿dvendig � 
redigere Field Link for � f� arbeidsdagen 
til � se noen lunde fornuftig ut. Blir man 
avbrutt p� service for � ta reparasjoner 

hender det at serviceoppdrag blir f¿rt 
opp p� dagen etter. Det er og vanlig � 
vente med redigeringen/skrive inn p� 
Field Link til arbeidsuken er over.  

Alts� anklagene i pkt. 1 og 2 blir grunn-
lag for � avskjedige de ßeste mont¿rer 
i Norge og Sverige.

Den siste del av anklagen (pkt.3) var en 
unders¿kelse p� noen av Ollis heiser i 
Str¿mstad. Det var funnet skitt og ma-
teriell i maskinrom og sjaktgruve. Han ble 
vist bilder av dette den 18. august da han 
ble fratatt mobiltelefon og Þrmabil. 

Det ene tilfellet var et maskinrom hvor 
det stod en del materiell som Olli for-
klarte var kundens eiendom og at han 
derfor ikke av den grunn ville fjerne 
dette. Schindler hadde nettopp over-
tatt ansvaret for vedlikeholdet. Dette 
var Str¿mstad sykehus.

Det andre tilfellet var et maskinrom 
som var tilgriset med olje fordi mas-
kinen hadde s� stor oljelekkasje at 
den faktisk kunne havarere. Olli hadde 
gitt beskjed til kunde og bedrift om at 
denne maskinen m�tte skiftes ut eller 
repareres s� fort som mulig. 

P� m¿tet i Stockholm den 27. august 
Þkk Olli oppsigelsen i handa og ankla-
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gene ble gjentatt. Klubbstyret var til 
stede med representanter fra ledelse 
og fra organisasjonene. Representan-
ten for forbundet Roland Berg IF Metall 
framf¿rte at oppsigelsen var i strid med 
loven om ansettelsesbeskyttelse.

Siste m¿te, det formelle protokollm¿te 
ble avholt i Schindlers lokaler utenfor 
Stockholm 14. september. Her ble 
 anklagene overlevert skriftlig med 
underbilag. Fram til n� var alt framlagt 
muntlig.

Lhki¾�nf�`qadhcrenqgnkc��
h�Rbghmckdq�Rudqhfd
Heisbransjens markedsforhold i Sverige 
er slik at samtlige selskaper sliter med 
inntjeningen. Vi har tidligere h¿rt om ek-
sempler p� vedlikeholdskontrakter ned 
mot 40 kr. Da blir det ikke lett � framst� 
som en seri¿st ut¿vende akt¿r. 

Men EUs 4 friheter er i Çfull blomstÈ 
med tro p� at markedet selv skal iva-
reta og garantere for seri¿sitet og for-
ventet resultat til kunder.  Dette er en 
interessant diskusjon i seg selv; � g� 
n¾rmere inn p� Sveriges og Norges 
markedsforhold i heisbransjen og �r-
saken til den store forskjellen. Dette f�r 
bli et tema i en annen artikkel.  

Schindler i Sverige har hatt d�rlige 
¿konomiske resultater gjennom ßere 
�r og det er krav om betydelig forbe-
dring fra ledelsen. Redselen for ikke 
� oppn� dette kan muligens forklare 
panikkhandlinger/ tiltak. Det kan van-
skelig forklares hvordan man oppn�r en 
regning p� 4.000 kr. ved 15 minutters 
telefonsamtale, selv om man legger til 
reisetid.

Sqtrrdk
Til �rets l¿nnsforhandlinger ble klub-
ben truet med at hvis de ikke sa ifra 
seg retten til l¿nnsforhandlinger s� ble 
Schindler tvunget til � si opp 10 mann. 
Klubben ville ikke oppgi retten til l¿nns-
forhandlinger for 2009. Dette skjer 
mens bedriften benytter seg av kon-
trakt¿rer og innleide enkeltmannsfo-
retak. Bedriften hevder de avgj¿r selv 
om de ¿nsker dette. Olli Koivunen og 
klubbstyret viste til at dette er brudd 
p� svensk lov og at bedriften m�tte 
forhandle med klubb om innleie av kon-

trakt¿rer. Bedriften m�tte gi etter for 
kravet og det foreg�r n� forhandlinger 
om ytterlige oppsigelser. Den eneste 
som hittil har mistet jobben, er Olli. 

Sqxmdshkkdff
Personalsjef Carl Johan Lindh innf¿rte et 
differensiert l¿nnssystem i 2006, hvor 
ledelsen bestemte hvor stort tillegg i 
l¿nn ansatte kunne motta hvis ledelsen 
mente de fortjente det. I Stockholms 
omr�det kan forskjellen ligge mellom 
3000 og 5000 kr. /mnd.

Klubbledelsen opplyser at organiserte 
ikke er spesielt popul¾re i dette sys-
temet. Mange erfarne mont¿rer har 
forlatt/sagt opp jobben i Schindler de 
siste �rene.

Dkdjsqnmhrj�nudqu�jmhmf
Sentralt i denne avskjedssaken st�r det 
elektroniske verkt¿yet PDA. Schindlers 
versjon heter ÇField LinkÈ og blir frem-
stilt som et hjelpemiddel og effekti-
viseringsverkt¿y. Det fungerer ogs� 
glimrende som et overv�kningsverkt¿y 
noe Schindler heller ikke legger skjul p� 
da de bevisst har laget det slik at bru-
keren skal jobbe i Çsann tid.È Alle ope-
rasjoner, begynnelse og slutt er tiltenkt 
� f¿res inn l¿pende med timer og mi-
nutter. Vi har og eksempler fra utlandet 
der arbeidsoperasjoner er tidssatt med 
sekunder av bedriften.  

Rbghmckdqr�Mnql�enq�fnc�
nooe¾qrdk9�Bncd�ne�bnmctbs
Schindlerkonsernet har satt seg h¿ye 
etiske m�l for sin virksomhet. I den an-
ledning er det utarbeidet regler som de 
ansatte forventes � f¿lge, kalt Code of 
conduct. Disse er formulert i 5 prinsip-
per. Jeg tar kun for meg det 5. prinsip-
pet som omhandler hvordan man skal 
rapportere brudd p� Code of Conduct, 
sist oppdatert 2009 engelsk versjon. 

Principle 5: 
Actively help Schindler in achieving com-
pliance with this Code of Conduct

You are not only required to abide by 
the Code of Conduct in your personal 
activity. You are likewise expected to 
actively support to the enforcement 
of this Code of Conduct and to inform 

your local Legal or Human Resource 
Department if you become aware of 
violations of this Code by other Schind-
ler employees. You may also contact 
the head of your KG on a personal and 
conÞdential basis.

Nudqr`ss
Du er forpliktet til � overholde de etiske 
reglene i ditt daglige arbeid.  Likele-
des forventes det av deg at du aktivt 
st¿tter gjennomf¿ringen av de etiske 
reglene og at du informerer din perso-
nalavdeling hvis du ser brudd p� disse 
reglene av andre Schindleransatte.  Du 
kan ogs� ta kontakt i all fortrolighet og 
direkte med din direkt¿r.  

Adrjxssdkrd�`u�cd�rnl�
q`oonqsdqdq
Protection of ÇWhistleblowersÈ
Employees who report potential Code 
of Conduct violations in good faith 
(ÒWhistleblowersÓ) shall be protected 
against possible retaliation as follows:
Ð  Anonymous reporting of violations:  

in principle Whistleblowers may re-
port possible Code of Conduct vio-
lations anonymously, e.g. by means 
of the Mailbox on the Schindler In-
tranet. Schindler, however, enco-
urages Whistleblowers to volun-
tarily indicate their name, allowing 
Schindler to contact them in order 
to further clarify the issue;

Ð  No discriminations against Whist-
leblowers:

  discriminatory actions (e.g. sanc-
tions, suspension, threats, harass-
ment) against Whistleblowers are 
in violation of the Code of Conduct 
and treated accordingly. Adequate 
measures shall be taken to avoid 
discriminatory actions against a 
known or perceived Whistleblower. 
If the Whistleblower is subject to 
employment-related measures in 
the aftermath of such whistleblow-
ing, Corporate Human Resources 
(CHR) and Corporate Compliance 
(CPL) shall be consulted before ta-
king such measures to assure that 
they are in no way negative reac-
tions to such whistleblowing.

Monitoring & sanctions
The Management Committee of the 
Schindler Group, in turn, will monitor 
adherence to the Code of Conduct and 
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Elevatorkonferencen den 3. og 4. september 2009,  
i København tilslutter sig udtalelsen fra RS-klubben i Norge.

På vegne af Dansk El-Forbund, Arne Hansen

Til 
Schindlers ledelse i Sverige
Personalsjef Carl Johan Lindh  
og vise VD Klas Yman    Skien 26.08.09

Trakassering av vår kollega og hovedtillitsvalgt i Sverige, Olli Koivunen.
Vi er sjokkert over den behandling som vår kollega og ordførande for montørene  
i Schindler Sverige, Olli Koivunen, har fått av sin bedriftsledelse.
 Da undertegnede forsøkte å komme i kontakt med Olli etter ferie, viste det 
seg at han hadde blitt fratatt mobiltelefon, bilnøkler og arbeidsoppgaver den 18. 
august. Dette skjedde på hans lokale avdeling i Uddevalla, og ble gjort av perso-
nalsjef C.J. Lindh og vise VD K. Nyman som var på besøk i avdelingen. Det var 
ingen forutgående varsler for Olli om hva som ville skje denne dagen. Han ble 
deretter sendt hjem uten arbeidsplikt for Schindler i påvente av et møte i Stock-
holm med bedriften 27. august.
 I løpet av samtalen den 18. august ble det gitt en muntlig begrunnelse til Olli 
om ledelsens beslutning. Begrunnelsen var illojalitet mot selskapet. Videre hadde 
bedriften sammenliknet Ollis føring av maskinromsjournaler/loggbøker og kjøre-
journal i firmabil med hans Fieldlink.
Bedriftsledelsen fant da ut at det ikke var 100 % overensstemmelse mellom disse.
Det foreligger ikke noe skriftlig begrunnelse, så langt vi kjenner saken, for det vi 
oppfatter som en avskjedigelse av Olli. For oss er det ikke avgjørende hva bedrif-
ten spekulerer i om sakelighet for sin avgjørelse. Vi reagerer kraftig på framgangs-
måten, og konsekvensen for Olli etter møtet den 18.
 Vi har full tillit til våre svenske kollegers dømmekraft for å velge Olli Koivu-
nen som deres øverste tillitsvalgt. Tillitsvalgte i Norge kjenner også Olli som en 
tillitsvalgt med høy integritet. Norge og Sverige har blant annet felles områdesjef, 
samme etiske regler, prosedyrer og styringsverktøy. Nå kjenner ikke vi detaljene i 
konsernets instrukser om personalledelse, men vi er skremt over praktiseringen.
 Vår skepsis mot Fieldlink har ikke blitt mindre av denne hendelsen. Vi oppfat-
ter det slik at systemet kan være til nytte for langt mer enn å organisere og effekti-
visere den faglige drift.
 Tillitsvalgte i Reber Schindler ser dette som en meget dramatisk situasjon. 
Vi anser det også dramatisk for oss fordi konsernet skal i prinsippet ledes 
etter samme retningslinjer. Vi krever en beklagelse fra den svenske bedrifts-
ledelsen, og at det umiddelbart gjenopprettes en normal arbeidssituasjon for 
Olli Koivunen.

På vegne av norske heismontører i Reber Schindler Heis A/S
Tor Moen, hovedtillitsvalgt

Kopi: Reber Schindler V/ Harald Torsøe
         Områdeleder Tomas Ewert Berlin
         Andre tillitsvalgte i Schindler gruppen.

will investigate alleged violations. In 
such an investigation every employee 
is required to fully disclose all pertinent 
facts known to him. Non-disclosure in 
such an investigation as well as vio-
lations of the Code of Conduct (in-
cluding the acquiescence in violations 
by subordinates) may result in appro-
priate disciplinary sanctions, including 
dis missal.

Refer to ON 0-04420 cif. 2 (Internal 
Legal and Compliance Reporting Obli-
gations) regarding the reporting of 
sanctions. September 2007

Ovenfor f¿lges det opp med 2 avsnitt 
som forplikter bedriften � beskytte de 
som (Whistleblowers) angir/rapporte-
rer andre ansatte til ledelsen om brudd 
p� de etiske reglene.

Siste avsnitt omhandler f¿lgene av � 
bryte reglene, inkludert oppsigelse. 
Fagforeninger er jo ikke nevnt i disse 
reglene. Det ser ikke ut til at hovedtil-
litsvalgte eller andre tillitsvalgte er reg-
net med som ÓwhistleblowersÓ i dette 
prinsippet. Kan hende fordi de nettopp 
er valgt kollektivt av de ansatte til ogs� 
� ta opp problemer og vanskelige saker 
�pent og direkte med ledelsen.  

Dohknf�
Heismont¿rer i Norge og Sverige opp-
fatter dette som forf¿lgelse av en til-
litsvalgt. Ut i fra normale forhold blir 
det fabrikkert/satt sammen en anklage 
i den hensikt � kvitte seg med hovedtil-
litsvalgt Olli Koivunen.

Det er heller ikke en tilfeldig mellom-
leder som st�r bak anklagene, men en 
samlet toppledelse.

Videre er det verd � merke seg hvilke 
verkt¿y ledelsen bruker i sin bevisf¿r-
sel. Det h¿rer ogs� med til historien at 
andre mont¿rer har f�tt en advarsel 
tidligere for langt mer alvorlige for-
hold. Alts�, en forskjellsbehandling av 
de ansatte.
Ledelsen av Schindler Sverige likner 
et skrekkregime, og noe av problemet 
for oss tillitsvalgte s� langt har v¾rt 
at folk ikke tror denne historien kan 
v¾re sann.

Det er ikke til � undres over at ca. 70 % 
av serviceteknikere har forlatt selska-
pet de siste 3 �rene. Vi undres ogs� p� 
hvor mange kunder det blir igjen hvis 
dette fortsetter? Hvordan kan et stort 
internasjonalt selskap vinne kunders 
tillit om de ikke engang har sine egne 
ansattes tillit?

Da har vi bare et sp¿rsm�l til slutt n�r 
det gjelder Code of Conduct og prin-
sipp 5. Det g�r jo klart fram hvor vi skal 
rapportere hverandre. Ldm�gunq�rj`k�
uh�q`oonqsdqd�kdcdkrdm>  n
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JENTER i sjakta
�@u�SNQ�DQHJ�KTMCADQF

P� HMF sitt �rsm¿te i 2007 ble f¿l-
gende forslag enstemmig vedtatt: 

ÇI heismont¿rfaget har det til alle tider 
v¾rt en s� liten kvinneandel at den kan 
anses � ha v¾rt ikke eksisterende. 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� kvin-
ner. Mulig m�ter � f� det til p� er for 
eksempel og aktivt reklamere ovenfor 
jenter til � s¿ke p� skoler og i presse. 
Det er ogs� viktig at tillitsvalgte er ak-
tivt med i jobbintervju p� bedriften for 
� sikre seg om at kvinnelige s¿kere blir 
vurdert seri¿stÈ

Siden den gang har andel kvinner i 
 faget ¿kt fra en til Þre. Vi sp¿r lederen 
av foreninga Rune Larsen om dette er 
en ¿kning foreninga er forn¿yd med, 
og hva foreninga har gjort og vil gj¿-
re for � ¿ke andel med kvinner i tiden 
fremover?
Antall kvinner/jenter i faget burde selv-
f¿lgelig v¾rt h¿yere, og alle tillitsvalgte 
har blitt oppfordret til � ta dette opp 
med bedriftene n�r det er l¾rlinginn-
tak. I tillegg har vi samarbeidet med 
OPPHEI om at de ogs� legger vekt p� 
jenter til faget n�r faget v�rt presente-
res p� yrkesskolene. Ja, jeg mener faget 
og bransjen er tjent med ßere jenter, og 
at det vil v¾re udelt positivt!

