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Møtets åpning.
Fredag den 23. november 1945 samledets i den store sal i Fol
kets Hus i Oslo representantene til Norsk Arbeidsmandsforbunds
20. landsmøte.
Møtets åpning ble meget høytidelig. Et orkester under ledelse
av J. Kramer Johansen innledet med en rekke musikknummere,
hvoretter dikteren Arne Paasche Aasen leste følgende prolog:

Den gangen vi begynte .. . kan dere huske det?
Er noen her til stede som den første tid var med?
Da vil han sikkert minnes og med stolthet tenke på
en skare pionerer . . . De var svake, de var få,
men det dug et det de gjorde. Deres gjevninger og ord
er blitt kjød og blod iblant oss
har satt tydelige spor . .
—

.

I den verden som de sloss mot, fall av fordom, tvang og bånd,
har man lært å respektere selv dén grove arbeidshånd!
Det var reisning over striden,
sunn fornuft og mening i den.
Det var derfor dere siden
kunne snu på selve tiden!
I gamle dager var vi tidens trelle
i dag er tiden blitt vår f o rb u n ds f el l e.
i dag vet mennesket
hvor enn det lever
a,t verden bygges opp av kløkt og grove never!

—

—

—

Mangt har vi vunnet gjennom tunge, harde kampc,
men skal vi derfor nå gi tål . . . ng stå i stampe?
Når alt forteller oss hvor vi har rett i tykt og tynt
... er ikke nettopp n å vår strid b c gy n t ?

10

Den strid vår klasse fører
den gjelder ikke kroner eller ører
— nei, den er tunge slag på stengte dører,
så tunge at selv døve øren hører!
Lukk opp i dag, lukk opp for arbeidsmann’
— slå døren opp i alle land.
Lukk opp for massene som aldri viker.
De er på marsj mot morgendagens riker!
Etter prologen sang forsamlingen unisont: «Frihetens forpost».
Forbundets formann, Johs. M. P. Ødegård slo derpå til lyd og
uttalte:
På forbundsstyrets og representantskapets vegne har jeg den
ære å ønske representanter og gjester velkommen til Norsk Arbeidsmandsforbunds 20. landsmøte.
Vi kan ikke åpne dette landsmøte uten å nevne en særskilt
begivenhet innen vårt forbund.
Det er i år 50 år siden Norsk Arbeidsmandsforbund ble stif
tet. Det var den 13. april 1895 at det møttes representanter her
i Kristiania fra 5., 6., 7. og 8. avdeling ved Hamar-Sellbanen og
fra Mandal og Lyngdals Veiarbeiderforening, veiarbeiderne i Sig
dal samt fra arbeiderne ved Veibroen ved Tretten i Øyer.
Det var i alt 12 representanter.
Tilsammen representerte disse 200 medlemmer. Det var Olav
Strøm som hadde innkalt til dette møte. Kesultatet av dette møte
ble begynnelsen til Norsk Arbeidsmandsforbund.
•Forbundets ramme ble ikke så bredt anlagt fra begynnelsen av.
Formålet var å samle i en landsomfattende organisasjon arbei
derne ved statens vei- og jernbaneanlegg, hvilket også forbundets
navn ga uttrykk for, nemlig: Det Norske Vei- og Jern banearbeider
forbund.
På grunn av okkupasjonen var det ikke mulig å feire minnet
på selve fødselsdagen 13. april, men nå må vi under landsmøtet
ta igjen det forsømte.
Den omstendighet at forbundet i år fyller 50 år har også
vært en medvirkende årsak til at landsmøtet holdes innen utgan
gen av 1945, da vi har sett det slik at begivenheten bør feires på
en så verdig måte som omstendighetene tillater, og så nær selve
stiftelsesdagen som det har vært mulig.