To av jentene jobber i Otis og to jobber i 
Kone. Reber Schindler som var en fore-
gangsbedrift innen � ansette kvinner til 
faget har ikke hatt noen kvinner i faget de 
siste �rene. I den anledning har vi tatt en 
prat med personalsjefen i  Reber Schindler 
Heis, Harald Johnsen, om hvorfor det i de 

Jenter i bil og elektro
L�krdsmhmfdm�shk�oqnridjsds�idmsdq�h�ahk�nf�dkdjsqn�dq�1/�$�juhmmdkhfd�`qadhcrs`jdqd�h�cd�sn�aq`mridmd�
hmmdm��q�1/1/-�H�c`f�dq�sqd�oqnrdms�`u�dkdjsqhjdqd�idmsdq-�Rdq�uh�h�u�q�dfdm�aq`mrid+�r��g`q�uh�enq�shcdm�
Ýqd�juhmmdkhfd�gdhrlnms¾qdq�.�k½qkhmfdq+�mnd�rnl�shkru`qdq�b`�/+4�$�`u�ldckdlldmd�shk�enqdmhmf`-

ÆIdmsdq�h�ahk�nf�dkdjsqnÇ
 
É heter et prosjekt som de to l¾rerne 
Ellen M¿ller og Inger Vagle ved Etter-
stad Videreg�ende skole har v¾rt initi-
ativtakere til. De har f�tt med seg EL & 
IT Forbundet, Fellesforbundet, Norges 
Bilbransjeforbund og Telfo som st¿tte-
spillere i forprosjektet. Det hele ledes 
av utviklingsleder i EL & IT Forbundet 
ved Tove Johansen. Hovedorganisasjo-
nenes fellestiltak (LO/NHO) har bevil-
get 250 000 kroner til gjennomf¿ring 
av et forprosjekt som blant annet inne-
b¾rer en kartlegging av hvordan for-
holdene er for jentene p� skolene og  
i oppl¾ringsbedriftene.

Selve prosjektet g�r i grove trekk ut 
p� � samle de jentene som s¿ker utra-
disjonelt p� samme skole og gjerne i 
samme klasse. Deretter m� det bygges 
nettverk for jentene. Sentralt i dette er 
undervisning om minoritetsutfordrin-
ger, endring av kj¿nnskulturene i opp-
l¾ringsbedriftene, oppf¿lging og st¿tte 
til jentene og samling for � utveksle er-
faringer. De har valgt de bransjene som 
de kjenner og ikke gape over for mye i 
starten. Blir dette en suksess kan andre 
bransjer ta del i disse erfaringer.

Les mer p�: 
vvv-idmsdqhahknfdkdjsqn-mn�
nf�vvv-fhqkonvdq-mn
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senere �r ikke har v¾rt ansatt noen nye 
jenter i bedriften? 
Utfordringen med � f� ßere jenter inn 
i heisfaget starter f¿r selve ansettel-
sesprosessen, det er nemlig veldig f� 
s¿kere til heisfaget. Jeg har mottatt 
og vurdert noen hundre l¾rlings¿kna-
der de siste fem �rene, men jeg husker 
kun � ha lest gjennom et par s¿knader 
fra jenter. V�re to kvinnelig ansatte har 
heldigvis fortsatt i bransjen og nyter 
begge godt av kunnskapen som ble 
opparbeidet under tiden som heis-
mont¿r. 

Hva tror du bransjen kan gj¿re for � 
rekruttere ßere jenter til faget, og for 
� f� de til � trives i et mannsdominert 
yrke? 
Informasjon til elever f¿r de tar valg om 
studieretning. Vi har �rlig skoleklasser 
p� bes¿k der vi forteller om hvilke jobb-
muligheter som Þnnes i Reber Schindler 
Heis AS. P� lik linje med rekruttering 
av kvinner til andre mannsdominerte 
yrker, s� vil det ogs� ta tid i heisfaget 
f¿r kvinneandelen er p� vei opp. 
 Trivsel i jobben f�r man mest gjen-
nom indre motivasjon, dvs. at man 
mestrer jobben, har en viss grad av 
selvstendighet og at jobben gir me-
ning. Dette betyr mer p� lang sikt enn 
l¿nn, prestisje og at man stort sett kun 
omg�s mannlige kolleger. 
  
Totalt sett s� har det v¾rt seks jenter i 
faget i foreningas historie. De to f¿rste 
jobber n� henholdsvis som selger hos 
Reber Schindler Heis og som leder av 
Heisbransjens utdanningssenter. Vi har 
spurt noen av jentene i faget hvorfor de 
har valgt ÇutradisjoneltÈ og om dette er 
et yrke de kan anbefale for andre.

M`um9�Khmm�J`lhkk`�Khmadqf
@kcdq9�18
Rshkkhmf9�Gdhrlnms¾q
Jktaa9�Nshr

Linn Kamilla var den kvinnelige heis-
mont¿ren som prydet forsiden av for-
rige nummer, og vi kommer ikke uten-
om � sp¿rre henne om akkurat dette 
bildet?
Bildet p� forsiden av heismont¿ren var 
et prosjekt som kun var personlig, uten 
tanke p� at det skulle brukes i heis. En 
venn av meg som er fotograf lurte p� 
om jeg kunne sitte modell for han. Det 
at det er 50-talls inspirert var min ide. 
Tror ikke det var mange jenter i heis p� 
50-tallet. S� Þkk Geir L¿kke (redak-
t¿ren i heismont¿ren)snusen i bildene 
og ville veldig gjerne bruke det. Jeg sa 
nei....ikke f¿r jeg er mont¿r i alle fall. 
Kort tid etter at jeg ble mont¿r var Geir 
p� tr�den igjen...N� kan vi trykke bildet. 
Men han m�tte mase litt og h¿re med 
en del andre hva de trodde reaksjonene 
ville bli. Det var viktig for meg at bildet 
ikke var bare en s�nn Çcover girlÈ greie, 
men ble satt i en sammenheng. Nemlig 
det med ßere jenter inn i faget. 

Hvorfor har du valgt utradisjonelt  
og g�tt inn i heismont¿ryrket? 
Jeg startet jo veldig tradisjonelt. Gikk 
formgivingsfag og reklame p� videre-
g�ende. Planen var � f� jobb i reklame-
byr� som graÞsk designer. Da jeg var 
ferdig p� videreg�ende stupte rekla-
mebransjen. En venninne Þkk jobb, men 
m�tte ßytte til Oslo. Det var opp til 12 
timers arbeidsdager og kreativt press. 
Jeg ville ikke at jobb skulle bli det eneste 
jeg hadde tid til.  P� det tidspunktet var 
s¿nnen min liten og trengte meg mer 
enn jeg trengte Çdr¿mmejobbenÈ.  Job-
bet p� to forskjellige kjente klesbutik-
ker.......lovte da meg selv og aldri jobbe 
med bare jenter igjen..he he. Det var 
mye intriger og d�rlige arbeidsvilk�r. 
Den f¿rste var ikke s� ille, men p� den 
andre Þkk du 100 kroner timen, uan-
sett. Sjefen ville jeg skulle jobbe en hel 
s¿ndag med varetelling, uten tillegg. 
Overtid- ingen tillegg. Da han en dag 
kom p� jobb og sa til avdelingslederen: 
ÇDu ser ut som en prostituert i dagÈ og 
hun bare smilte forlegent og svarte:Èja, 
jeg gj¿r kanskje detÈ Þkk jeg nok. Min 
lille demonstrasjon med � slutte bedret 
vel ikke arbeidsvilk�rene, det st�r all-

tid noen i k¿ som er villige til � ta job-
ben. Jeg visste jo knapt hva fagforening 
var. Men jeg visste da at s�nne forhold 
kunne ikke jeg jobbe under. S� jeg snud-
de helt p� ßisa. Kjente en heismont¿r 
og Þkk mye informasjon om hvordan 
fagforening og arbeidet var, og ble litt 
nysgjerrig. Etter lang tid med grubling 
bestemte jeg meg for � ta elektro. Jeg 
gikk opp som privatist og leste hjemme. 
Fikk utplassering hos Schindler i ßere 
mnd. og kjente at jeg trivdes godt med 
yrket. Da bestemte jeg meg, men veien 
ble lang etter detÉ
 
Er det et yrkesvalg du kan anbefale  
for andre jenter?
Ja, absolutt. Vi er 4 jenter i sjakta n�. 
2 mont¿rer og 2 l¾rlinger, s� det er jo 
blitt ßer. Tror mange jenter ser for seg 
at det er en viss type jenter som kan 
jobbe i mannsdominerte yrker. Store, 
sterke butche jenter. Men det er en 
gammel myte. Det er litt av grunnen 
til at jeg til slutt gikk med p� � la bildet 
mitt komme p� trykk. Nemlig for � vise 
at det g�r an � v¾re feminin og fortsatt 
jobbe i mannsdominerte yrker. Det er jo 
ikke til � skyve under en stol at gutta er 
fysisk sterkere enn meg, men det er s� 
mange arbeidsmetoder og hjelpemidler 
som gj¿r jobben lettere i dag. Det er vel 
ikke en jobb for alle jenter, men det er 
vel ikke en jobb for alle gutter heller É
 
Hva synes du er bra med faget?
Fagforeninga! Syns de bl.a. har gjort en 
kjempejobb med l¾rlinger som kommer 
inn i faget. De var raskt p� plass med 
l¾rlingsamling. Der Þkk vi mye god in-
formasjon om historien, samholdet etc. 
Det er utrolig viktig, for det gj¿r noe 
med holdningen med en gang man er 
inne i faget. Og s� liker jeg at det er s� 
allsidig. Det er b�de mek. og el. Vi gj¿r 
alt fra � legge gulvbelegg til � koble.

Jenter i heisfaget er en minoritets-
gruppe. M¿ter du mange fordommer?
Veldig lite. I alle fall �penlyst, hva som 
skjer bak min rygg vet jeg jo ikke. Tror 
de ßeste blir litt overrasket n�r jeg 
kommer p� anlegget, men det ser ut 
som det er positivt. Etter hvert er det 
mange som vet om meg i byggebran-
sjen, s� det er vanskelig � skjule seg. Er 
det snakk om ÇheisdamaÈ er det jo meg 
É p� godt og vondt É he he. Ellers er 
det s�nne barnslige sm�ting som skri-

IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@
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blerier om meg p� brakkedoen, enkelte 
som g�r litt over streken. G�r det for 
langt setter jeg ned foten, men litt t�-
ler jeg. Det er derfor det er viktig med 
ßere jenter i faget og byggebransjen 
generelt. Det blir lettere � jobbe mot 
fordommer og diskriminering n�r men 
er ßer. Er man alene blir det vanskelig 
� vite hva man skal akseptere og hva 
man skal overse. S� jeg kjenner bare p� 
mine grenser og f¿lger dem, men det 
kan v¾re andre grenser for andre jen-
ter. Det var jo noe snakk om at jentene 
i faget b¿r m¿tes innimellom, det tror 
jeg er en god ide. Da kan vi ta opp ting 
som kanskje ikke er like lett � ta opp 
med gutta, og bli enige om hvordan vi 
vil ha det.
 
Hva tror du m� gj¿res for at ßere jenter 
skal s¿ke seg til faget?
Informasjon. Arbeide med informasjon 
til jentene som g�r i 10.klasse og som 
allerede g�r elektro. Jeg tror dette yr-
kesvalget er s� fjernt for dem at det 
ikke engang er med i vurderingen n�r 
de skal velge karriere. Det er ogs� vik-
tig at jenter f�r vite at jentene i heis er 
helt vanlige jenter. Jeg er ei skikkelig 
jente-jente etter jobb. Og s� har jeg en 
mistanke om at det m� til holdnings-
endringer i heis. Mange er oppriktig 
positive til jenter i faget, og noen er 
sikkert helt imot. Og s� er det alle dem 
som sier de er for jenter i faget.....helt 
til jenta st�r der med s¿knaden i h�nda, 
da vil de nok heller g� for den staute 
unge gutten som sikkert ogs� blir en 
ßott mont¿r (men dette er bare spe-
kulasjoner fra min side). Veien for meg 
var lang, jeg m�tte st� p� lenge. Og 
der m� jeg gi Otis ledelsen litt skryt. P� 
intervju i Oslo ble jeg m¿tt med veldig 
positiv holdning. F¿lte ikke at det at jeg 
var jente var noe tema, jeg ble vurdert 
p� lik linje som guttene. Og s� tok de 
jo inn ei jente til! 
 
Tror du at du fortsatt jobber i faget 
om ti �r?
Regner jo med det, men man vet jo 
aldri hva som skjer i fremtiden. Men 
at jeg er en eller annen plass i faget 
h�per jeg jo.

M`um9�Rtmmhu`�Khmfd�Tsuhj
@kcdq9�16
Rshkkhmf9�Gdhrlnms¾q
Jktaa9�Jnmd

 
Hvorfor har du valgt utradisjonelt  
og g�tt inn i heismont¿ryrket? 
Jeg har alltid interessert meg for elek-
tro P� ungdomskolen valgte jeg elek-
tronikk som valgfag, lagde printkort 
og slikt. Det gav mersmak. Tilslutt s� 
utviklet interessen seg og pang s� sto 
jeg i sjakta.  

Er det et yrkesvalg du kan anbefale  
for andre jenter? 
Absolutt, men interessen m� v¾re der, 
det gjelder jenter s� vel som gutter 
det.
 
Hva synes du er bra med faget? 
Det er et variert fag. Man jobber p� 
forskjellige steder, greit � begynne p� 
nytt av og til. Og selvsagt; fagfore-
ninga er jo der hele tiden, de st¿tter 
og st�r bak en. Og s� er det en trygg 
arbeidsplass.
 
Jenter i heisfaget er en minoritetsgrup-
pe, m¿ter du mange fordommer? 
JA, hele tiden. Det kan v¾re en utfor-
dring, men det blir bedre og bedre. Litt 
mer vanlig � se jenter p� byggeplassen 
n� enn f¿r. Men uansett om du er gutt 
eller jente s� f�r heismont¿rer gjen-
nomg�.
 
Hva tror du m� gj¿res for at ßere jenter 
skal s¿ke seg til faget? 
Det er vanskelig � si... det m� ligge en 
viss interesse fra bunn av uansett. Det 
� synliggj¿re at det jobber jenter i faget 
kan ha en virkning.
 
Tror du at du fortsatt jobber i faget 
om ti �r? 
Vanskelig � si... hvis jeg ikke har blitt 
million¾r innen den tid, s� skal jeg 
ikke se bort fra at jeg jobber og sliter   
enda ;)

M`um9�L`qkdmd�Cqdhdqrs`c
@kcdq9�08�
Rshkkhmf9�K½qkhmf
Jktaa9�Jnmd

Hvorfor har du valgt utradisjonelt  
og g�tt inn i heismont¿ryrket?
Det var i 10 klasse n�r jeg m�tte velge 
hvilken linje jeg skulle g� p� videreg�-
ende. Jeg viste at jenteyrker ikke var 
helt min greie. S� startet jeg � tenke p� 
forskjellige yrker som kunne passe for 
meg, det var da jeg tenkte p� heisfaget. 
Jeg valgte da Elektro. Vi ble utplassert 
10 dager og jeg syntes det var et veldig 
interessant og spennende yrke, derfor 
valgte jeg � g� videre med det.

Er det et yrkesvalg du kan anbefale for 
andre jenter?
Ja, helt klart. Hvis du vet at jenteyrke 
er helt din ting og du ikke er redd for � 
bli m¿kkete eller liker f. eks. � montere 
ting, burde du ta en n¾rmere titt p� 
dette yrket.

Hva synes du er bra med faget? 
Det jeg syntes er bra er at du ikke blir 
sittende/st�ende og gj¿re det samme 
dag ut og dag inn, det at det faktisk 
er variasjon fra dag til dag, og at du 
kanskje f�r noen nye utfordringer av 
og til.

Jenter i heisfaget er en minoritets-
gruppe, m¿ter du mange fordommer? 
Jeg har ikke jobbet i faget s� lenge s� 
jeg kan ikke si jeg har det.

Hva tror du m� gj¿res for at ßere jenter 
skal s¿ke seg til faget? 
Det er ikke s� mye markedsf¿ring om 
heisfaget. Kanskje noen TV-Reklamer 
der hvor det er med jenter. Ungdom-
men n� til dags ser jo p� s� mye tv s� 
jeg tror kanskje det hadde hjulpet litt.

Tror du at du fortsatt jobber i faget 
om ti �r? 
N� liker jeg meg veldig godt i faget og jeg 
tror jeg fortsatt jobber i faget om 10 �r. 
Ser ikke for meg at den meningen kom-
mer til � endre seg p� en stund nei.

IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@
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M`um9�Jqhrshm�Rs`mf�Fq¾mdmf�
@kcdq9�31�
Rshkkhmf9��Rdkfdq�gnr�Qdadq�

Rbghmckdq�Gdhr�@R�
Enqkns�Æri`js`Ç9�Khss�lnsuhkkhf��
h�0885

Shckhfdqd� inaadq9 Jeg har jobba med 
heis Çhele livetÈ. Utdanna meg innen 
elektro- svakstr¿m f¿rst, med 2 �r p� 
videreg�ende og siden 2 �r p� Fag-
skolen. Jobba et par �r med radio og 
tv mens jeg var i utdanning. 

  
N�r begynte du i heisfaget?
Begynte i desember 1988 hos Picke-
rings Lifts. De gikk som kjent konkurs 
89/90. Jeg Þkk ny l¾rekontrakt hos 
Reber Schindler Heis i februar 1990.

Hvorfor har du valgt utradisjonelt  
og g�tt inn i heismont¿ryrket? 
 Jeg har egentlig aldri tenkt at jeg valg-
te s� veldig utradisjonelt. Siden jeg t�ler 
blod veldig d�rlig, fant jeg raskt ut at 
helsevesenet var uaktuelt. Jobba en 
kort periode med barn da jeg var 17 
�r, ogs� uaktuelt. Hadde en dr¿m om 
� bli radio- og TV-reparat¿r. 
 Det var i grunn veldig tilfeldig at 
jeg ble heismont¿r. Egentlig s¿kte jeg 
p� jobber som serviceelektroniker da 
jeg var ferdig med fagskolen i 1988. 
Jeg var inne til noen intervju ogs�, men 
det virka mest som de ville se den jenta 
som s¿kte. Kunne jo bli svart p� Þngra 
:-) Vittig, n�r jeg tenker tilbake. Men 
det var ikke s¾rlig akkurat da, � st� der 
uten jobb, kun fordi jeg var jente. Jeg 
skaffa meg jobb i en leket¿ysbutikk, 
mens jeg s¿kte jobber, masse jobber! 
Egentlig var det litt p� tull at jeg s¿kte 
som l¾rling hos Pickerings Lifts, men 
de oppfordra jenter til � s¿ke! S� det 
var det som trigga meg :-) Egentlig 
visste jeg lite eller ingenting om heis-
faget. Men n�r det er sagt, s� trivdes 
jeg veldig godt i faget. 

Du har ikke forlatt bransjen, men 
 hvorfor valgte du � forlate ÇsjaktaÈ? 
Grunnen til at jeg forlot sjakta, var at jeg 
og familien ville ßytte fra Oslo og hjem 
til Kristiansand. Jeg pr¿vde � f� jobb 
som mont¿r, men det var litt snaut med 
jobb i Kristiansand-avdelingen akkurat 
da. Det var egentlig uaktuelt for meg � 
skifte arbeidsgiver, s� da Reber s¿kte 

etter salgssekret¾r p� hovedkontoret 
i Vennesla, benytta jeg anledningen. N� 
har jeg g�tt ÇgradeneÈ og har de siste 
�ra jobba med tilbud og prosjektering 
innen modernisering. 

Er du fortsatt organisert?
Jeg har v¾rt organisert siden jeg be-
gynte i jobb, f¿rst ßere forbund i LO. 
N� er jeg organisert i Parat, et YS-
forbund 

Trives du godt i den stillingen du har n�, 
eller savner du � jobbe ute i sjakta? 
 Jeg trives utrolig godt i jobben min. Jeg 
har f�tt anledning til � ta mer utdan-
ning innen salg og marked, og jeg job-
ber med heis hver dag. Om ikke praktisk 
s� i alle fall teoretisk :-) Dessuten reiser 
jeg mye, og treffer mange hyggelige 
folk, b�de i sjakta , p� befaringer og i 
kontrakts- eller byggem¿ter. Jeg hadde 
nok ikke trivdes s� bra om jeg satt p� 
kontoret hver dag. 

Er heismont¿rfaget er yrke du kan 
 anbefale for andre jenter? 
Absolutt! Det er et yrke med ganske 
store kontraster og variasjoner og som 
gir anledning til stor grad av selvsten-
dighet. Dessuten er min erfaring at ar-
beidsmilj¿et er godt og inkluderende, 
selv om det er mannsdominert. Arbei-
det er mye mindre psykisk krevende 
enn i de ßeste kvinnedominerte yrker. 
Og om en velger � forlate sjakta, s� 
har en et sterkt og variert fagbrev, som 
igjen er et springbrett til mange spen-
nende muligheter, ogs� innen for andre 
bransjer. 
  
Jenter i heisfaget er en minoritetsgrup-
pe, har du m¿tt mange fordommer? 
Nei, jeg har ikke det. Det har v¾rt noen 
f� episoder, men de ßeste syns nok at 
det er litt t¿ft at ei jente har fagbrev 
som heismont¿r. Det er jo et eksklusivt 
fag, ogs� blant gutta og vi (heismont¿-
rer), blir nok oppfatta som litt Çs¾reÈ 
av andre. Jeg har m¿tt personer som 
ikke helt takler jenter med teknisk inn-
sikt, men det har ingenting med selve 
heisfaget � gj¿re. 

 Hva tror du m� gj¿res for at ßere jenter 
skal s¿ke seg til faget? 
Faget m� gj¿res mer kjent blant jen-
tene. Det er mange som tror at dette 
er et spesielt tungt yrke, men det er det 

jo ikke. Min erfaring er, at da Kari-Anne 
og jeg begynte i faget, ble gutta ßinkere 
til � ta hjelpemidler i bruk. Det var let-
tere � ta fram talja og b¾reselene n�r 
du jobba sammen med ei jente, da var 
det liksom lov. N� er det heldigvis en 
helt annen hverdag, med mye st¿rre 
fokus p� helse, milj¿ og sikkerhet enn 
da vi begynte. Det skader heller ikke � 
rekruttere jenter ved � fortelle dem om 
mulighetene et slikt fagbrev gir. Fag-
brev som heismont¿r gir mange spen-
nende muligheter! 
  

M`um9�J`qh,@mmd�Axd�@`qto
@kcdq9�32
Rshkkhmf9�Kdcdq�udc�Gdhr,
aq`mridmr��Tsc`mmhmfrrdmsdq
Enqkns�Æri`js`Ç90887

Shckhfdqd�inaadq9  L¾rling og heis-
mont¿r i Reber Schindler Heis AS i 
Oslo 1987-1998
¥  Oppl¾ringsleder for OPPHEI 

Oppl¾ringskontor for heisfaget 
1998-2004

¥  Overingeni¿r i NHK- Norsk Heis-
kontroll 2004-2007

¥  Daglig leder i HBU- Heisbransjens 
Utdanningssenter 2007-

Hvorfor valgte du � velge det utradi-
sjonelle heismont¿ryrket? 
Jeg er tredje generasjon heismont¿r i 
familien. Teknisk interesse gjorde at jeg 
valgte elektro, men det var litt tilfeldig-
heter at jeg s¿kte l¾rlingplass i heis n�r 
jeg var ferdig med skolen.

Du har ikke forlatt bransjen, men hvor-
for valgte du � forlate ÇsjaktaÈ?
Jeg ¿nsket � bruke hele utdannelsen 
min Ð men tilfeldigheter gjorde at jeg 
havnet p� Utdanningssenteret.

Trives du godt i den stillingen du har n�, 
eller savner du � jobbe ute i sjakta?
Jeg trives godt og f¿ler at jeg jobber 
med kjernen av faget v�rt. Det jeg sav-
ner er den f¿lelsen jeg hadde n�r jeg Þkk 
heisen til � g� etter � ha slitt for � Þnne 
feilen. Og det � bli helt ferdig med en 
arbeidsoppgave og legge den bak meg. 
I undervisning jobber jeg hele tiden med 
� forbedre kursene. Og det er ikke alltid 
s� lett � v¾re forn¿yd og f¿le seg ferdig 
med en arbeidsoppgave.

IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@
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Er heismont¿rfaget er yrke du kan 
anbefale for andre jenter?
Ikke alle jenter Ð heller ikke alle gutter 
for den saks skyld. Du m� passe inn, 
v¾re selvstendig, like � mekke/f� ting 
til � virke, like � st� p� og ta i et tak n�r 
de store komponentene skal p� plass, 
t�le m¿kk p� Þngrene, v¾re forberedt 
p� � m¿te kolleger og kunder som ikke 
tror du kan jobben din.

Jenter i heisfaget er en minoritets gruppe, 
har du m¿tt mange fordommer?
Ja. Argumenter som at man tror at jen-
ter ikke klarer jobben fordi det er for 
tungt, at det er mange praktiske pro-
blemer p� byggeplasser osv. Men dette 
er jo bare argumenter fra de som ikke 
¿nsker jenter inn i faget og ville beholde 
det macho imaget.
 Men i hverdagen m¿ter man nys-
gjerrighet fra omgivelsene Ð og man 
m� v¾re forberedt p� at man blir fulgt 
ekstra godt med. Det positive med det-
te er at det f¿rer til at man skjerper seg, 
og s¿rger for � l¾re seg ting skikkelig.

Hva tror du m� gj¿res for at ßere jenter 
skal s¿ke seg til faget?
Bedriftene m� la de slippe til, men det er 
per i dag ikke mange kvinnelige  s¿kere 
heller. S� ßere jenter inn p� elektro ville 
ogs� hjelpe.  n

IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@�¤�IDMSDQ�H�RI@JS@

I dag stilles det krav, gjennom forskrift (FKE Ð Forskrift om KvaliÞkasjoner 
for Elektrofagfolk), til utdanning/kvaliÞkasjon for � kunne utf¿re elektroar-
beider. Elektrisitet er en av de viktigste faktorene i et moderne samfunns 
infrastruktur og funksjoner. Det er derfor ikke vanskelig � forst� at det 
trengs regulering av dette fagomr�det. Elektrisitet er ogs� farlig, b�de for 
brukere og de som arbeider med elektrisitet. Dagens forskrift har bidratt 
til at det er h¿y standard p� elektriske arbeider i Norge, og at det er for-
holdsvis f� ulykker. Men det er samtidig slik at det antall branner og ulykker 
som Þnner sted er for h¿yt. M�lsetningen m� v¾re at kvaliteten og sik-
kerheten styrkes, ikke minst med bakgrunn i det store omfang og forbruk 
av elektrisitet som er i Norge.

C`fdmr�enqrjqhes�rudjjdr�ldc�a`jfqtmm�h�dtqnodhrj�rs`mc`qchrdqhmf�
Cds�dq�l`mfd�lnldmsdq�rnl�l��rohkkd�o��k`f�enq���noom��dm�sqxff��
dkdjsqnaq`mrid-�Gdq�mdumdr�mndm9
¥ God utdanning Ð kvaliÞsert arbeidskraft
¥ Ordnede arbeidsforhold for � unng� snarveier i konkurransen
¥ Seri¿se bedrifter med faglig ledelse
¥  Gode og konkrete forskrifter som ikke overlater til bedriftene  

� gj¿re egne tolkinger
¥ Offentlig og gode kontrollinstanser
¥ Et offentlig forvaltningssystem med fagfolk Ð tilsynet m� styrkes

Det siste ti�ret med stadig nye krav om standardisering og endringer i kon-
trollregimet har f¿rt til press mot ßere av disse momentene. Den fysiske 
kontrollen er kraftig redusert til fordel for internkontrollsystemet. Den of-
fentlige forvaltningen har v¾rt preget av E¯S-avtalens politiske konse-
kvens om Çfri ßytÈ av arbeidskraft. Dette mener vi har g�tt p� bekostning 
av opprettholdelse av et n¿dvendig strengt kontrollregime tilpasset s¾rlige 
norske forhold.  KvaliÞkasjoner for utenlandske arbeidere har v¾rt underlagt 
lavere krav enn utdannede fagarbeidere i Norge.  Gjennom dispensasjoner 
fra dagens forskrift samt dispensasjoner fra bestemmelser om at det i alle 
bedrifter skal v¾re ansatt b�de installat¿r og fagarbeider, har dette medf¿rt 
en sterk etablering av bemanningsselskaper for utleie av arbeidskraft.

N� skal forskriften endres og med det ytterligere tilpasses den linje og 
praksis forvaltningen har innf¿rt. 

U�qd�jq`u�dq�e¾kfdmcd
¥  Den som er ansvarlig for det arbeidet som gj¿res og den som utf¿rer 

arbeidet skal v¾re ansatt i samme bedrift, alts� installat¿r og fagarbei-
der.

¥  Inn- og utleie mellom bedrifter skal kun foreg� mellom bedrifter som 
omfattes av forskriften (FKE), er godkjent oppl¾ringsbedrift og har faste 
ansatte.

¥  Utenlandske arbeidere skal ha tilsvarende utdanning som norskutdan-
nede for � kunne arbeide som elektrofagarbeider. De som ikke har avlagt 
fagpr¿ve i sitt hjemland m� gjennomf¿re det i Norge.

¥  Krav til kvaliÞkasjoner skal ogs� gjelde for ansatte hos produsent Ð det 
er ikke tilstrekkelig med bedriftsintern oppl¾ring. 

Forsvar forskriften  
om krav til kvaliÞkasjoner  
for � utf¿re elektroarbeider!
Av Terje Skog
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Atle Johannessen 

Det ble holdt en nordisk heiskonferanse 
i K¿benhavn 3. og 4. september. Dette 
er en konferanse som de nordiske El-
forbundene samarbeider om; dansk El-
forbund, svensk elektrikerforbund, Þnsk 
El-forbund og EL&IT forbundet i Norge. 
Island har tidligere deltatt, men uteble i 
�r. Dette kan henge sammen med den 
¿konomiske situasjonen p� saga¿ya.

Selv har jeg drevet i ßere �r med in-
ternasjonalt arbeid i forbindelse med 
Otis. Jeg har deltatt p� noe som heter 
EWC (european works council), eller 
p� norsk ESU (europeisk samarbeids 
utvalg), som jeg synes er et viktig og 
interessant fora. Personlig tror jeg at 
slike fora kommer til � bli viktigere i 
fremtiden da mer makt blir ßyttet til 
Brussel.

Det var ca. 30 deltagere i �r, hvorav 
veldig mange kom fra Danmark siden 
konferansen ble holdt der. Alle de sto-
re Þrmaene var representert og Norge 
stilte med 8 mann, noe vi m� si oss 
veldig forn¿yd med.

Det var lagt opp til 2 dager med tett 
program. Den f¿rste dagen startet vi 
med en gjennomgang av situasjonen i 
de forskjellige land. Her kom det selv-
f¿lgelig frem problemer med arbeids-
mengden, spesielt p� nyanlegg. Dette 
har f¿rt til b�de oppsigelser, tidlig pen-

sjon og andre former for nedbeman-
ning. Vi Þkk bekreftet at s� langt har vi 
v¾rt heldige i Norge. Vi har ikke blitt s� 
hardt rammet som de andre nordiske 
landene av den ¿konomiske krisen.

Det ble s� holdt en innledning av J¿rgen 
Juul Rasmussen som er leder av Dansk 
El-forbund om det som danskene kaller 
vikarer og grenseoverskridende arbeid. 
Her var temaene sosial dumping og pro-
blemer med at overenskomster bare er 
lokale og bare gjelder i eget hjemland.

Han tok ogs� opp hvordan forskjellige 
kulturer var en utfordring, og at land 
selv i Europa kunne ha veldig forskjel-
lig organisering. Etter � ha snakket om 
utfordringene tok han opp mulighetene 
og verkt¿yene vi har. Rasmussen kunne 
nevne utstasjoneringsdirektivet, ser-
vicedirektivet, EWC og internasjonalt 
samarbeid. Min konklusjon er at direk-
tivene heller er med p� � tilrettelegge for 
sosial dumping og svekking av rettighe-
ter, og f¿rer til lavere l¿nn og f¾rre go-
der som vi har kjempet for i mange �r.

Den sosiale biten p� kvelden ble som 
man m� regne med i Danmark, med 
god mat og mye god drikke. Men etter 
en del konferanser klarer man � v¾re 
frisk og rask, men det var et par r¿de 
¿yne � se dagen etter.