11
Jeg skal ikke komme nærmere inn på dette tema nå, da det
senere i landsmøtet vil gis anledning hertil. Vi gratulerer vårt
forbund.
Siste gang vi var samlet til landsmøte, den 2.—12. oktober
1938, var det vel ingen, som dengang var til stede, som kunne
ane at det skulle hengå hele 7 år før vi igjen kunne samles til
landsmøte. Alle kjenner de omstendigheter som har medvirket til
at perioden ble så lang.
Krigen, som vi har måttet gjennomleve fra 9. april 1940 til
8. mai 1945 har satt sine dype og smertelige spor i vårt folk og
land.
Vi vil i denne anledning minnes de som ofret sitt liv i kampen. Krigens ofre er så mange at det er ikke mulig å gå i detaljer
og nevne hver enkelts navn. I følge de opplysninger vi har fått
fra foreningene er det i alt 21 av forbundets medlemmer som har
mistet livet ved direkte krigshandlinger og 10 myrdede og døde
i konsentrasjonsleirer. Hertil kommer mange som på grunn av
mishandling er invalider for livstid. Det er ikke alle foreninger
som har svart så vi må regne med flere. Dette er dog en liten del
av det store antall gode nordmenn som har ytet livet som innsats.
Alle har fortjent vår, ja hele nasjonens takk for sin innsats. De
ofret sitt liv — det største offer et menneske i det hele tatt
kan ofre.
Det lar seg ikke gjøre med ord å yte erstatning for hva folk
og nasjon skylder disse helter. Ord kan heller ikke bøte de dype
sår og savn som er skapt, først og fremst blant de falnes nær
meste pårørende, og det tap som samfunnet som sådant har lidt.
Samfunnet, nasjonen som helhet, må her vise at den kjenner
sin plikt og bøter på det som kan bøtes. Vår plikt mot de falnes
minne, enten de falt på sjøen, i land eller de ble myrdet av verdens
hittil grusomste nasjon, eller de bukket under som følge av pinsler
i fengsler og konsentrasjonsleirer, er så stor at den krever hele
nasjonens solidariske innsats.
Våre plikter går videre enn til økonomiske og moralske ytel
ser. Det er også vår plikt å yte hva vi evner og kan i arbeidet
for å skape forhold som gjør krig* og dermed følgende ulykker
umulig. Vi må være med å skape samfunnsforhold hvor det råder
fred, frihet og sosial rettferd. Dermed ærer vi våre falnes minne
på en verdig måte.
Det er også vår plikt mot de kommende slekter.
Vi bringer dem alle vår dypfølte takk.
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Jeg må også nevne de som har stått vårt forbund særdeles
nær og som er gått bort i perioden siden 1938.
Simon Simonsen valgtes til kasserer i forbundet på siste lands
møte. Han avgikk ved døden den 17. oktober 1910.
Alle som kom i berøring med Simonsen lærte ham snart å
kjenne som en solid og pålitelig kamerat, som en med trygghet
kunne overlate ethvert tillitsverv, og en kunne føle seg forvisset
om at det ble samvittighetsfullt skjøttet. Over alt på de arbeids
plasser hvor Simonsen hadde sin beskjeftigelse, var han pålagt
tillitsverv, og sitt verv som forbundets kasserer utførte han med
interesse og stor dyktighet.
Av kjente kamerater utenfor vårt lands grenser, og som vi
har hatt et langt samarbeid med, vil jeg nevne Grov- og fabrikkinternasjonalens formann, Dansk Arbejdsmandsfofbunds sekretær
Eobert Meisen. Mange av oss vil huske ham fra besøk på flere
av våre tidligere landsmøter. I den internasjonale faglige beve
gelse utførte Eobert Meisen et stort og betydningsfullt arbeid,
og det sa seg selv, at forholdene i de skandinaviske land, og sær
lig br oder organisasjonene, hadde hans særlige interesse.
Eobert Meisen døde i juni 1944.
Janne Jonsson, Svenska grov- och fabriksarbetareforbundets
mangeårige formann, avgikk ved døden i juni 1941. Janne Jonssn
var en av pionerene i svensk fagbevegelse. Vi som har hatt anled
ning til å samarbeide med ham i mange år lærte å kjenne ham
som en helt igjennom god kamerat som viste stor interesse for
det interskandinaviske samarbeid og forsto dets betydning. Det
internasjonale samarbeidet var han en varm tilhenger av og deltok
aktivt i det internasjonale samarbeid. Yi har ofte hatt den glede
å se ham som gjest ved våre landsmøter gjennom årene.
M P. Hansson, mangeårig formann i Svenska Gruvindustriarbetareforbundet avgikk ved døden 20. november 1945. Også Hans
son har vi hatt den ære å se som gjest ved tidligere landsmøter,
og vi hadde i ham en god kamerat som viste stor interesse for
de norske gruvearbeideres interesser og var alltid beredvillig til
å yte sin medvirken med råd fra sin lange erfaring.
Det er mange, mange som er vandret bort, som vi vil minnes
og takke for deres innsats for frihet, fred og sosial rettferd, tak
ker for deres troskap mot folk, land og ikke minst for troskap
og innsats for felles sak, fagorganisasjonen.
De ofret alle sine evner og krefter. Til slutt sitt Hv!
Vi lyser fred over Deres minne.
Talen ble fulgt av 1 minutts stillhet.
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Arne Paasche Aasen leste derpå, til orkesterledsagelse sitt
gripende dikt: Lønnmorderkvelden, hvoretter operasanger John
Nergård sang en rekke sanger. Etter at møtets deltakere hadde
sunget Valgsangen og Arne Paasche Aasen hadde lest Blåveisfamilien, ble Ja vi elsker sunget med stor kraft. Formannen tak
ket på landsmøtets vegne de assisterende for det høytidelige inn
slag i landsmøtets forhandlinger, en takk som fikk sterk tilslut
ning fra gjester og representanter. Etter at fotografen så hadde
hatt ordet slo forbundets formann, Johs. M. P. Ødegård på ny
til lyd og uttalte:
Kamerater:
Krigen og det den førte med seg har heller ikke gått våre
organisasjoner ubemerket forbi.
Det var ikke hengått lang tid etter 9. april 1940 før organisa
sjonen fikk merke at det var kommet herrefolk til landet og blan
det seg inn i organisasjonens gjøremål, og det beklageligste av
alt var at det her i landet befant seg noe som med rette kan kalles
«Den, 5. kolonne-», som støttet okkupasjonsmakten etter beste evne.
Kår det gjelder fagorganisasjonen er 10. september 1941 blitt
en merkedag. Da ble et avgjørende slag rettet mot fagorganisa
sjonen etter at der i noen tid før var truffet forberedelser. I dette
forberedende arbeid medvirket den såkalte 84-mannsopposisjon her
i Oslo på en virkningsfull måte.
Den 10. september arrestertes et stort antall av de lovlig
valgte tillitsmenn og aktive fagforeningsfolk, og den lovlig valgte
ledelse ble avsatt og erstattet med nazistiske elementer.
Dette vakte en storm av forbitrelse blant de fagorganiserte.
Det skapte en fast vilje til med alle midler å gå inn for frigjø
ringsarbeidet. Den illegale virksomhet kom i sving for alvor, og
det har utrettet meget til sammensveisingen av de fagorganiserte
arbeidere, styrket den nasjonale innstilling. De fagorganiserte
arbeidere var spredt utover det ganske land, og deres holdning
har ganske visst medvirket til å skape trygghet også hos store
lag av folket som ikke hadde noen organisasjon å støtte seg til.
Den nye nazistiske ledelse gikk helt inn for nazifisering av
fagorganisasjonen. Førerprinsippet ble gjennomført. De kommissariske ledere, som det het, hadde den hele og fulle bestemmel
sesrett. Det enkelte medlem var ikke annet enn et nummer. Det
er klart at en sådan ordning ikke kunne vinne noe gehør blant
de fagorganiserte arbeidere, som var skolert i demokratiets ukren
kelige prinsipper.
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I motstanden mot nazifiseringen bruktes mange midler, bl. a.
kontingentstreik, og for vårt forbunds vedkommende var den gan
ske effektiv. På de forskjellige arbeidsplasser deltok en i kampen
mot okkupasjonsmakten og nazistene med de midler en hadde til
rådighet. Et effektivt middel var sakte arbeidstempo, særlig i de
såkalte krigsviktige bedrifter.
Det var en risikabel aksjon — det manglet ikke på trusler
om represalier. Den minste uregelmessighet ble karakterisert som
sabotasje, og for den slags handlinger utsatte en seg for de stren
geste straffer. Arbeiderne tok likevel risikoen.
En hadde også andre motstandere enn okkupasjonsmakten og
nazistene, idet det var mange arbeidsledere som la alle hindringer
i veien. Også fra det hold kom det trusler om anmeldelse til
Gestapo, dersom ikke arbeiderne satte arbeidstempoet opp. Disse
arbeidsledere sa seg å være jøssinger, men vi kan vel være enig
om at det var ikke jøssinger i den rette mening. Tross alle hind
ringer fulgte arbeiderne sin innstilling, og den var ikke uten
virkning. På denne måten gjorde de en innsats som kanskje
betydde mer enn hva en egentlig kan oppsummere i nøkterne tall
eller utforme i ord.
Norsk Arbeidsmandsforbund inntok på et vis en særstilling,
i hvert fall formelt. Det lovlig valgte styre fikk fungere omtrent
som før, fikk holde regelmessige møter, riktignok under betegnel
sen «rådgivende møter», men også dette tok slutt.
Allerede i 1942 opptok den nazistiske ledelse i L.O. spørsmålet
om dannelse av et eget gruvearbeiderforbund. I den anledning
holdtes en konferanse i slutten av året. Resultatet ble ikke som
den nazistiske ledelse ønsket.
Noe skulle imidlertid skje med Arbeidsmandsforbundet også.
Det som skjedde var at forbundet ble sammensluttet med Bygrungsarbeiderforbundet fra 1. januar 1944.
Fra det tidspunkt opphørte N.A.F. formelt å eksistere. Fra
1. januar 1944 og inntil kapitulasjonen 8. mai i år fristet N.A.F.
tilværelsen som gruppe i «Norsk Forbund for Bygningsindustrien».
Dette forbund var en innretning en nærmest må betegne som
en sørgelig affære. Dette spørsmål kommer vi nærmere inn på
i beretningen.
Fra 1. jamiar 1944 måtte N.A.F. også gå over i helt illegal
tilstand.
Når en vet at okkupasjonsmakten, støttet av N.S., etter hvert
skjerpet sin kamp mot den illegale virksomhet som de var fullt
bekjent med eksisterte, så skjønner vi at det illegale arbeid bød