C`f�1- startet med en innledning av 
det Danske arbeidstilsynet ang�ende 

reglene i Danmark. Jeg kommer ikke til 
� g� inn p� dette i denne artikkelen for 
det var mye om regler og trolig ikke s� 
inntressant for leseren, men viktig for 
HMF og tillitsvalgte.

R�ne Johansen fra C.O. Industri, en 
dansk fagforening, holdt et innlegg om 
internasjonalt arbeid og hva som skjer 
i Brussel ut fra et fagforeningsper-
spektiv. Fagforeningssammenslutnin-
gen som er den st¿rste i Europa innen 
heis er EMF (European Metal Federa-
tion). Der er de ßeste fagforeninger 
som organiserer folk innen heis tilslut-
tet, i hovedsak i metallfagforeninger. 
De har en gruppe opprettet for en del 
�r siden for heisbransjen som jobber 
med sp¿rsm�l p� Europeisk niv�, som 
for eksempel krav til utdannelse for � 
jobbe med heis. Dette er det f� land i 
Europa som har. Gruppen jobber opp 
mot EU kommisjonen ang�ende regler 
og nye forskrifter for heis.

Konferansen var veldig bra med viktige 
og interessante temaer. Tror nok vi som 
var der l¾rte mye, Þkk mange nye kon-
takter og Þkk utvidet nettverket v�rt 
som vil gj¿re det lettere � s¿rget for 
at reglene blir fulgt n�r det kommer 
heismont¿rer fra de nordiske landene 
til Norge og jobber.

Tor Moen Þkk ogs� konferansen til � 
st¿tte Schindlermont¿ren i Sverige 
som har f�tt sparken.  n

Mnqchrj�gdhrjnmedq`mrd

Fra heis stilte Tor Moen, Per Arne Salo, Roar Enerly, Tore Hansen, Thommas Skoglund, Atle Johannessen, Jan Aasarmoen (EI & IT-forbundet)  
og Rune Larsen.
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B�rd Navrud og Steffen C. Yttervik

C@F�0
Forbundsleder Felix fortalte histori-
en til elektrikerne med start tidlig p� 
1900tallet og hvordan ulykker, bran-
ner og slurvete fagarbeid ga gjennom-
slag for krav om fagbrev og forskrif-
ter. Dette ble kjempet igjennom av de 
skikkelige fagarbeiderne og deres in-
volverte organisasjoner mot sjefer og 
deres organisasjoner. Samme situasjon 
som dagens.

FOE er et angrep p� fagbevegelsen 
og det den har oppn�dd. Mer ansvar 
og rettigheter til sjefen da forskriften 
FKE (Forskriften om krav til elektro-
folk) og FRV (registreringsforskriften) 
skal bli endret til FOE (Forskriften om 
elektroforetak). En av konsekvensene 
er: Sjefen/ den faglige ansvarlige skal 
f� rettigheter til � avgj¿re om en per-
son er kvaliÞsert eller ikke til elektro-
arbeid, og ansettelseskravet forsvinner.   
Bedriftens interne rutiner og kontroll 
skal ivareta faglig utf¿relse, og da er 
det mindre behov for formelle faglige 
krav. 

De ßeste vil tenke at dette g�r p� sik-
kerheten og �pner for de useri¿se ak-
t¿rene for ikke � snakke om utleieÞr-
maene. Her kunne man peke p� sik-
kerheten og bruke det som argument, 
men neida. 

Torbj¿rn Hoffstad fra DSB (Direktora-
tet for samfunnssikkerhet og bered-
skap) legger fram en statistikk som gir 
et alvorlig bilde av Norge som brann-
versting og med mer ulykker enn re-
sten av Norden.

Mnqfd�rnl�aq`mmudqrshmf��
nf�ldc�Þdrs�tkxjjdq>��
At dette er riktig kan DSB bekrefte, 
men da har man ikke sett p� faktorer 
som bedre innrapporteringssystem, 
trehus, str¿mforbruk, osv. 

DK�%�HSr�
Tsc`mmhmfrjnmedq`mrd  
om Forskrift om elektroforetak (FOE)

6�Q`rjd�e`js`9
0-  Arrang¿r: EL & IT (HMF var godt 

representert med 6 medlemmer p� 
konferansen)

1-  Sted: Quality Airport Hotel Garder-
moen 29. september Ð 1. oktober.

2-  Tema: Et h¿ringsutkast til den nye 
FOE (Forskrift om elektroforetak) 
som skal erstatte FKE(Forskrift om 
kvaliÞkasjoner for elektrofagfolk) 
og FRV (registreringsforskriften). 
Utkastet til FOE er oversendt Justis- 
og Politidepartementet fra DSB for � 
f� tillatelse til � sende utkastet ut p� 
h¿ring.

3-  Eksterne innledere var: Torbj¿rn 
Hoffstad DSB, Runar R¿sbekk DSB 
og Anne-Lise Rolland fra LOs juri-
diske avdeling.

4-  Alvorlighetsgrad: Sv¾rt alvorlig da 
det kan skade arbeidsmilj¿et og 
tryggheten vi kjenner til i v�rt ar-
beidsliv. 

5-  Hvorfor skjer det? Et av mange 
angrep p� det norske arbeids milj¿et 
som f¿lge av E¯S-avtalen  
og tjeneste direktivet. Reglene  
skal bli enklere og mer ansvar og  
rett skal ligge p� sjefens skuldre,  
og mindre p� fagarbeider. 

6-  Tiltak: Informere og forberede ar-
beiderne, p�virke h¿ringsutkastet 
og politikerne, informere folket og 
media, aksjoner om n¿dvendig. 

DSB er hjernen bak FOE-forskriften, 
og i det andre innlegget fra DSB gikk 
Runar R¿sbekk hardt til angrep p� kon-
feransen, og utrykker at dette har vi 
egentlig ikke noe med. Endringene er 
n¿dvendig for � tilpasse oss reglene fra 
E¯S -avtalen. Med andre ord Tjeneste-
direktivet som ble vedtatt av stortinget 
23. april 2009.

C@F�1�
Denne dagen ble lagt til rette for grup-
pearbeid og forslag fra deltagerne. Det 
ble gitt en rask innf¿ring i prosessen 
rundt innf¿ring/h¿ring av forskriften. 
Forsamlingen ble tildelt oppgaven med 
� bygge v�penarsenalet med diverse 
argumenter mot de verste konsekven-
sene i forskriftene.

Hele dagen g�r med til gruppearbei-
det og fremf¿ring av synspunkter og 
forslag om tiltak. HMF g�r ikke stille i 
korridorene og HMFs styremedlem Salo 
forsikrer seg om at v�re synspunkter og 
forslag blir h¿rt og vurdert.

Alle argumentene blir notert som et 
v�penarsenal for videre arbeid mot 
forskriftsendringer. 

C@F�2
LOs juridiske advokat fremf¿rte en inn-
ledning om godkjenning av utenlandske 
arbeidere. Det er skremmende og fas-
cinerende � h¿re p� hva som er hensik-
ten og hvordan disse reglene blir pres-
set p� oss. De utenlandske arbeiderne 
skal ikke diskrimineres, men det er greit 
� diskriminere de nasjonale. Dette er en 
del av konsekvensene ved EU og E¯S 
reglene og hovedtanken bak dette med 
de 4 friheter: Fri ßyt av personer, varer, 
tjenester og kapital.

Det er imponerende � h¿re de uten-
landske arbeiderne sine rettigheter. 
De Þre frihetene er en folkerett og det 
beskrives i detaljer om hvordan de ikke 
skal hindres, nektes eller diskrimineres 
og hvordan de kan kreve erstatning 

dersom noe slikt inntreffer og rammer 
dem ¿konomisk. Mulighetene til den 
utenlandske arbeideren og gr�sonene 
ved midlertidig tjenesteytelse gir de 
utenlandske arbeiderne store fordeler. 
Skremmende er det at de kan vurderes 
og godkjennes som fagfolk selv om de 
ikke har like god utdannelse som v�-
res fagarbeidere. Arbeidserfaring kan 
v¾re nok til at de blir godkjent p� lik 
linje som en med en skikkelig fagutdan-
nelse i Norge.

R`lldmcq`f
Den nye ÇTjenestedirektivetÈ ble som 
kjent vedtatt i stortinget 23. april 
2009.
Form�let med tjenestedirektivet er � 
bidra til at det indre marked for tje-
nester fungerer som forutsatt i E¯S-
avtalen, ved � fjerne uberettigede re-
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striksjoner p� retten til � yte midler-
tidige tjenester, og ved � sikre retten 
til etablering for tjenesteytere.

Dette medf¿rer i hovedsak at det blir 
sett p� som diskriminering � stille krav 
til at utenlandske arbeidere skal avleg-
ge fagpr¿ve. Dette kan faktisk bli sett 
p� som brudd p� en folkerett innenfor 
E¯S.

Den nye forskriften stiller ingen krav 
til at den faglige ledelsen og den som 
utf¿rer arbeidet trenger � v¾re ansatt 
i samme virksomhet. Noe som ganske 
sikkert kommer til � f¿re til en ekspan-
sjon i utleiemarkedet. Og ßere midler-
tidige ansettelser kun for � h�ndtere 
perioder med mye jobb. 

Begrunnelsen til hvorfor ansettelses-
forhold er tatt ut av den nye forskriften 
er at DSB ikke mener det har noe med 
el - sikkerhet � gj¿re. Det er ikke tatt 
h¿yde for at et godt faglig milj¿ p� en 
bedrift er med p� � kvalitetssikre ar-
beidet. Sp¿rsm�l om ansettelser h¿rer 
hjemme i arbeidsmilj¿loven.

Det som er en liten forbedring er at 
det blir stilt strengere krav til faglig 
ansvarlig. (tidligere han som satt p� 
installat¿rpapirene). Utdannelsen skal 
inn under h¿yskolen. Det som er litt 
selvmotstridene er at selv om det blir 
stilt h¿yere krav til utdannelse skal den 
avsluttende pr¿ven bli lettere. Noe som 
begrunnes i en for h¿y strykprosent i 
dag. (Et sted mellom 70 og 80 pro-
sent.)

Man kan stille seg sp¿rsm�let om hvor-
for det bare skal stilles krav til faglig 
ansvarlig og ikke til den som faktisk 
utf¿rer jobben??

Guhkjd�qdsshfgdsdq�g`q�uh>�
Gunqc`m�j`m�uh�rsnood�cdssd>�
Svaret er ikke endelig, men en ting er 
sikkert og det er at vi m� kjempe p� 
ßere omr�der og dette er bare en av 
mange kamper vi m� ta i sammenheng 
med E¯S og tjenestedirektivet.  n

Ett s�dant s�tt att se p� det nyss av-
h�llna tyska valet handlar sj�lvfallet 
dels om sj�lva valresultatet, att soci-
aldemokratin - som s�rskilt markant i 
Tyskland medverkat till att ta tillbaka 
tidigare genomf�rda v�lf�rdsrefor-
mer - g�tt tillbaka fr�n 34 % av v�l-
jark�ren i valet 2005 till 23 % i valet 
2009, dvs tappat cirka en tredjedel 
av sina v�ljare p� fyra �r.

Men faktiskt inte f�rst och fr�mst 
d�rf�r, utan f�r att en del av soci-
aldemokratins f�rluster kunnat ka-
naliseras till en kraftig framryckning 
f�r det nybildade v�nsterpartiet, Die 
Linke och att detta parti program-
matiskt f�rsvarar de reformer som 
vanns f�r folkßertalets r�kning i de 
utvecklade kapitalistiska l�nderna 
under perioden 1945-1975 Ð en 
socialt progressiv period d� den so-
cialistiska och anti-koloniala r�relsen 
i global skala var p� offensiven efter 
den avg�rande segern �ver fascis-
men i andra v�rldskriget och de forna 
koloniernas framg�ngsrika befrielse-
kamp.

Chd�Khmjd�`uuhr`q�DT9r�
Khrr`anm,e�qcq`f
Die Linke har ett allsidigt program f�r 
hur samh�llsutvecklingen i Tyskland 
skall kunna v�ndas till n�got annat 
�n dagens hoppl�sa sociala nedrust-
ning. I Tyskland har mer �n 100 000 
sjukhuss�ngar f�rsvunnit under en 
femton �rs period, skolorna till�tits 
f�rfalla med klart fastst�llbara f�r-

s�mrade studieresultat till f�ljd. Den 
fortg�ende omf�rdelningen fr�n fat-
tig till rik accelereras i Þnanskrisens 
sp�r d� v�ldiga summor pumpats in 
i spekulationsben�gna och bankrutta 
banker, utan tillstymmelse till krav 
eller garantier om positiv utveckling. 
Denna rent parasit�ra form av priva-
tisering bygger inget samh�lle, men 
river ned det med �kande fart. I Die 
Linkes kamp mot allt detta, som fram-
tr�dande representanter f�r partiet 
kallar Çsocial f�rbrytelseÈ, ing�r ett 
sj�lvklart avvisande av EU:s framlagda 
Lissabon-f�rdrag.

Die Linke �kade sin v�ljarandel fr�n 
8,7% i 2005 till 11,9% 2009. I poli-
tisk mening �r denna f�r�ndring st�rre 
�n vad siffrorna i f�rstone antyder, 
d�rf�r att f�r f�rsta g�ngen gjordes 
rej�la inbrytningar i v�stra Tyskland, 
s�rskilt i Ruhr-omr�det, d�r partiet 
hamnade p� ungef�r riksgenom-
snittet. I Ruhr, Tysklands industriella 
hj�rta, var det den mest stridbara de-
len av partiet med den politiskt klar-
synta, beslutsamma och s�kra Sahra 
Wagenknecht som gick i spetsen f�r 
den framg�ngsrika valkampanjen.

I analyser efter valet framg�r att tv� 
viktiga fr�gor med stor betydelse f�r 
arbetarklassens framtid haft st�rst 
betydelse f�r socialdemokratins ras 
och Die Linkes framryckning: det i 
breda samh�llslager hatade program-
met mot de arbetsl�sa, Harz IV, och 
de o�nskade och eskalerande tyska 
insatserna i Afghanistan-kriget.

Begynnande klassr�relse i Tyskland
Tsf�mfdm�`u�cds�sxrj`�u`kds�l`qjdq`q�dm�u�mcotmjs��
h�`qads`qjk`rrdmr�sqnfm`�rs�c�e�q�rnbh`kcdlnjq`shm-��
@ss�rnbh`kcdlnjq`sdqm`r�j`s`rsqneu`k�c�q�rjtkkd�u`q`��
adshmf`s�`u�m�fns�`mm`s��m�cd�e�q�mcq`cd�rs�kkmhmfr,
s`f`mcdm�rnbh`k�cdlnjq`shm�toouhr`s�h�r`lskhf`�
�j`ohs`khrshrjs�g�ftsudbjk`cd�k�mcdq�h�Dtqno`�rdc`m�dss�
ju`qsr�rdjdk�shkka`j`��q�nadrsqhckhfs-�Cd�onkhshrj`�sdmcdmrdq�
rnl�akdu�sxckhf`�h�cds�sxrj`�u`kds�j`m�r`mmnkhjs�e�qu�ms`r�
akh�`kkl�mm`�e�q�gdk`�Dtqno`-

EL & ITs 
Utdanningskonferanse forts.
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Harz IV som inf�rdes n�r socialdemo-
kratin regerade tillsammans med de 
gr�na under Gerhard Schr�ders ledning 
inneb�r i praktiken att de arbetsl�sa ef-
ter en relativt kort period i arbetsl�shet 
slussas �ver till socialv�rden med allt 
vad det betyder av omyndigf�rklaring 
och cementerad fattigdom. Denna po-
litik inneb�r ocks� stark press ned�t p� 
fackf�reningarna och d�rmed ocks� p� 
villkoren f�r de vilka fortsatt har ett ar-
bete att g� till. Det upptrappade kriget 
i det fattiga Afghanistan handlar endast 
om att er�vra geopolitisk kontroll med 
milit�ra medel; en metod faktiskt breda 
lager av den tyska befolkningen med 
sina speciella erfarenheter av modern 
er�vringspolitik �r mer kritiska till �n de 
ßesta folk vars l�nder deltar d�r (inklu-
derande b�de Norge och Sverige).