på mange vanskeligheter. De som deltok måtte til sine tider gå
i passivitet for ikke å risikere det verste, men det var dog et arbeid
som virket omtrent kontinuerlig i forbindelse med de andre illegale
organer som var i arbeid innenfor den faglige organisasjon. Herom
er det avgitt særskilt beretning som ligger på representantenes
bord.
Med hensyn til utviklingen innen forbundet etter 8. mai i
år, skal jeg heller ikke gå i detaljer. Vi vil under sakenes behand
ling etter hvert komme inn på disse ting.
Norsk Arbeidsmandsforbunds 20. landsmøte vil bli en merkepel i forbundets historie, bl. a. fordi en nå går inn i en ny tids
bolk. De første 50 års virksomhet slutter med dette møte, og de
neste 50 års virksomhet begynner. Det beror da på om vi kan
være i stand til å tilrettelegge arbeidsgrunnlaget på en slik måte
at forbundet kan makte sin oppgave, om Norsk Arbeidsmandsfor
bund kan bli et fullverdig instrument i de operasjoner som videre
må foretas for å skape de forhold som er tilrettelagt i forbundets
formål.
Vi må ytterligere utvikle vårt skandinaviske samarbeid. Sam
arbeidet må omfatte også andre forhold enn hva det fra begyn
nelsen og hittil har omfattet, nemlig først og fremst økonomisk
støtte under konflikter.
Samarbeidet må utvikles til å omfatte opplysnings- og studie
arbeidet. Vi kan si at dette arbeid allerede er begynt.
I år har vårt forbund mottatt innbydelse fra Svenska Vågog Vattenbyggnadsarbetareforbund om å sende en representant til
et av forbundets studiekurser ved den svenske Landsorganisasjons
høgskole i Brunsvik. Innbydelsen ble mottatt, og vi sendte en
representant til kurset.
Nå foreligger det en liknende innbydelse fra Svenska Grovoch Fabriksarbetareforbundet. Vi har kvittert for innbydelsen,
men representanten er ennå ikke utsett fordi innbydelsen kom så
nær inn på landsmøtet, at forbundsstyret fant at det burde over
lates til det kommende forbundsstyre å sluttbehandle saka.
Det råder full samstemmighet blant de skandinaviske orga
nisasjoner vi har samarbeid med om at samarbeidet bør utvides
til også å omfatte studie- og opplysningsarbeidet, og som nevnt
er begynnelsen allerede gjort. Nå gjelder det at vi tilrettelegger
vår virksomhet slik at vi kan følge med på skikkelig måte.
Når det gjelder samarbeidet på det internasjonale område, har
vårt forbund søkt å være med på beste måte.
Etter kapitulasjonen har vi igjen knyttet forbindelsen med
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Gruveinternasj onalen, som vi har vært medlem av i mange år.
f! r i ive i n terna sj orialen har vært omtrent inntakt under hele krigen.
Den hadde sitt hovedsete i London før krigen, og den har hele
tiden virket, om enn i begrenset utstrekning. Den første konfe
ranse etter krigen holdtes i Paris i august i år. Vi kunne på
grunn av arbeidet vi sto oppe i ikke avse tid til deltakelse. Den
holdt sin annen konferanse i Brussel nå i november.
Hva angår Grov- og Fabrikksinternasjonalen, som vi har vært
tilsluttet i ennå lengre tid, har denne ikke kommet seg i virksom
het ennå. Den hadde sitt sete i Amsterdam, og ble fullstendig
opprevet ved okkupasjonen av Nederland. Internasjonalens^ gene
ralsekretær var i lang tid arrestert, men er nå på frifot igjen og
har avlagt et besøk i Norge. Forberedelsene til Internasjonalens
gjenreising er i full gang, og forhåpentlig om ikke lenge får vi
høre nærmere herom.
Som det framgår av denne korte oversikt har det lykkes å
komme ganske langt for å gjenopprette de forskjellige organer og
forbindelser, men dette er jo bare begynnelsen, vi må videre.
Jeg føler meg forvisset om at det ikke vil mangle vilje hos
representantene til å yte sin medvirken i dette gjenreisingsarbeid.
Vi må være merksam på at de tider vi går i møte ikke stiller
mindre krav enn de krav vi har stått overfor i den tid som er
gau. Kravet til solidarisk samvirke innen vårt eget lands grenser
er store, og de er heller ikke mindre når det gjelder samvirke
skandinavisk og internasjonalt.
Jeg vil uttale det håp at resultatet av landsmøtets forhandlin
ger må vise seg å bli til gagn for Norsk Arbeidsmandsforbund og
dets medlemmer i særdeleshet, og for den samlede arbeiderklasse
i sin alminnelighet.
Jeg ønsker representantene og våre gjester ennå en gang vel
kommen.
Hermed erklærer jeg Norsk Arbeidsmandsforbund^ 20. lands
møte for åpnet.

Norsk kjemisk Industriarbeiderforbund: Karsten Torkildsen og
Paul Engstad, fra Norsk Kommuneforbund: Torbjørn Henriksen,
fra Norsk Papirindustriarbeiderforbund: Edvard Stenklev og Fritz
Fridholm, fra Skog- og Landarbeiderforbundet: Kjelsrud, fra Arbei
dernes Opplysningsforbund: Arne Johnsen og Anders Mørk, fra
Dansk Arbejdsmandsforbund: Hans Henriksen og W. Bech, fra
Kvinneligt Arbejderforbund i Danmark: Edith Olsen og Ellen
Henriksen, fra Keramisk Forbund i Danmark: Einer Jensen, fra
Sveriges Grov- og Fabriksarbetareforbund: Ernst Falk, fra Svensk
Gruvindustriarbetareforbund: Erik Gonas og Knut Djupman, fra
Svenska Våg- och Vattenbyggnadsarbetareforbund: Oscar E. Fors,
lund og Gustav Fjarrstad. Vi har videre innbudt Finska Bygnings,
arbetarefbrbundet og Finska Glasindustriarbetareforbundet, men
fra det første har vi intet svar mottatt og fra det annet forbund
har vi mottatt meddelelse om at de ikke har anledning til å sende
noen representant, men de oversender vårt landsmøte de beste hil
sener og ønsker. Vi har også innbudt det Russiske Gruvearbeiderforbund, men vi har fått beskjed om at de ikke kan delta, da de
er opptatt med valget til det allrussiske råd. De sender oss de
beste ønsker for et godt resultat av forhandlingene. Gruveinter:
nasjonalen har ikke hatt anledning til å sende noen representant,
men har gitt de svenske representanter fra Gruvindustriarbetarefbrbundet i oppdrag å representere dem. Fabrikkinternasjonalen
har heller ikke hatt anledning til å sende noen representant, men
sender landsmøtet de beste hilsener og uttaler håpet om at for
handlingene må bli til gagn for den norske arbeiderklasse. Videre
har vi innbudt representanter fra de to arbeiderpartier og fra Det
norske Arbeiderparti møter Trygve Bratteli og fra Norges kom
munistiske Parti Strand-Johansen og Johan Lundsholdt. Videre
har vi spesielt innbudt A. Th. Ahlstrand og Alfr. M. Nielsen. Jeg
ønsker på landsmøtets vegne samtlige våre gjester velkommen.
Gunnar Bråthen: For å rasjonere med tiden er vi blitt enige
om at jeg skal hilse fra samtlige norske organisasjoner som møter
her med representanter. Alle disse takker hjertelig for innbydelsen
og overbringer sine organisasjoners hilsninger til landsmøtets repre
sentanter. Vi er kommet inn i et politisk tidsskifte her i landet.
Et tidsskifte går over i historien, et nytt tidsskifte tar til. Jeg tror
vi kan si at det som skjedde ved valget ganske enkelt var en frede
lig revolusjon. Det blir vår oppgave — fagorganisasjonen sammen
med de politiske arbeiderpartier — å sørge for at den fredelige
revolusjon kan føre fram til et sosialistisk Norge. Dette fører
igjen til en ny situasjon for fagorganisasjonen og til en noe endret