Fr�gan �r nu om Die Linkes �kade f�r-
troende inom arbetarklassen kan re-
sultera i en v�ndning av politiken; bort 
fr�n privatiseringar, generellt �kad 
skatteniv� som tas ut via en kraftigt 
tilltagen skatt�kningen p� det �versta 
samh�llsskiktet, samh�llsviktig infra-
struktur i kommunernas och statens 
�go, kraftig utbyggnad av sociala sat-
sningar i demokratiskt beslutad, sam-
h�llelig regi, etc. Allt saker Die Linke 
g�tt till val p�.

F�r att en s�dan stor och viktig m�l-
s�ttning skall kunna infrias kr�vs allde-
les s�kert mycket av  b�de partiet Die 
Linke och arbetarklassen/fackf�renin-
garna. F�r den n�rmast liggande tiden 
har fr�mst partiet ett mycket stort 
ansvar f�r hur man hanterar de alter-
nativ till samarbete med fr�mst soci-
aldemokratin som de parlamentariska 
situationerna automatiskt kommer 
att st�lla efter valframg�ngen. Parti-
ets ledning, som vill se klara politiska 
positionsbyten fr�n socialdemokratin 
bort fr�n den nyliberala h�gerpolitik 
som l�nge pr�glat dess centralt be-
st�mda linje, har h�r en sv�r balans-
g�ng att g�. � ena sidan inte vara ovil-
liga att samarbeta   i regeringsst�llning 
p� delstatlig niv� d�r klara positionsby-

ten verkligen �ger rum, � andra sidan 
v�ga detta mot de handlingsutrymme 
som s�v�l EU:s konstitutionellt lagf�sta 
h�gerpolitik och den nuvarande tyska 
borgerliga f�rbundsregeringen lagt fast 
i sin �verordnade styrning av ekonomi 
och sociala fr�gor. Ett �r s�kert, �nnu 
mycket starka politiska krafter b�de 
inom den �ppna h�gerns partier och 
den socialdemokratiska h�gern (i hu-
vudsak de ledande inom SPD) har inget 
emot att Die Linke tar regeringsansva-
ret som en sj�lvklarhet i en eller annan 
delstat i �stra Tyskland, �ven om man 
ut�t i sin propaganda, f�r att pressa 
v�nsterpartiet s� l�ngt ut till h�ger 
som m�jligt, aldrig skulle tillst� detta 
f�rh�llande �ppet.

Sqnu�qchf�noonrhshnm��
Ï�onkhshrj�rsqdij
Die Linkes ansvar att hantera sin fram-
g�ng i valet handlar f�rst och fr�mst 
om vilket st�d partiet kan ge den fack-
liga kampen mot f�rs�mringar inom ar-
betsmarknad och v�lf�rdssociala om-
r�den. I denna ytterst viktiga relation 
har Sahra Wagenknecht under l�ng tid 
entr�get betonat vikten av att arbe-
tarklassen/fackf�reningarna i betyd-
ligt st�rre grad �n hittills utnyttjar sin 
direkta relation till storÞnansen f�r att 
med politiska strejker som medel s�tta 
stopp f�r den nyliberala agendan. Hon 
har samtidigt varnat det egna partiet 
att ing� i koalitioner med socialdemo-
kratin n�r det uppenbart inte Þnns en 
minsta gemensam basis f�r ett samar-
bete som kan leda till n�gra best�ende 
positiva resultat.

Om man skall komma �t att �ndra de 
politiska rambetingelser som EU och 
den borgerliga tyska regeringen s�tter 
upp �r det avg�rande viktigt att vara 
ett trov�rdigt oppositionsparti som 
k�mpande fackf�reningar kan h�nvi-
sa till och f� st�d ifr�n. Det �r n�mli-
gen helt om�jligt att ens t�nka sig en 
f�r�ndring av politiken p� europeisk 
mellanstatlig niv� utan att fackf�renin-
garna/arbetarklassen g�r i medveten 

Begynnande klassr�relse i Tyskland

n�rkamp mot den faktiskt lagstiftade 
h�gerpolitiken. Inget v�nsterparti hur 
starkt det �n blir i valen kan p� egen 
hand klara av att v�nda utvecklingen till 
samh�llssatsningar f�r social r�ttvisa. 
Bara en verklig klassr�relse bland breda 
lager av arbetande f�rm�r att �ndra p� 
den nyliberala styrning av politik och 
ekonomi som �r EU-systemet.

Hur Die Linke och arbetarklassen/fack-
f�reningarna i Tyskland lyckas fram�ver 
kommer att f� mycket stor betydelse 
f�r hur vi i Norden kan h�vda oss mot 
den redan f�rdiga agenda, EU:s tj�n-
stedirektiv, som hotar v�ra tidigare 
framsteg inom den offentliga v�lf�rds-
sektorn och p� arbetsmarknaden. Till 
det intressanta tyska skeendet Þnns all 
anledning att �terkomma.  n
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Sindicato de la Elevacion

Atle Johannessen

Ved �rsm¿te i HMF ble det bevilget 
penger til en ny fagforening i Spania, 
og jeg har i den forbindelse blitt spurt 
om � skrive en artikkel om heisbransjen 
innen den spansk fagbevegelse.

I Spania har heisbransjen i hoved-
sak v¾rt organisert i 2 fagforeninger, 
CCOO (Confederacion sindical de comi-
siones obreras) og UGT (Union gene-
ral de trabajadores). Der er ogs� et par 
andre: LAB og en baskisk kalt ELA. Den 
st¿rste er CCOO med 1,1 million beta-
lende medlemmer. I Spania stemmer de 
ansatte i et valg p� delegater som skal 
representere de ansatte. Det er utfallet 
av disse valgene som avgj¿r makten til 
de forskjellige fagforeningene.

CCOO og UGT er store og gamle fag-
foreninger som ble startet p� slutten 
av 1800 tallet. Disse er for s� vidt like 
b�de i historie og i politisk st�sted. Tid-
ligere i sin historie har de samarbeidet, 
og de har n� gjenopptatt dette sam-
arbeidet. Dette gj¿r at det er lite som 
skiller ut fra hvor du er medlem, annet 
en antall delegater fra de forskjellige 
fagforeningene i Þrmaet du jobber i.

CCCO og UGT er delt opp i regioner og 
bransjer som jordbruk, offentlig, helse 
ol., men har ikke en egen avdeling eller 
et eget styre for heis; de er bare med-
lem i sin lokale avdeling og innenfor en 
bransje for industri. Derfor valgte noen 
i Otis � bryte ut fra CCOO og startet en 
egen fagforening, som heter Sindicato 
de la Elevacion SE. Den skal dekke hele 
heisbransjen; b�de fabrikksarbeidere, 
mont¿rer og kontoransatte p� tvers 
av Þrmaer, regioner, religioner og po-
litisk tilh¿righet.
Foreningen ble formelt stiftet i slut-
ten av 2008 og har vokst raskt og har 
passert 900 medlemmer i 2009. De 
har forl¿pig vokst i Otis og har ikke s� 
mange medlemmer utenfor, men stra-
tegien er � f� medlemmer i de andre Þr-
maene utover i 2009. Rekrutteringen 
utenifra Þkk jeg bekreftet i juli at var 
startet og at de var i dialog med folk i 
andre Þrmaer.

Grunnen til at de valgte � g� ut var at 
de ikke f¿lte at heisbransjen ble godt 
nok ivaretatt. Etter at de hadde for-
s¿kt � f� et st¿rre fokus p� heis uten 
� lykkes, ans� de at de ikke kunne bli, 
men m�tte bryte ut og starte en egen 
fagforening. De mente dette var den 

eneste m�ten � klare � gj¿re en bra nok 
jobb for dem som jobber innenfor heis. 
N� har de eget styre og egen ¿konomi 
og kan ivareta heisbransjens interesser 
p� en bedre m�te. Dette er en organi-
sasjonsmodell n¾rmere v�r, og bort fra 
en m�te � drive p� som er mer for store 
fagforeninger for � oppn� politisk makt. 
Da mister man lett kontakt med folket 
p� gulvet, og det blir lite lokal aktivitet 
og tilh¿righet.

For de som interessert i � lese mer om 
disse fagforeningene kan man Þnne in-
formasjon p� f¿lgende nettsider.

Rhmchb`sn�cd�k`�Dkdu`bhnm9
www.sindicatoelevacion.org/

BBNN
www.ccoo.es/csccoo/menu.do

TFS
www.ugt.es/index1.html

H�per at det kan bli en litt mer regel-
messig spalte som tar for seg fagfore-
ningskamerater i utlandet og jeg skal 
fors¿ke � skrive om heis i andre land 
og invitere tillitsvalgte i andre land til 
� bidra.

Til venstre: Tillitsvagte fra SE i Madrid.. Til h¿yre: SE-tillitsvalgte p� m¿te.
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Sindicato de la Elevacion

Tqh�@umdqx
Uri Avnery (hebraisk ירנבא ירוא), f¿dt 10. september 
1923 i Beckum (Westfalen) som Helmut Ostermann) 

er en israelsk journalist og fredsaktivist.  
Han tilh¿rte en gammel tysk-j¿disk bankierfamilie 

som ßyttet til Palestina i 1933.

Han var medlem av Knesset fra 1965 
til 1973 og igjen fra 1979 til 1981. 
Som ung tilh¿rte han organisasjonen 
Irgun og deltok i den arabisk-israel-
ske krig i 1948. Irgun var en sionistisk 
kamp- og terrororganisasjon som var 
aktiv i Palestina fra 1931 til 1948. 
De angrep britiske og arabiske m�l, 
og britene s� p� dem som terroris-
ter. Irgun kjempet for et Stor-Israel 
(Eretz-Israel) som skulle innbefatte 
dagens Israel, Vestbredden, Gaza og 
Jordan. Han tjenestegjorde i tre �r, f¿r 
han forlot organisasjonen i protest p� 
grunn av terrormetodene og fordi han 
mente Irgun var anti-arabisk. Disse 
synspunkter redegjorde han for i sin 
pamßett ÇDen hebraiske revolusjo-
nens barnesykdommerÈ.

P� 50- og 60-tallet var han utgi-
ver og sjefredakt¿r for ukeavisen 
 Haolam Hazeh, en anti-establish-
ment-avis, kjent for mange sensa-
sjonelle scoop.

Han ble senere engasjert i venstreo-
rientert aktivisme, og grunnla freds-
bevegelsen Gush Shalom, som han har 
ledet siden. Bevegelsen er respektert 
i Europa, men de ßeste israelere ser 
p� avisen og Uri Avnery kun som pro-
palestinske aktivister.
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Gush Shalom / Geir L¿kke

Gush Shalom (Oversatt fra hebraisk 
betyr navnet ÇThe Peace Bloc - Freds-
fraksjonenÈ) er den harde kjernen i den 
israelske fredsbevegelsen. Ofte beskre-
vet som ÇresoluttÈ, ÇmilitantÈ, ÇradikalÈ 
og ÇkonsekventÈ. Den er kjent for sin 
urokkelige stand i krisetider, som under 
al-Aksa intifadaen. Gush Shalom har i 
mange �r n� spilt en ledende rolle n�r 
det gjelder den moralske og politiske 
agenda for fredskrefter i Israel, samt � 
bryte den s�kalte Çnasjonale konsen-
susÈ, som er basert p� misforst�elser. 

Gush Shalom er en utenomparlamenta-
risk organisasjon, uavhengig av partier 
eller andre politisk gruppering. Noen av 
organisasjonens aktivister er tilknyttet 
politiske partier, men Gush Shalom er 
alts� ikke.

Ftrg�Rg`knlr�l�k
Hovedm�let med Gush Shalom er � p�-
virke den israelske opinionen og f¿re den 
mot fred og forsoning med det pales-
tinske folket, basert p� f¿lgende prin-
sipper: 

n F� en slutt p� okkupasjonen. 

n Aksepter det palestinske folks rett 
til � etablere en uavhengig og suveren 
palestinsk stat i alle omr�dene som ble 
okkupert av Israel i 1967

n Gjeninnf¿r ÇThe Green LineÈ - grensa 
fra f¿r 1967 - som grense mellom sta-
ten Israel og staten Palestina (med mulig 
mindre utveksling av territorier etter av-
tale mellom partene). Grensen skal v¾re 
�pen for fri bevegelighet av personer og 
gods underlagt gjensidig avtale.

n Etablere Jerusalem som hovedstad 
for de to statene, med ¯st-Jerusalem 
(inkludert Haram al-Sharif) som ho-
vedstad i Palestina og Vest-Jerusalem 
(inkludert Vestmuren) som hovedstad i 
Israel. Byen skal v¾re samlet p� fysisk 
og kommunalt niv�, basert p� gjensidig 
avtale.

n  Erkjennelsen av prinsippet om re-
turrett for palestinske ßyktninger, slik at 
hver enkelt ßyktning fritt kan velge mel-
lom kompensasjon og tilbakevending til 
Palestina og Israel. Gjensidig avtaler om 
antall ßyktninger som vil kunne vende 
tilbake til Israel i �rlige kvoter, uten � un-
dergrave grunnlaget for Israel. 

n Ivaretakelse av sikkerheten til b�de 
Israel og Palestina via gjensidig avtaler 
og garantier.

n Tilstreve total fred mellom Israel og 
alle arabiske land, og etablering av en 
regional union. 

Ghrsnqhd
The Gush ble grunnlagt av Mr. Uri Av-
nery i sammen med andre i 1993, da 
det ble klart at alle eldre fredsgruppene i 
Israel enten ikke kunne eller var villige til 
� motsette seg de undertrykkende tiltak 
som ble innf¿rt av den da nye arbeider-
partiregjering, ledet av Yitzhak Rabin.

N�r Rabin utviste 415 islamske akti-
vister fra hele landet i slutten av 1992, 
f¿rte en spontan protest av j¿diske og 
arabiske israelere til opprettelsen av en 
protestteltleir utenfor statsministe-
rens kontor i Jerusalem. Denne protes-
ten varte i 45 dager i l¿pet av vinteren. 
Etter debattene i teltleiren, og i lys av 
stillhet fra andre israelske fredsgrupper, 
bestemte noen av demonstrantene at 
en ny israelsk fredsbevegelse treng-
tes. De deÞnerte seg selv som ÇMer 
for fred enn ÇPeace NowÈ (en annen 
israelsk fredsorganisasjon) og grunnla 
Gush Shalom. 

Rsqtjstq�
Gush Shalom sammenligner sin rolle 
med et lite, men sterkt og selvstendig 
tannhjul som griper inn i et st¿rre tann-
hjul, som igjen aktiverer et enda st¿rre 
tannhjul, og s� videre. Uten � v¾re gjen-
stand for vurdering ut fra parters inter-
esser eller Çpopularitetens ßyktige fri-
erf¿tterÈ, er Gush frie til � komme med 
sannheten slik den ser den og arbeide for 
dens aksept av et mye st¿rre publikum.

Derfor har Gush Shalom, og dets grunn-
leggere f¿re denne, konsekvent argu-
mentert for sine standpunkt i �revis, ja 
til og med i �rtier, f¿r politiske partier og 
andre fredsorganisasjoner: Anerkjennel-
se av det palestinske folk, forhandlin-
ger med PLO, aksept av en palestinsk 
stat, aksept av prinsippet om tilbake-
vending, Jerusalem som hovedstaden i 
begge statene, demontering av sett-
lementene. 

Som det er vanlig i Israel, har Gush in-
gen Çkort-b¾rendeÈ medlemmer. Be-
vegelsen best�r av ßere konsentriske 
sirkler: 

n  Den indre kjerne best�r av om lag 
hundre aktivister som bruker en stor del 
av sin tid og energi (og noen av dem, 
all deres tid og energi) til denne opp-
gaven. Ingen av dem mottar l¿nn eller 
godtgj¿relse av noe slag. The Gush har 
ingen l¿nnede ansatte. Vanligvis beta-
ler Gush-aktivistene sine egne utgifter, 
inklusivt transport til demonstrasjoner. 
Disse aktivistene er konstant klare for 
deltagelse p� demonstrasjoner og andre 
p�krevende tiltak. 

n En st¿rre gruppe p� rundt 600 ak-
tivister st�r p� Gush aktivistliste og tar 
del i st¿rre aksjoner av ulike slag.

n Flere tusen andre identiÞserer seg 
med Gush, f¿lge dens aktiviteter og 
bidra til � drive dens kampanje oven-
for allmennheten. Mange av dem st¿t-
ter Gush ved � donere penger til dens 
aktiviteter. 