Gjestenes hilsningstaler.
Johs. M. P. Ødegård: I likhet med tidligere har vi innbudt en
rekke institusjoner og organisasjoner som vi samarbeider med.
Vi har således innbudt Regjeringen, som vil la seg representere ved
Lars Evensen og Nils Langhelle. De vil komme til stede seneie.
Fra Landsorganisasjonen møter Gunnar Bråthen og Jon Sandnes,
fra Bygningsarbeiderforbundet: Malfred Bergseth og Oskar Johan
sen. fra Norsk Jernbaneforbund: M. Trana og Egil Halvorsen, fra
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framgangsmåte fra den vi er vant til fra tidligere før krigen.
Arbeidsmandsforbundet er et av de gamle, solide forbundene i
Landsorganisasjonen. Det bar alltid gått i spissen når det gjaldt
å løse sakene. Det har tatt mange tunge løft og har på denne
måte og ved sin virksomhet ellers gjort en innsats som har med
virket til å holde vår organisasjon frisk og radikal. Jeg føler meg
overbevist om at forbundet også i de kommende tider vil være å
finne i spissen der hvor løftene skal tas, at det fortsatt vil vise
frisk pågangsmot og søke å løse sakene ut fra de politiske forhold
som til enhver tid foreligger. Jeg finner det ikke nødvendig å
komme nærmere inn på alle de ting som foreligger for arbeider
klassen i den nærmeste tid framover, det blir det sikkert anled
ning til senere i landsmøtets dagsorden, men slutte med å uttale
ønsket om at forbundet og landsmøtet vil medvirke til å føre
utviklingen videre fram til et sosialistisk Norge. (Bifall.)
Johs. M. P. Ødegård: Jeg vil på landsmøtets og forbundets
vegne takke Landsorganisasjonens representant for de overbrakte
hilsninger fra de norske forbund. (Bifall.)
Ernst Falk: Kamerater! På de her representerte svenske
organisasjoners vegne vil jeg takke for den vennlige innbydelse.
Det er en glede for oss å komme hit og se hvordan de har det etter
disse lange mørkeår. Vi har med beundring fulgt den motstands
bevegelse som reistes her i landet. Det viste seg tydelig at det
ikke gikk å slå frihetstanken og demokratiet ned. Om vi for vårt
vedkommende ikke direkte var innblandet i krigen, så har vi i denne
tid hatt mange vanskeligheter å kjempe med og blitt tvunget til
ting som vi ikke er glade over. Men jeg tror ikke at dommen over
det svenske folk og rike vil bli så streng. Ved å holde oss utenfor
har vi kunnet vise våre følelser overfor de skandinaviske land. Når
det gjelder våre arbeidsforhold så er det opplagt at krigen skapte
store vanskeligheter også for oss. Vi var et av de største eksport
land. Hele vår eksport ble sperret, jernindustrien, papir, fyrstikker
osv. fikk ikke noen avsetning ute på markedene, og vi måtte iste
denfor de tidligere varer som vi innførte, gå til erstatningsprodukter. Vi måtte føre en defensiv politikk. Vi sto også foran
inflasjon. Etter 1940 gikk vi inn for prisstopp og fikk også lønnsstopp. Det lyktes oss å holde prisene, men også å få lønningene
opp med 8 prosent, således at vi i dag har omlag det samme lønns
nivå som i 1938. Vi er i dag oppe i forhandlinger om nye avtaler
og vi håper på ytterligere forbedringer. Vi ønsker de beste resul
tater for landsmøtets arbeid, for forbundet og for det skandinaviske
samarbeid. (Bifall.)

Johs. M. P. Ødegård: I tilslutning til det bifall som er gitt av
representantene vil jeg si at etter de trengslenes år vi har hatt,
forstår yi tilfulle hvilken god kamerat vi har hatt i det svenske
folk og i særdeleshet i den svenske fagorganisasjon. Det var ikke
så godt for oss her i landet under okkupasjonen å se klart over
grensen og bedømme de forhold og det som der skjedde. Men vi
forstår i dag til fulle hvilken nytte og betydning det har vært for
oss at Sverige sto som det gjorde. Den støtte vi på denne måte
har fått er meget verdifull. Jeg vil derfor så hjertelig jeg kan
takke våre svenske kamerater, og til denne takk slutter seg samtlige
medlemmer av vårt forbund. (Bifall.)
Einer Jensen: Pa mine danske venner og egne vegne vil jeg
takke for innbydelsen. Jeg ønsker dere til lykke med den måte dere
har klart a komme gjennom de mange vanskelige okkupasjons
årene. Når vi i dag er til stede her, så betyr det at samarbeidet
oss imellom er av den største betydning. Yi er atter i et fritt Norge,
vi har et fritt Danmark. Vi har en fri verden. Vi er kvitt naziveldet og alt som fulgte med dette. Vi gleder oss over denne frihet
og at vi atter kan samles som frie mennesker. Vi klarte det ikke
ved egen hjelp. Vi var små i det store spill. Vi kan bare være glad
for at avslutningen gikk så smertefritt i våre to land. Hvor hårdt
vi enn hadde det hos oss, så var de norske kamerater alltid i våre
tanker, et resultat av vårt sterke samarbeid ned gjennom årene.
Når vi for vårt vedkommende kom igjennom disse årene på en
annen måte enn dere, skyldes det i første rekke at vi ikke hadde
noen Quisling, slik som dere. Den 9. april samlet hele folket seg
uansett parti og vi fikk en samlingsregjering.
Vi hadde
også mat slik at vi kom lettere gjennom disse årene. Og vi
hadde en ting til: et smil, som hverken nordmennene eller svenskene
har. Tyskerne kunne ikke forstå eller begripe at vi smilte
overfor hva de enn foretok seg. Vi har en sang hvor det
bl. a. heter: Bær din byrde med et smil. Og det gjorde vi. Det
kunne ikke tyskerne forstå. Da vi hadde folkestreiken trodde
tyskerne at de straks skulle klare å stanse den. Tyskerne forlangte
at Samvirkende Fagforbunds formann skulle fortrekke, men vi sa
nei. Da ville vi ikke slutte streiken. Hele det danske folk var med
i dette nei, og tyskerne måtte gi seg. Da krigen var slutt sto våre
organisasjoner i full stand og kunne ta fatt på ny. Vi forstår at
vi på mange måter har hatt en stor fordel framfor dere. Ved
samlingsregjeringen sikret vi ro i landet og Samvirkende Fagfor
bund og Dansk Arbejdsgiverforening bie enige om ingen streiker,
men at avgjørelsene skulle skje ved voldgift, og det ble lov. Men
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allikevel lyktes elet oss å høyne lønningene om det énn ikke var
noe større. Men nå i august oppnådde vi 15 øre for menn og 10
øre for kvinner. Vi begynner på denne måte å nærme oss real
lønnen fra 1939. Men vi ser at allerede nå framholder den Danske
Arbeidsgiverforenings formann, at vi har for store lønninger. I
motsetning til Norge, som har fått arbeiderregjering, så står vi i
Danmark i dag ikke så sterk i riksdagen som vi tidligere gjorde
det. Vi står derfor ikke så sterkt i det til våren. Derfor er det
nødvendig med skandinavisk og internasjonalt samarbeid. Det
gjelder om ikke å øde kreftene unyttes, men å bli den makt som
virkelig arbeiderklassen kan bli om den bare holder sammen. Bars
ved samhold og enighet kan vi nå det mål vi har satt oss: en
sosialistisk verden. Jeg takker nok en gang på vegne av mine dan
ske kamerater. Vi er parat til ethvert samarbeid. (Bifall.)
Johs. !/. /'. Ødegård: Jeg vil takke for den hjertelige hilsen
og for de gode ønsker for vårt forbund. Danmark ble rammet av
samme skjebne som oss, om enn ikke fullt så hardt, så har det
danske folk og de danske arbeidere i særdeleshet fått føle hva det
betyr å være hærtatt. Danmark ligger jo bedre til rette på mange
måter enn oss. Danskene forsto vår stilling. De sendte ikke bare
sympati, de viste i handling sin solidaritet. Vi er i høy grad takk
nemlig for dette og vi ber dem ta med en takk og hilsen hjem for
dette. (Bifall.)

betalt kontingent for de siste 3 måneder før landsmøtets innkallelse,
kan på grunn av den stilling forbundet og foreningene har vært i
de siste år ikke opprettholdes.
For at foreningene og medlemmene ved denne anledning skal
kunne bli representert på landsmøtet i størst mulig utstrekning,
fattet representantskapet følgende vedtak: «Nystiftede og gjen
opptatte foreninger som har innsendt rapport og oppgjør innen 6.
september 1945, gis representasjonsrett til landsmøtet etter forbundslovens bestemmelser for øvrig.»
«Med hensyn til utregningen av representantantallet for de
enkelte foreninger bemyndiges forbundskontoret å foreta bereg
ningen i henhold til foreningenes innbetalinger, rapporter og kontingentlister.»
Under henvisning til foranstående og den i dette hefte inntatte
oppgave over foreningenes representasjonsrett, skal foreningene
velge represéntanter og varamenn.
Oppgave over de valgte representanter og varamenn skal være
innsendt til forbundets kontor, Møllergata 3, Oslo, innen 4. no
vember.

Angående valg av representanter til forbundets 20 landsmøte
i Folkets Hus, Oslo, fredag 23. november 1945 kl. 12
og følgende dager:
Ved rundskriv nr. 7 og 12 1945 til forbundets avdelinger ble
der gitt melding om at forbundets landsmøte skal holdes innen
utgangen av november måned d. å.
Forbundets representantskap har behandlet saken på ny i møte
den 5. september og fattet vedtak om at landsmøtet skal holdes
fredag den 23. november kl. 12 i Folkets Hus’ store sal.
Forbuudslovens § 10, punkt 2, inneholder bestemmelse om
foreningenes rett til å foreta valg og regler for valgene: 1 repre
sentant for det første fylte 40-tall og siden 1 for hvert fylt 150-tall
medlemmer.
Mindre foreninger velger i fellesskap representant, såframt
medlemstallet sammenlagt når opp i 40.
Bestemmelsen om at foreningene skal ha vært tilsluttet for
bundet i minst 3 måneder før landsmøtets innkallelse, samt inn

Foreninger med rett lil mer enn 1 representant:
Avd.
nr.

Foreningens navn.

Antall
medl.

5.
21.
75.
92.
102.
111.
147.
268.
325.
367.