Gush Shalom har sv¾rt begrensede 
¿konomiske ressurser. Den f�r ingen 
st¿tte fra noen israelske eller interna-
sjonal organisasjon, med unntak for spo-
radisk, beskjedne donasjoner fra freds-
grupper og enkeltpersoner i ulike land 
(som Nederland og Tyskland). Hoved-
tyngden av den ¿konomiske byrde blir 
b�ret av individuelle israelske borgere, 
som anser det sin moralske plikt � st¿tte 
Gush s� mye de kan. Disse fortjener an-
erkjennelse p� grunn av dette.

Dov Khenin
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@jshuhsdsdq
Gush Shalom er aktiv p� en sv¾rt bred 
front, uten sidestykke innen freds-  eller 
menneskerettighetsorganisasjonene i 
Israel. Dets aktiviteter kan deles inn i 
ßere kategorier: Politisk opplysnings-
kampanjer initiert og utf¿rt av Gush 
alene, som for eksempel: 

Eqhfh�`kkd�o`kdrshmrjd�e`mfdq�m�  - En 
kampanje som startet med en felles 
massedemonstrasjon med rundt 6000 
israelere og palestinere foran fengse-
let i Nablus i starten av Oslo-avtalen 
(1993). 

Aqtcc�o��Nrkn,`us`kdm - et dokument 
utarbeidet i fellesskap mellom Gush og 
ÇPalestine Peace Information CenterÈ 
(1994). 

Idqtr`kdl� Ï� Sn� rs`sdqr� gnudcrs`c  
Ð Kampanje som startet med utgivelsen 
av ÇV�r JerusalemÈ-manifestet, under-
tegnet av 675 ledende israelske intel-
lektuelle og kunstnere, som for f¿rste 
gang br¿t det ofÞsielle tabu rundt em-
net (1995). 

Rsnoo� atkkcnrdqmd  Ð M�nedslang 
kampanje mot bygging av nye j¿diske 
bosetninger. F¿rst i Jebel Abu-Ghneim 
n¾r Betlehem og senere ved Ras-al-
Amud n¾r Jerusalem (1997).

M`rinm`k�anhjnss�`u�rdsskdldmsdmdr�
oqnctjsdq  - En kampanje som startet 
i 1997 og fortsatt p�g�r, der titusener 
av israelske husholdninger mottatt de-
taljerte lister over produkter som pro-
duseres i settlementene, slik at de kan 
delta i boikotten. Denne kampanjen har 
oppn�dd internasjonal proporsjoner. 

L`qjdqhmf�`u�ÆSgd�Fqddm�KhmdÇ - en 
kampanje utviklet for � gjenopprette 
grensen fra f¿r 1997 i folks bevisst-
het. Aktivister markerte linje fysisk med 
gr¿nn maling p� bakken (1998).

Qdssdm�shk�cdm�o`kdrshmrjd�m`rinm���dq,
jk½qd�nooqdssdkrdm�`u�rs`sdm�O`kdr,
shm`�h�̀ kkd�nlq�cdq�̀ u�Udrsaqdccdm�nf�
F`y`rsqhodm - Et manifest undertegnet 
av 440 prominente israelere (1999).

Qdstqqdss�- Gush Shaloms plan for en 
rettferdig og praktisk l¿sning av ßykt-
ningproblemet (1999).

Enqk`s�@KKD�njjtodqsd�nlq�cdq - et 
grunnleggende krav, helt fra Gush 
Shaloms start, som ble tema for en ny 
kampanje initiert av Gush umiddelbart 
etter utbruddet av al-Aqsa intifadaen 
(2000).

H�c`f�rs`qsdq�mdcsdkkhmfdm�shk�mdrsd�jqhf�
- stor annonse samme dagen den nasjo-
nale samlingsregjeringen ble dannet av 
Ariel Sharon og Shimon Peres (2001). 

Uh�jqdudq�tlhccdka`q�nooqdssdkrd�`u�
dm�hmsdqm`rinm`k�eqdcrrsxqjd�h�O`kdr,
shm` - Protestkampanje mot den for-
sterkede undertrykkelsen i de okku-
perte omr�dene (2001). 

�ssh�sdrdq�enq�dm�mx�eqdcrkdhq - En vidt-
rekkende erkl¾ring, som annonserer en 
helt annen tiln¾rming til en israelsk-pa-
lestinsk fred ved � konfrontere de to 
siders gjensidig utelukkende nasjonale 
standpunktene, og kombinere dem i et 
nytt rammeverk (2001). 

A`q`jr�ridmdq¾rd�shkatc�--- - En enkel 
og tydelig framstilling for masse-ut-
sending, som svar til den omfattende 
propagandap�stand om at ÇVi ga dem 
alt, de ga oss krigÈ (2001).

Under gjennomf¿ringen av disse kam-
panjene har Gush ogs� holdt hundrevis 
av demonstrasjoner og gjennomf¿rt 
utallige aksjoner i respons til daglige 
krisesituasjoner. De ßeste av disse har 
v¾rt felles aksjoner med palestinere. 
Mange har ogs� v¾rt i samarbeid med 
andre freds-og menneskerettighetsor-
ganisasjoner, mens igjen noen kun har 
v¾rt i Gush Shaloms regi.

Noen nyere eksempler p� aksjoner: 
n Deltagelse i gjenoppbyggingen av hus, 
¿delagt av okkupasjonsh¾ren (landsby-
ene Kifel Hares, Katana og Anata) 

n Fylling av gr¿fter, gravde av okkupa-
sjonsh¾ren for � avskj¾re palestinske 
landsbyer (Rantis).

n Bryte gjennom stengsler i sammen 
med palestinerne (Betlehem). 

n Demonstrasjon sammen med lands-
byboere mot nye utposter p� h¿ydedrag, 
bygd av settlere p� palestinsk land (al-
Khadar).

n Innh¿sting av p� vegne av landsby-
boere som var forhindret av settlere og 
h¾ren fra � komme inn sine olivenlunder 
(Hares).

Rshbjdqr+�Þxdqr+�
dlakdldq�dsb-�
Gjennom �rene har 
Gush publisert og 
distribuert en rekke 
klistremerker, for ek-
sempel 

- Bring soldatene hjem 
fra Libanon  (senere: ÇBring 
soldatene hjem fra  okkuperte om-
r�deneÈ), 

- Jerusalem Ð To staters hovedstad, 
- Den gr¿nne linja Ð Fredens grense 
- Det Þnnes ingen lovlige settlementer! 
- Jeg kj¿per ikke produkter for settle-
mentene - Hver shekel for settlemen-
tene er en shekel mot freden. 

Det mest popul¾re klistremerke er 
sammensatt av det israelske og pa-
lestinske ßagget. De to ble ßaggene er 
ogs� det ofÞsielle emblemet til Gush.

Tjdmskhf�onkhshrj�tss`kdkrdq-
Siden 1993 har Gush Shalom publi-
sert en ukentlig politisk reklame i avi-
sen Haaretz (hver fredag, side 2, nedre 
venstre hj¿rne). Det er allment aner-
kjent at disse uttalelsene p�virker den 
ukentlige politiske dagsorden for freds-
bevegelsen generelt, langt utenfor Gush 
Shaloms rekker. 

Kilde: gush-shalom.org

Nqcenqjk`qhmf
Rdsskdldms9�(Her) J¿diske bosettinger p� 
Palestinsk omr�de. 

0856,fqdmr`�Ï�Sgd�Fqddm�Khmd9 Refe-
rerer til grensedragningen forhandlet fram 
mellom Israel og dets naboer Egypt, Jor-
dan, Libanon og Syria etter ÓDen israelsk-
arabiske krigenÓ i 1948. FN-resolusjonene 
338 og 442 etablert klare prinsipper for 
en fredsavtale, og de bygger p� nettopp 
denne v�penhvilelinjen fra 1949 som inntil 
1967 tjente som Israels grense. Som f¿lge 
av Seksdagerskrigen i 1967 er Vestbred-
den, Gaza-stripen, ̄ st-Jerusalem og Go-
lanh¿ydene n� delvis under israelsk kon-
troll. 
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Goldstone-bomben
Uri Avnery

TL,Rgltl+�TL,Annl�
Finnes det ingen grense for hvor lis-
tige knep de onde antisemittene kan 
benytte? 

N� har de besluttet seg for � rakke ned 
p� j¿dene ved hjelp av enda en blodig 
¾rekrenkelse. Denne gangen er det 
ikke den gamle anklagen fra fortiden 
om slakting av kristne barn for � bruke 
deres blod til � bake Matzoth (Et j¿disk 
religi¿st bakverk. red. anm.), men om 
masseslakting av kvinner og barn i 
Gaza. 

Og hvem satte de til � lede denne kom-
misjonen som Þkk denne belastende 
oppgaven? Verken en britisk Holo-
caust-fornekter eller en tysk nynazist. 
Ikke engang en iransk fanatiker, men 
av alle mennesker en j¿disk dommer 
som b¾rer det veldig j¿diske navnet 
Goldstone (opprinnelig Goldstein). Og 
ikke bare en j¿de med et j¿disk navn, 
men en sionist, hvis datter Nicole er 
en entusiastisk sionist som en gang 
Çgjorde AliyahÈ (J¿disk innvandring til 
staten Israel. red. anm.) og snakker ßy-
tende hebraisk. Og ikke bare en j¿disk 
sionist, men en s¿rafrikaner som var 
motstandere av apartheid, og som ble 
utnevnt til dommer i landets konstitus-
jonelle domstol da apartheidsystemet 
ble avskaffet.

Alt dette for � sverte den mest moral-
ske h¾ren i verden, rett etter den mest 
rettferdige krig i historien!

Richard Goldstone er ikke den eneste 
j¿de som er manipulert av den verden-
somspennende antisemittiske konspir-

asjonen. Gjennom Gaza-krigens tre 
uker demonstrerte mer enn 10 tusen 
israelere gang p� gang mot krigen. De 
ble fotografert b¾rende p� plakater 
som sa: ÇSlutt p� massakren i GazaÈ, 
ÇStopp krigsforbrytelseneÈ, ÇIsrael 
beg�r krigsforbrytelserÈ, ÇBombing 
av sivile er en krigsforbrytelseÈ. Og 
de ropte i kor: ÇOlmert, Olmert - De 
venter p� deg i Haag!Ó 

Hvem ville trodd at det er s� mange 
antisemitter i Israel?!

Den ofÞsielle israelske reaksjon p� 
Goldstone-rapporten ville v¾rt mor-
somt, hvis saken ikke hadde v¾rt s� 
alvorlig. 

Bortsett fra de vanlige mistenkte 
(Gideon Levy, Amira Hass og deres like), 
var ford¿mmelsen av rapporten en-
stemmig og total, fra Shimon Peres og 
ned til de minste skriblerier i avisene. 

Men ingen, absolutt ingen, tok for 
seg det egenlige temaet. Ingen un-
ders¿kte de detaljerte konklusjonene. 
Men, med en slik antisemittisk sm¿rje 
er det ikke behov for det. Egentlig er 
det ikke n¿dvendig � lese rapporten i 
det hele tatt. 

Det ofÞsielle Israel, i alt sitt mang-
fold, stod opp som �n person for � 
avsl� plottet, noe som staten har l¾rt 
� gj¿re etter tusen �r med pogromer, 
den spanske inkvisisjonen og Holocaust. 
Dette skaper en beleiringsmentalitet, 
en gettomentalitet. 

Den instinktive reaksjon i en slik situ-
asjon er fornektelse. ÇDet er bare ikke 
santÈ, ÇDet har aldri skjeddÈ, ÇAlt er 
bare en samling l¿gnerÈ. 

I seg selv en naturlig reaksjon. N�r et 
menneske st�r overfor en situasjon 
som det ikke kan h�ndtere, er fornek-
telse f¿rste tilßukt. Hvis ting ikke har 
skjedd er det ikke n¿dvendig � h�nd-
tere det. I utgangspunktet er det ingen 
forskjell mellom � fornekte det armen-
ske folkemord, tilintetgj¿relse av indi-
anerne eller grusomheter i kriger. 

Ut fra dette synspunkt kan det sies at 
fornektelsen nesten er ÇnormaltÈ. Men 
hos oss i Israel har det blitt utviklet til 
en kunstform. 

Vi har en spesiell metode: N�r det skjer 
noe som vi ikke ¿nsker � konfrontere, 
retter vi s¿kelyset mot en spesiÞkk de-
talj, noe helt marginal, og begynner � 
fokusere p� dette i stedet. Vi diskuterer 
og studere det fra alle vinkler, som om 
det er et sp¿rsm�l om liv og d¿d. 

Ta for eksempel Yom Kippur-krigen. 
Den br¿t ut fordi Israel i seks �r (beg-
ynte med 1967-krigen) hadde seilt 
fram som et skip med d�rer, beruset av 
seierssanger og troen p� den uovervin-
nelighet israelske h¾ren. Golda Meir 
behandlet den arabiske verden med 
�pen forakt og avfeid fredstiln¾rmelser 
fra Anwar Sadat. Resultatet: Mer enn 
2000 unge israelere drept, og hvem 
vet hvor mange egyptere og syrere. 

Og hva ble rasende debattert? Jo, 
ÇUnnlatelseneÈ. 

ÇHvorfor unnlot man � innkalle de 
milit¾re reservene i tide? Hvorfor 
unnlot man � ßytte stridsvognene p� 
forh�nd?È 

Menachem Begin buldret i Knesset, en 
mengde b¿ker og artikler ble skrevet 

Cdssd�rsxjjds�dq�rjqduds�`u�Tqh�@umdqx+�rnl�dm�`u�g`mr�e`rsd�tjdmskhfd�ro`ksdq�o��mdssrsdcds�
ftrg,rg`knl-nqf+�08.8-�G`m�s`q�enq�rdf�q`oonqsdm�rnl�dq�rjqduds�`u�e`js`jnllhrinm�rnl�
akd�mdcr`ss�`u�EM�enq���fq`mrjd�ltkhfd�knuaqtcc�tmcdq�jqhfdm�h�F`y`-�Kdcdq�`u�jnllhrinmdm�
g`q�fhss�q`oonqsdm�rhss�m`um:�Fnkcrsnmd,q`oonqsdm-



om temaet, og en ¾ret juridisk gran-
skingskommisjon ble satt til � grunne 
over disse sp¿rsm�l.

Den f¿rste Libanon-krigen var en poli-
tisk tabbe, og en milit¾r Þasko. Den 
varte i 18 �r, f¿dte Hizbollah og eta-
blerte den som en regional makt. Og 
hva ble diskutert i Israel? Jo, hvorvidt 
Ariel Sharon hadde bedratt Begin og 
var ansvarlig for hans sykdom og even-
tuell d¿d.

Den andre Libanon-krigen var en 
skam fra begynnelse til slutt, en 
overß¿dig krig som for�rsaket mas-
sive ¿deleggelser, masseslakting og 
ßukten av hundretusener av uskyldige 
sivile fra sine hjem, uten � oppn� en is-
raelsk seier. Og hva handlet debatt om 
i Israel? For hva ble en granskingskom-
misjon oppnevnt for � se p�?: 

-  Om hvordan beslutningen om � starte 
krigen ble tatt. 

-  Var prosessen rundt beslutnings-
takingen riktig? 

-  Hadde staben utf¿rt arbeidet sitt p� 
en ryddig m�te?

Rundt Gaza-krigen var det ingen de-
batt i det hele tatt, fordi alt var helt p� 
sin plass. En str�lende operasjon med 
en praktfullt politisk og milit¾r ledelse. 
Riktignok har vi ikke klart � overbev-
ise befolkningen p� Gazastripen om � 
kaste sine ledere, riktignok lyktes vi ikke 
i � frigj¿re den fangne soldaten Gilad 
Shalit og riktignok ford¿mte hele ver-
den oss - men vi drepte mange arabere, 
¿dela deres samfunn og ga dem en 
l¾repenge de sent vil glemme.