Oslo Vask- og Rengj.kv. Forening...............
Oslo og Omegns Anleggsarb. Forening....
Giken Grubearbeiderforening ........................
Bjørkåsen Grubearbeiderforening ...............
N.A.F. avd. 102, Oslo.........................................
Løkken Grubearbeiderforening ...................
Orkanger Arb.mannsforening ........................
Lenvik Arbeidsmannsforening........................
Stavanger og Omegn Jernb.arb. Forening
Oslo og Omegns Statsarbeiderforening . .

341
264
195
190
424
388
217
190
196
368

7.
8.
9.
10.
11.
12.
16.

Foreninger med rett til 1 representant:
Flåt Grubearbeiderforening..........................
Grubearb. Fagforening, Røros ....................
Hyttearb. Fagforening, Røros........................
Vigsnes Grubearbeiderforening ...................
Holand Jernbanearbeiderforening...............
Rjukan og Omegn Arb.mannsforening ....
Valberg Arbeiderforeoing ............................

55
94
64
47
58
123
40

Antall

repr.
Q
2

o
a
€>o
QO
2
2
2
t>o

1
1
1
1
1
1
1
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Avd'
nrh.

20.
22.
2.3.
2d.
25.
27.
31.
<>2.
34.
35.
36.
38.
39.
41.
42.
43.
51.
52.
57.
61.
62.
63.
65.
68.
69.
16.
To.
74.
76.
77.
79.
84.
85.
88.
90.
91.
94.
98.
99.
100.

Antall
medl.
41
42
94

Foreningens navn.
Jæren Jernbanearbeiderforening ...............
Sulitjelma Jernbanearbeiderforening ....
Tunnliøvd Anleggsarb.forening ...................
Ålen Grubearbeiderforening..............
97
Berkvam Jernbanearbeiderforening ..........
99
Sør-Trøndelag Veiarbeiderforening ..........
181
Sandtorg og Trondenes Veiarb.forening . .
40
Østre Kvinesdal Jernbanearb.forening "...
42
Knaben Grubearbeiderforening .......................
149
Stord Arbeiderforening ........................................
132
Trondheim og Omegn Jernbanearb.for..........
no
Ottadalens Anleggsarb. Forening ...............
45
Inntrøndelag Veiarbeiderforening ...............
154
Rosvold Jernbanearbeiderforening .........'
m
Røros Vei- og Anleggsarb. Forening...........
60
Sølvverkarb. Fagforening.................
443
Sauda Anleggsarb. Forening ........................
ø9
Folldal Grubearbeiderforening ....................
494
Follo Veiarbeiderforening ............................
44
Notodden og Omegns Arb.mannsforening ..
40
Igeland og Ånstad Arbeiderforening...........
50
Svean Arbeidsmannsforening ......^.........
57
Myntarbeidernes Fagforening ......................
44
Fåberg Veiarbeiderforening ..........................
52
Valla Jernbanearbeiderforening...................
52
Malmo Grubearbeiderforening ...................
73
Sandnes Arbeiderforening .........
90
Jakobsbakken Grubearbeiderforening ....
449
Veiarbeiderfor. Tofteland Bro . .. .'..........
54
Ankenes Veiarbeiderforening ........................
52
Evje Nikkelverks Arbeiderforening ...........
61
Finneide og Omegns Arbeidsmannsfor.........
44
Eidsvoll Arbeidsmannsforening ...................
55
Utkjerr Anleggsarbeiderforening ...............
74
Sunndalens Arbeidsmannsforening..............
97
Konsmo Jernbanearbeiderforening ...........
61
Bærum Arbeidsmannsforening ..............
47
Drammen og Omegns Jernb.arb.forening..
99
Øvre Årdal Arbeiderforening ........................
93
Vestfold Veiarbeiderforening ........................
44
Båsmo Arbeidsmannsforening.......................
49

Antall
repr.
j
j
|
j
|
1
l
1

1
|
|
4
1
1
|
1
I
4
4
4
j
1
4
1
4
4
4
4
4
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Avd.
nr.
101.
103.
112.
114.
118.
121.
125.
130.
133.
136.
139.
140.
148.
153.
154.
160.
162.
165.
166.
183.
185.
187.
197.
200.
206.
214.
215.
219.
222.
234.
238.
239.
240.
245.
247.
257.
273.
299.
305.
324.
335.

Foreningens navn.
Mo Arbeiderforening.......................................
Arbeiderforeningen «Nordlyset».................
Marna Jernbanearbeiderforening .............
Namdal Veiarbeiderforening ......................
Stjørdal Arbeidsmannsforening .................
Jølster Veiarbeiderforening..........................
Mofjellets Grubearbeiderforening .............
Olden-Innvik Veiarbeiderforening .............
Arendal-Omegn Veiarbeiderforening.........
Sarpsborg Arbeidsmannsforening .............
Grønnfjelldal Jernbanearb.forening .........
Øyslebø Jernbanearbeiderforening.............
Nordre Vestfold Veiarbeiderforening ....
Norderhov-Tyristrand Veiarb.forening ...
Skedsmo Arbeidsmannforening .................
Østfold Maskin- og Veivokterforening . . .
Toten og Vardal Veivokterforening .........
Hadeland Veivokterforening ......................
Østfold Veiarbeiderforening .....................
Søndre Vestfold Veiarbeiderforening .. .
Hægebostad Jernbanearbeiderforening . .
Skjåk Veiarbeiderforening ..........................
Namsen Veiarbeiderforening ......................
Korgen Veiarbeiderforening ......................
Skaland Grafittverks Arbeiderforening .. .
Sandbekk Grubearbeiderforening .............
Mosjøen Arbeidsmannsforening ...............
Nordre Stamlinjes Arb.forening................
Solum Veiarbeiderforening ..........................
Holandsfjord Arbeidsmannsforening.........
Haugarland Veiarbeiderforening .............
Lom Veiarbeiderforening ..............................
Holsvassdragets Anleggsarb.forening . ..
Fyr- og Merkeårbeidernes Forening .........
Pasvikdalens Veiarbeiderforening .............
Dunderlandsdalen Veiarbeiderforening .. .
Hellvik Jernbanearbeiderforening .............
Forseng Jernbanearbeiderforening.............
Bamble Arbeidsmannsforening .................
Storfjord Veiarbeiderforening....................
Vest-Telemark Veiarbeiderforening .........