N� p�g�r det en dyptgripende de-
batt rundt Goldstone-rapporten. Ikke 
om innholdet, Gud forby. Hva er det 
� diskutere? Men om det ene punk-
tet som er s� veldig viktig: hadde v�r 
regjering rett da den bestemmer seg 
for � boikotte FN-kommisjonen? Kan-
skje det hadde v¾rt bedre � ta del i 
diskusjonene? Oppf¿rte v�rt uten-
riksdepartement seg like t�pelig som 
det vanligvis gj¿r? (V�rt forsvarsde-
partement oppf¿rer seg selvf¿lgelig 
aldri dumt). Ti tusenvis av ord rundt 
dette sp¿rsm�let ble ¿st ut fra israel-
ske aviser, radiostasjoner og TV, der 

alle kommentatorer med selvrespekt 
kastet seg ut i debatten. 

S� hvorfor har den israelske regjeringen 
boikottet kommisjonen? Det virkelige 
svaret er ganske enkelt; de visste godt 
at en hver kommisjon m�tte komme 
fram til de samme konklusjonene som 
Goldstone-kommisjonen gjorde. 

Faktisk sa kommisjonen ikke noe nytt. 
Nesten alle fakta var allerede kjent: 
Bombingen av sivile nabolag, bruk av 
ßechette-ammunisjon og hvitt fosfor 
mot sivile m�l, bombingen av moskeer 
og skoler, blokkering av redningsper-
sonell fra � n� de s�rede, drapet p� 
ßyktende sivile b¾rende p� hvit ßagg, 
bruk av menneskelige skjold m.m. Den 
israelske h¾ren tillot ikke journalister 
i n¾rheten av kamphandlingen, men 
krigen var rikelig dokumentert av in-
ternasjonale medier i alle sine detaljer. 
Hele verden s� det i sanntid p� TV-
skjermene. Vitnem�lene er s� mange 
og s� konsekvente at enhver fornuftig 
person kan trekke sine egne konklus-
joner
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Hvis ofÞserer og soldater fra den is-
raelske h¾ren hadde gitt vitnesbyrd 
ovenfor kommisjonen, ville den kanskje 
ha blitt forbauset over deres vinkling 
ogs� - frykten, forvirringen, mangel p� 
veiledning - og konklusjonene ville kan-
skje v¾rt noe mindre alvorlig. Men det 
viktigste fakta ville ikke ha forandret 
seg. Tross alt ble hele operasjonen ba-
sert p� antagelsen om at det var mulig 
� styrte Hamas-regjeringen i Gaza by 
ved � for�rsake uutholdelig lidelse for 
sivilbefolkningen. Skadene p� sivile 
var ikke u¿nsket bieffekt, enten de 
var unng�lige eller uunng�elige, men 
i seg selv et sentralt trekk ved oper-
asjonen.

Videre var engasjementsreglene ut-
formet for � oppn� Çnull tapÝ til v�re 
styrker - unng� tap til enhver pris. Det 
var konklusjonen v�r h¾r, ledet av 
Gabi Ashkenazi, trakk etter den andre   
Libanon-krigen. Resultatene taler for 
seg selv: 200 d¿de palestinere for hver 
israelske soldat drept av den andre 
siden - 1400:7

Hver reell etterforskning m� uunng�elig 
f¿re til de samme konklusjoner som 
Goldstone-kommisjon kom til. Derfor 
var det ingen israelske ¿nsker om en 
reell unders¿kelse. Den israelske Çun-
ders¿kelsenÈ som ble gjennomf¿rt var 
en farse. Den ansvarlige for denne op-
pgave var generalkrigsadvokaten, den 
kippa-kledde (kippa Ð religi¿st hode-
plagg) brigadegeneral Avichai Mendel-
blit. Han ble nylig forfremmet til gen-
eralmajors grad. Tildelingen og timing 
taler et klart spr�k.

S� det er klart at det ikke er noen sjanse 
for at den israelske regjeringen i etter-
tid vil �pne en reell etterforskning, noe 
israelske fredsaktivistene krever.

For � v¾re troverdig m�tte en slik un-
ders¿kelse ha status som en statlig et-
terforskningskommisjon, deÞnert ved 
israelske lover og ledet av en h¿yes-
terettsdommer. Denne m�tte ha utf¿rt 
sine unders¿kelser offentlig, i full p�syn 
av israelske og internasjonale medier. 
Det ville v¾re n¿dvendig � invitere of-
rene, Gazas innbyggere, til � vitne sam-
men med soldatene som deltok i krigen. 
Det ville v¾re n¿dvendig � unders¿ke 
i detalj hver av de beskyldninger som 
det vises til i Goldstone-rapporten. Den 
ville v¾re n¿dvendig � sjekke ut ordre 
og vedtak fattet, fra stabssjefen ned til 
troppeniv�. Det ville v¾re n¿dvendig � 
studere brieÞng av ßyv�penpiloter og 
droneoperat¿rer.

Denne listen klargj¿r hvorfor en slik 
unders¿kelse verken vil eller kan Þnne 
sted. I stedet vil den verdensomspen-
nende israelske propagandamaskinen 
fortsetter � sverte den j¿diske dom-
meren Goldstone, og de som utnevnte 
ham. 

Ikke alle de israelske anklagene mot FN 
er grunnl¿se. For eksempel; hvorfor et-
terforsker organisasjonen krigsforbry-
telser i Gaza (og i tidligere Jugoslavia 
og Darfur, unders¿kelser der Goldstone 
deltok som administrerende aktor) og 
ikke handlingene til USA i Irak og Af-
ghanistan, og russerne i Tsjetsjenia?

Men det viktigste argumentet til den 
israelske regjeringen er at FN er en an-
tisemittisk organisasjon og FNs ÇKom-
misjonen for menneskelige rettigheterÈ 
er dobbelt anti-semittisk.

Israels forhold til FN er sv¾rt komp-
lekst. Staten Israel ble stiftet p� 
grunnlag av en FN-resolusjon, og det 
er tvilsomt om det ville ha blitt en slik 

l¿sning akkurat da og under de 
omstendigheter uten en slik 

resolusjon. V�r Uavhengig-
hets erkl¾ring er hoved-

sakelig basert p� denne 
resolusjonen. Et �r se-
nere ble Israel aksep-
tert som FN-medlem 
p� tross av det faktum 
at Israel ikke hadde gitt 
750.000 palestinske 
ßyktninger lov til � 
vende hjem. 

Men hvetebr¿dsdagene passerte fort. 
David Ben-Gurion snakket med forakt 
om UM-Shmum (ÇUmÈ er hebraisk for 
ÇFNÈ, preÞkset ÇshmÈ betyr forakt). Fra 
da av og til n� har Israel systematisk 
brutt nesten hver eneste FN-resolus-
jon som ber¿rte landet, med p�stand 
om at det har v¾rt et Çautomatisk ßer-
tallÈ av arabiske og kommunistiske land 
samlet mot Israel. Denne holdningen 
ble forsterket, like f¿r 1967-krigen, da 
FN-troppene i Sinai br�tt ble trukket 
etter ¿nske fra Gamal Abd-al-Nasser, 
og ytterligere forsterket av en FN-
resolusjonen (senere opphevet) som 
satt likhetstegn mellom sionisme og 
rasisme. 

N� hever UM-Shmum-argumentet sitt 
hode igjen. FN, blir det sagt, er anti-is-
raelsk, noe som betyr (selvf¿lgelig) an-
tisemittisk. Alle som opptrer i FNs navn 
er Israel-hatere. Til helvete med FN! Til 
helvete med Goldstone-rapporten! 

Dette er imidlertid en alarmerende 
kort siktig politikk. Folk i hele verden har 
h¿rt om rapporten og husker bildene 
de s� p� TV-skjermen i l¿pet av Gaza-
krigen. FN nyter stor respekt. I kj¿lvan-
net av operasjon ÇSt¿pt blyÈ, har Israels 
stilling i verden stadig g�tt nedover, og 
denne rapporten vil sende den ytter-
ligere ned. Dette vil f� konsekvenser 

- politiske, milit¾re, ¿konomiske og kul-
turelle. Bare en tosk - eller en Avigdor 
Lieberman (utenriksministeren) - kan 
overse dette.

Hvis det ikke blir en troverdig israelsk 
gransking, vil det komme krav om at 
FNs sikkerhetsr�d skal overbringe sak-
en til den internasjonale straffedom-
stolen i Haag. Barack Obama m� da 
bestemme hvorvidt han skal nedlegge 
veto mot et slikt vedtak - et trekk som 
vil p�f¿re USA stor skade, og som han 
da m� avkreve godtgj¿relse fra Israel 
for.

Som sagt f¿r: UM-Shmum kan bli til et 
UM-Boom. (FN-forakt kan fort f¿re til 
et FN-br¿l)   n
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Sammendrag av  
FN-rapporten om krigen i Gaza

Olav Terje Bergo (f.d. redakt¿r i Bergensavisen)

EMr�ldmmdrjdqdssrq�c�noomdumsd�h�
`oqhk�dm�e`js`jnllhrinm�enq���fq`mrjd�
ltkhfd�knuaqtcc�tmcdq�jqhfdm�h�F`y`�
h�uhmsdq-�Jnllhrinmdm�rk�q�e`rs�`s�cds�
akd�adf�ss�jqhfrenqaqxsdkrdq�eq`�hrq`dkrj�
nf�o`kdrshmrj�rhcd+�a�cd�`u�E`s`g�nf�
G`l`r-�Jnllhrinmdm�`uuhrdq�Hrq`dkr�
adfqtmmdkrd�enq�jqhfdm�nf�qdssdq�rsdqj�
jqhshjj�lns�k`mcdsr�jqhfe¾qhmf-

FN-kommisjonen ble ledet av Richard Goldstone, tidligere 
dommer i S¿r-Afrikas konstitusjonsdomstol og tidligere ak-
tor ved FN-domstolen for Balkan og Rwanda. Kommisjonens 
arbeid ble vanskeliggjort av at den israelske regjeringen avslo 
� samarbeide om granskingen, nektet kommisjonen adgang 
til Israel og de palestinske omr�dene, nektet � svare p� kom-
misjonens sp¿rsm�l og avskar kommisjonen fra � avh¿re 
israelske borgere. Kommisjonen kom likevel inn i Gaza med 
bistand fra den egyptiske regjeringen. Representanter fra 
den palestinske regjeringen p� Vestbredden m�tte kommi-
sjonen m¿te i Jordan.

Kommisjonen har gjennomf¿rt offentlige h¿ringer i Gaza og 
Genneve og har i tillegg intervjuet 188 personer og gjen-
nomg�tt 300 rapporter og annen dokumentasjon. Kommi-
sjonen har etterforsket 36 enkelthendelser.

FN-kommisjonen redegj¿r for det rettslige grunnlaget den 
bygger p�, men konkluderer ikke med � peke ut enkeltper-
soner. Kritikken mot de krigf¿rende; den israelske regjeringen 
og de palestinske krigerne, er likevel hard og velbegrunnet. 
Kritikken rammer b�de enheter i den israelske h¾ren og den 
israelske regjeringen. P� den palestinske siden f�r b�de kri-
gere fra Hamas og Fatah kritikk for handlinger i strid med 
folkeretten.

Kommisjonen viser til at israelske politikere og milit¾re tals-
menn begrunnet angrepet p� Gaza med at politiske og ad-
ministrative institusjoner var en del av ÇHamasÕ terroristiske 
infrastrukturÈ. Dette avviser kommisjonen, som ikke har fun-
net noe belegg for at parlamentet og hovedfengselet i Gaza 
hadde noen milit¾re funksjoner. Kommisjonen gjennomgikk 
ogs� de israelske angrepene p� seks politistasjoner, der 240 
palestinske politimenn ble drept i l¿pet av de f¿rste minut-
tene av krigen. Israel betraktet politiet som en del av HamasÕ 
milit¾rstyrke. Dette avviser FN-kommisjonen.

FN-kommisjonen gjennomg�r ogs� de israelske p�standene 
om at FN-bygninger og sykehus i Gaza ble brukt til milit¾re 
form�l av palestinske myndigheter eller palestinske krigere. 
De overlagte israelske angrepene p� FN-bygninger, skoler 
og sykehus var derfor i strid med internasjonal lovgivning 
om � unng� � ramme sivilbefolkningen.

N�r det gjelder behandling av sivilbefolkningen i Gaza under 
og etter krigen mener kommisjonen det kan v¾re grunn til 
� vurdere dette som Çforbrytelser mot menneskehetenÈ og 
grunnlag for � g� videre med disse sakene ved en kompetent 
domstol.    n

(Artikkelen er noe innkortet)
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Mannen i midten er fetter«n til spanskekongen. De ßeste av oss kjenner han vel mer som Grand Master: 
H.R.H. Prince Don Francisco de Borbon y de Escasany - Hertug av Seville. Til h¿yre: v�r egen Steinar G¾rup, 
OfÞcer of St. Lazarus of Jerusalem.

Steinar p� trappa til Guards Chapel.

NeÝrdq�F½qto�NKI
I mai reiste Steinar G¾rup, som til daglig jobber som mon-
t¿r i Schindler Oslo, til London i et noe uvanlig ¾rend. Som 
andre nordmann i historien skulle han bli sl�tt til ofÞser av 
Malteserordenen ÇThe Military and Hospitaller Order of Saint 
Lazarus of JerusalemÈ, en orden som har sitt opphav fra 
korsfarerne. 

Og Ð tro det eller ei; Steinar AKA G¾rup OLJ (OfÞcer of St. 
Lazarus of Jerusalem) er den f¿rste norske heismont¿ren 
som har f�tt denne ordenen! Dette er trinn 2 av 4 p� vei 
mot � bli sl�tt til ridder. 

Hvorfor? Et naturlig sp¿rsm�l det ikke har v¾rt mulig for re-
daksjonen � Þnne et n¿yaktig svar p�, tross utallige foresp¿rs-
ler. Redaksjonen har til og med kommet med ymse forslag, 
men uten hell. Mannen er stum som en ¿sters n�r det gjelder 
dette temaet. Det eneste han kunne si var at det hadde noe 
med hans virke i politireservene � gj¿re. 

I forbindelsen med ofÞsersl�ingen (mulig dette er et nytt ord, 
red. anm.) i Guards Chapel, i London Borough of Westminster, 
ankom det ca 200 personer for � overv¾re seansen. Steinar 
og 3 engelske krigsveteraner fra krigene i Afghanistan og 
Irak ble i tur og orden sl�tt til respektive menige og ofÞser 
av ordenen, med p�f¿lgende bankett. 

Kanskje, vil noen tenke, vil denne ordenen g� Steinar til hodet. 
Redaksjonen kan nok forsikre de bekymrede om at det er 
j¾vlig langt fra Malta og Jerusalem til et sm�bruk i S¿rmarka, 
eller for den saks skyld; ei heissjakt i Oslo.   n

Nqcdmdm�g`q�choknl`shrjd�enq,
ahmcdkrdq�ldc�0/2�k`mc+�g`q�
odql`mdms�nardqu`s¾qrs`str�h�
EM+�dq�neÝrhdkk�qdoqdrdms`ms�shk�
Dtqno`q�cds�nf�dm�qdjjd�gtl`,
mhrshrjd�nqf`mhr`rinmdq�rnl�ÆSgd�
Hmsdqm`shnm`k�Hmrshstsd�ne�Gtl`m�
QhfgsrÇ�nf�ÆSgd�Hmsdqm`shnm`k�
Bnllhssdd�ne�Lhkhs`qx�Ldch,
bhmdÇ-�Uhcdqd�cqhudq�nqf`mhr`rin,
mdm�ldc�dm�qdjjd�gtl`mhrshrjd�
oqnridjsdq+�cdq�h�ak`ms�ds�rxjdgtr�
h�Adskdgdl-�

Sgd�Lhkhs`qx��
`mc�Gnrohs`kkdq��
Nqcdq�ne�R`hms�K`y`qtr��
ne�Idqtr`kdl

www.st-lazarus.net
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H.R.H. Prince Don Francisco de Borbon y de Escasany - Hertug av Seville. Til h¿yre: v�r egen Steinar G¾rup, 

Takk til 
Kirsten 
Ellingsen
Geir L¿kke

Vi har tatt en prat med Kirsten  Ellingsen 
fra HBU, som gikk av fra sin stilling som 
sekret¾r p� utdanningsentret v�rt i 
midten av september. Der har hun v¾rt 
en meget viktig person gjennom de 21 
�ra hun har jobba der. Alle vi som har 
v¾rt p� kurs der, det v¾re seg etter-
utdanningskursa eller i forbindelse med 
l¾rlingskolen, kjenner Kirsten som en 
alltid like hyggelig og bli dame, som hol-
der kontroll p� oss etter beste evne. Sj¿l 
har jeg v¾rt imponert over Kirsten alltid 
har huska navna v�re. Sj¿l sier hun at det 
har hendt hun har glemt et navn en gang 
i blant. Skulle bare mangle. Med HMFs 
800 medlemmer, hvor av de ßeste er 
innom en gang i �ret, blir det et par fjes 
og navn som skal pares. 

P� sp¿rsm�l om hvorfor hun n� velger � 
slutte sier hun at hun syntes at det var 
p� tide med nytt blod, og i og med at 
mannen skal pensjonere seg snart pas-
set det � pensjonere seg n�. 

- Du starta i HBU i 1988. Hva sitter du 
igjen med av minner fra disse 21 �ra? 
Det har v¾rt masse Þne �r i en spen-
nende jobb med masse utfordringer. 
Har f�tt jobbet med masse trivelige folk 
og f�tt se utviklingen hos mange fra de 
kommer inn som l¾rlinger til de kom-
mer tilbake p� kurs som mont¿rer. 

- Hva har v¾rt det beste ved � jobbe 
ved senteret? 
Det har v¾rt variasjonen i arbeid. Jeg 
har f�tt v¾rt med p� mye i forbindelse 
med driften av senteret, og har triv-
des med kontakten med alle som bruker 
senteret. 

- Hva tror du at du vil savne fra tida 
p� senteret? 

Det � ikke lengre v¾re en del av felles-
skapet der. 

- Hva slags reaksjoner har du f�tt pri-
vat n�r du har sagt at du jobber for 
heismont¿ra? 
ÇDem kan det ikke ha v¾rt lett � jobbe 
for!È
ÇDa tjener du vel bra, da!È

- Hva har du tenkt � bruke tida di til n�? 
Jeg har startet med huset, som jeg n� 
rydder og vasker fra kjeller til loft. Har 
ogs� starta med � v¾re sosial sammen 
med venninner, og det blir mange lunsj-
avtaler. Og s� g�r jeg turer hver eneste 
dag.  

- Har du noe r�d til din etterf¿lger?
Nei, han klarer seg nok bra sj¿l. 

NeÝrdq�F½qto�NKI

- Har du noe � legge til? 
Jeg vil takke for tida p� utdanningsen-
teret, og for samarbeidet med alle p� 
senteret og kursdeltagerne i disse �ra. 
Det ble ogs� holdt en Þn avslutning for 
meg p� senteret. 
Takk for meg!

Kirsten n¾rv¾r vil bli savnet p� sente-
ret og vi vil takke henne for alle disse �ra 
hun har brukt p� oss. Vi ¿nsker Kirsten 
en riktig god og lang pensjonisttilv¾-
relse. Og skulle venninnene ikke v¾re 
ledig for en lunsjavtale, s� veit hun jo 
n�r det er lunsj p� sentret. D¿rene til 
HMFs kontor er selvf¿lgelig ogs� �pen, 
og kaffen er alltid i hvert fall lunken! 

Takk Kirsten! 
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Oslos eldste personheis 

ligger i Stortorvet 5  

og er bygget i 1898. 

Den st�r st¿tt i en  

meget pen byg�rd hvor 

b�de heisen og fasaden 

p� bygget er fredet.

Nrknr�������

Nrknr
DKCRSD
odqrnm,�
gdhr�
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Dan Terje R¿nning

Idet du kommer inn i gangen i Stortor-
vet 5 m¿ter du straks en trappeopp-
gang med en nettingsjakt og en heis 
som kan gi deg et inntrykk av at du 
har g�tt 100 �r tilbake i tid. Sjakta er 
forseggjort og er sannsynligvis laget av 
Joh. Olsen i Kristiania. Johan Olsen var 
en smedmester som hadde eget verk-
sted i ̄ vre Slottsgate nr 17, og Þrmaet 
ble etablert i 1874.  Han laget i star-
ten bygningsbeslag ved siden av det 
som senere skulle bli hans nisje, nem-
lig brannsikre jernskap. Selskapet ek-
sisterer ogs� den dag i dag, men ingen 
hos Joh. Olsen kjenner til hvorvidt det 
kan v¾re tilfelle at de har laget sjakta 
i Stortorvet 5, s� vi m� bare anta at 
dette er tilfelle. 

Heisen har en pen stol i m¿rkt tre, 
med pene detaljer til � v¾re 111 �r 
gammel. Den har en innerd¿r som m� 
opereres manuelt, og en pen, antikk, 
lyskuppel i tillegg til sm� glassruter i 
kupeen som ogs� har detaljert m¿n-
ster. Heisen gir absolutt et inntrykk av 
� v¾re godt vedlikeholdt, og det er 
�penbart at det har v¾rt mange for-
skjellige Þrmaer og heismont¿rer innom 
denne heisen. I maskinrommet ligger 

det loggb¿ker fra Hansen & Bj¿rner¿d, 
Otis og Heis-Tek fra de senere �r, men 
den ordentlig gamle historien mangler. 
Hvor mye av det originale utstyret som 
st�r igjen kjenner ikke undertegnede 
til, men i 1989 bygget Hansen & Bj¿r-
ner¿d om heisen og satte inn ny sty-
ring og Motorlift-maskin. Heisen er en 
trommelheis med maskinrom p� siden 
i toppen. Det er derfor 6 skiver i top-
pen som leder wirene opp fra maskin-
rommet og ned sjakta til heisstolen, i 
tillegg til wirene som g�r ned til mot-
vekta. Denne g�r for¿vrig ikke i sjakta, 
men i veggen p� motsatt side av kor-
ridoren, noe som gj¿r det litt vanskelig 
� inspisere den. Utformingen er i hvert 
fall morsom, men helt sikkert ikke unik. 
Grunnen til at den ble bygget p� denne 
m�ten er kanskje at det var trangt om 
plassen i korridoren, eller at man ¿n-
sket � gjemme motvekta siden det var 
en nettingsjakt. En annen mulighet er 
selvsagt sikkerhetsmomentet knyttet 
til � la en motvekt g�r s� n¾rme trap-
pel¿p med bare netting imellom.

Over sjakta er det et skiverom med en 
noks� kronglet adkomst for at en skal 
komme til for � sm¿re skivene. Der 
oppe er det greit � passe b�de Þngre 
og t¾r ettersom b�de wirer og skiver 

farer rundt og forbi i forskjellige ret-
ninger. Det er tydelig at heisen har f�tt 
den omsorgen den fortjener der den 
rusler opp og ned sjakta p� en behage-
lig m�te, alderen tatt i betraktning. 

Det er spesielt moro for meg som har 
jobbet med heis i bare ti �r, og i stor 
grad montert prefabrikkerte heiser, � 
f� lov til � se og kj¿re litt god gammel 
historie. Siden denne heisen jo ogs� er 
fredet, s� vil dette bety at denne heisen 
kommer til � kj¿re mange mennesker 
opp og ned i Stortorvet 5. i �rene som 
kommer. Men, det er viktig � presise-
re at dette er Oslos eldste personheis, 
da det if¿lge Ragnar Strand hos Oslo 
heiskontroll er vognheisen p� Slottet 
som er Oslos eldste heis. Denne er fra 
1894, og er registrert slik at den jevn-
lig f�r bes¿k av heiskontrollen. Under-
tegnede skal fors¿ke � f� audiens hos 
kongen for � f� sett p� denne ved en 
senere anledning. 

Jeg tar gjerne mot synspunkter fra dere 
der ute om artikkelen eller andre ting 
som kan v¾re interessante. Gamle, 
sm�, store eller p� andre m�ter spe-
sielle heiser er av interesse.     n                       

danterje@gmail.com       

Nrknr�������DKCRSD�odqrnmgdhr�

SD
odqrnm,�
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Geir L¿kke

Sdmj�cdf�fncs�nl�mdrsd�f`mf�ct�kdmdq�cdf�
lns�dm�gdhrc¾q�dkkdq�k`fdq�noorsxq�hmmd�h�gdhr,
jtoddm-�Ct�fi¾q�c`�cdssd�o��dfds�qhrhjn+�h�gudqs�
e`k�guhr�ct�g`q�cqtjjds�nf�s`q�gdhr�h�R¾q,Jnqd`-�

Exkk`�Ýjj�RJXKC@
koreatimes.co.kr kan fortelle at ankedomstolen i Seoul av-
gjorde for litt siden at verken heisprodusent eller ansvarlige 
for sikkerhet og vedlikehold av heisen kan lastes for skader 
eller d¿d ved ulykker for�rsaket av slik atferd. Avgj¿relsen 
omgjorde en lavere rettsinstans dom, hvor mannens familie 
ble tilkjent ¿konomisk kompensasjon. 

Lagmannsdommer Kim Joo-hyun sa i kjennelsen at det Þn-
nes en overdreven forventning om at de som er ansvarlig 
for � holde heisen i stand skal holdes ansvarlig for ustyrlige 
oppf¿rsel av berusete person. Han mente at det ikke fantes 
bevis for andres enn den forulykkedes skyld i ulykken og at 
d¿rene ble godkjent for bruk av heiskontrollen; ÇKorea Heis 
Safety InstituteÈ. D¿rene ble funnet i teknisk god stand ved 
den siste m�nedlig sikkerhetssjekken. Gitt dette, mente ret-
ten at ulykken ikke var for�rsaket av defekte d¿rer, men av 
feil oppf¿rsel. 

25-�rige Kim og hans venner hoppet inn i en heis i et n¾-
ringsbygg i Uijeongbu etter � ha drukket i en ¿lhall i bygget. 
If¿lge domstol lent Kim seg mot heisd¿ren p� vei ned til 
f¿rste etasje. Dette p� tross av at det var satt opp en lapp i 
kupeen som ga beskjed om at man ikke m�tte lene seg mot 
heisens innerd¿r.

Den nederste delen av innerd¿ren ga plutselig etter mens 
ytterd¿ren var i ferd med � �pne. Kim falt et par etasjer inne 
i heissjakten og d¿de momentant av hodeskader. 

S�, er du i S¿r-Korea; ikke drikk s� mye at du ikke ser advar-
selsplakatene i heisene. Det er antagelig heller ikke et godt 
sjakktrekk � v¾re blind eller svaksynt.    n
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Gunq�kdmfd�g`q�ct�inaads�h�e`fds>
Jeg begynte i l¾ra hos Reber Schindler 
i 1987.

Gu`�Ýjj�cdf�shk���udkfd�gdhrlnms¾q,
xqjds>
Det var litt tilfeldigheter. Jeg gikk p� sko-
le i Alta da jeg kom i kontakt med tidligere 
heismont¿r Trond Greni som fortalte at 
Reber skulle opprette avdeling i Alta.
Jeg begynte da i l¾ra i Troms¿avdelin-
gen. I 1990 begynte jeg som plassmon-
t¿r i Alta og har v¾rt her siden.

Inaadq�ct�ldc�lnms`rid�dkkdq�
�rdquhbd>
Jeg jobber med service og reparasjoner. 
Det hender av og til at jeg hjelper til p� 
montasje. Det er som oftest gutta fra 
Troms¿ som monterer her.

Gu`�sqnq�ct�dq�cdm�rs¾qrsd�enqrjidkkdm�
enq�cdf�rnl�inaadq�h�mnqc�lns�dm�rnl�
dq�gdhrlnms¾q�h�enq�djrdlodk�Nrkn>
Jeg jobber bare alene og har ikke noen 
� st¿tte meg til. Det er mye fremmed-
fabrikater, s� det er jo en del � sette 
seg inn i. N¾rmeste avdeling er Troms¿ 
 eller han som er plassmont¿r for Reber 
i  Kirkenes. 

G`q�ct�l`mfd�gdhrdq�h�rdquhbd>
Jeg har 175 heiser i min portef¿lje. S� det 
er en stor rute i tillegg til reisetiden.

Gunq�lxd�qdhrdshc�g`q�ct�ldkknl�
gudqs�`mkdff�h�rmhss>
Jeg har ca 2 � time kj¿ring til hvert 
 anlegg. Hvis han som er plassmont¿r i 
Kirkenes er borte fra jobb og jeg m� reise 
ditt p� en jobb s� er det ca 1.000 km tur 
retur. Det er langt � reise for bare � bytte 
en kontaktor. Det hender jeg synes litt 
synd p� kundene.
 Det hender at jeg ogs� tar ßy eller 
 helikopter for � komme meg p� jobb.

Gdmcdq�cds�`s�ct�rhssdq�u½qe`rs>
Det skjer titt og ofte i vinterhalv�ret. Da 
er det bare � legge seg inn p� hotell til 
v¾ret blir bedre.

Dq�cds�a`qd�Qdadq�rnl�g`q�`ucdkhmf�
r��k`mfs�mnqc>
Ja. Kone reiser ut fra Troms¿, mens Otis 
har avdeling i Bod¿.

Gu`�dq�uhjshf�enq�cdf�enq�`s�ct�rj`k�
sqhudr�o��inaa>
Det som gj¿r at jeg trives s� godt i min 
jobb er at det er et variert yrke med vari-
ert arbeid, og at jeg kan styre min egen 
hverdag.

R`umdq�ct�hjjd�cds�rnrh`kd�ldc�`mcqd�
jnkkdf`dq>
Jo, men det blir en god del kontakt med 
andre h�ndverksgrupper. N�r jeg kj¿rer 
bil s� ringer jeg ofte opp andre kollegaer, 
s� da g�r telefonen varm.

Dq�ct�`jshu�h�jktaa�dkkdq�enqdmhmfr,
`qadhc>
Nei, det er jeg ikke, men det hender jeg 
deltar n�r det er m¿ter i Troms¿

Gu`�rxmdr�ct�enqdmhmf`�atqcd�inaads�
ldq�ldc>
Jeg synes foreninga gj¿r en god jobb.

Ldqjdq�ct�mnd�shk�rnrh`k�ctlohmf>
Nei, vi merker ikke noe til det her oppe.

Dq�ct�enqm¾xc�ldc�rsnqshmfru`kfds>
Ja, det er jeg.

Guhkjd�r`jdq�u`q�uhjshf�enq�cdf�tmcdq�
�qdsr�u`kf>
Jeg hadde ingen store fanesaker som 
jeg var opptatt av. Noe er man enig i, og 
 andre ting er man uenig i.

Gu`�adcqhudq�ct�shcdm�ldc�m�q�ct�
hjjd�rjqtq�gdhr>
Da blir det en del fotballspilling. Ellers 
trives jeg med hytte, b�t og friluftsliv. 
Jeg har to 17 fots b�ter, en Þrehjuling, 
en sekshjuling og en hest. Dessutten er 
det gode jakt- og Þskemuligheter her 
oppe.

Dq�cds�mndm�¾jnmnlhrjd�enqcdkdq�
udc���an�h�@ks`>
En enebolig ligger p� en rundt 3,5 mil-
lioner, s� det er blitt dyrt � etablere seg 
her. Dessutten er det dyrere � reise hvis 
man skal noe sted.

eq`�RI@JS@�

M`um9 Geir Jerij¾rvi 

@kcdq9 40 �r

Rshkkhmf9 Heismont¿r

Jktaa9 Rebern

Anrsdc9 Alta

Mange mont¿rer i Oslo kan g� mellom heisene p� sin servicerute, slik er det ikke  
alle steder i landet. Er du plassmont¿r i distriktene m� du p�vente noe lengre reisetid 
mellom jobbene. Du kan ogs� risikere � sitte v¾rfast p� vei hjem fra et servicebes¿k. 
Heismont¿ren har tatt en prat med Norges nordligste heismont¿r, Geir Jerij¾rvi,  
for � h¿re hvordan hans hverdag ser ut der oppe i nord. Geir er plassmont¿r hos  
Reber Schindler i Alta.



Verv i Heismontørenes Fagforening per 11.10.09
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 danterje@gmail.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 foreninga@heis.no, ev. 22 17 45 50www.heis.no