Antall
medl.
41
57
62
40
40
42
41
43
40
110
40
45
48
47
54
82
75
63
50
46
85
48
40
40
46
140
43
60
70
•62
43
64
63
57
49
53
168
43
41
51
56

Antall
repr.
1
1
1
1
1
1
1
i1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2å
nr.

352.
359.
365.
380.
392.
399.
404.
411.
440.
457.
461.
498.
547.

Foreningens navn.

Mo Jernbaiiearbeiderforening.............
150
Bodø-Røsvik Veiarbeiderforening ...............
Lavangen Veiarbeiderforening.............
46
Drevvatn Jernbanearbeiderforening ..........
Nes Veiarbeiderforening ................................
Finneidfjord Jernbanearb.forening ...........
Bergens Vakt-og Renholdsbetj.forening....
Storfossliei Jernbanearbeiderforening....
Dnnderlands Jernbanearbeiderforening....
Nedre Telemark Veivokterforening...
52
Egersund Jernbanearbeiderforening ..........
Skjeggestad Jernbanearbeiderforening....
Søvitt Grubearbeiderforening.............
90

25
Antall
medl.

Antall
repr.

144.
207.
295.
161.
371.
482.

89.
227.
145.
151.
155.
174.
168.
310.
184.
201.
211.
321.
396.
407.
420.

Akershus fylke:
Sørum og Blaker Veiarb.forening ...............
Nedre Romerikes Veivokterforening..........
Nesodden Fagforening .....................................
Rælingen Veiarbeiderforening.......................
Asker Arbeidsmannsforening .......................
Ullensaker Veiarbeiderforening ...................
Nannestad Veiarbeiderforening ...................
Ski Arbeidsmannsforening ...........................
Nittedal og Hakadal Arb. mannsforening..
Oppegård Veiarbeiderforening ..................
A sak Sandforretnings Faggruppe ..............
Bærum Vask- og Rengj.kv. Forening ....
Fet Veiarbeiderforening ...............................
Enebak Veiarbeiderforening .......................
Hurdal Arbeidsmannsforening ...................

64.
308.
455.
82.
192.
287.
156.
172.
158.
180.
170.
171.
175.
274.
176.
177.
179.
458.
242.
485.

Foreningens navn.
Hedmark fylke:
Tynset Vei- og Anleggsarb.forening ...........
Os Fagforening . ................................................
Storelvdal Veiarbeiderforening ....................
Alvdal Arbeidsmannsforening........................
Tolga Fagforening.............................................
Osenreguleringens Anleggsarb.forening . . .
Nord- og Sor Odal Veivokterforening . . . .
Åmodt Veiarbeiderforening............................
Elverum Veiarbeiderforening ........................
Grue Veiarbeiderforening................................
Stange Veiarbeiderforening ..........................
Hamar Redsk.sentralarb. Forening ...........
Vinger—Eidskog Veiarbeiderforening . . . .
Braskereidfoss Veiarbeiderforening ...........
Åsnes Veiarbeiderforening ............................
Våler Veiarbeiderforening ............................
Furnes og Ringsaker Veiarbeiderforening..
Brandval Veiarbeiderforening ......................
Trysil Veiarbeiderforening ............................
Nord-Østerdal Veivokterforening ...............

167.
228.
195.
291.
244.
468.
292.*
452.
318.
417.
394.
414.

Opland fylke:
Ringebu Veiarbeiderforening ........................
Nord-Gudbrandsdal Riksveivokterfor...........
Valdres Veiarbeiderforening ........................
Vang Arbeiderforening.....................................
Land og Torpa Veivedlikeh.forening...........
Søndre Land Veivokterforening...................
Hurum Arbeiderforening ................................
Biri—Snertingdal Veiarbeiderforening ... .
Dovre Arbeidsmannsforening ........................
Lunner Veiarbeiderforening............................
Lesja Veivedlikelioldforening ........................
Sel Veiarbeiderforening .................................

1.
246.
13.
264.
328.

Buskerud fylke:
Kaggefoss Anleggsarb.forening ....................
Modum Veiarbeiderforening..........................
Hønefoss og Omegn Grovarb.forening.. ..
Rengjøringskv. Forening, Hønefoss ...........
Ådal Veiarbeiderforening ............................

1
62

1

40

1
1

44
59

i
l

92

1

55
43

l

60
81

1
1
1
1
1

Foreninger som i fellesskap har rett til 1 representant:
Østfold fylke:
Våler Veiarbeiderforening ............................
Rygge og Jeløy Veiarbeiderforening...........
Brødremoens Grusarbeiderforening ...........
Halden og Omegn Grubearbeiderforening..
Råde Veiarbeiderforening................................
Askim Vask- og Rengj.kv. Forening..........

Avd.
nr.

24
24

1

4
31

7
11

1

12
28
23

1

1

21
22
23
17

1

33

l

21

22
5

1

19
18
28
17

1
1

Antall
medl.

Antall
repr.

28
7

1

10

23
12
17
18

1

22

1

27
14

1

20

27
33
7
28
14
36
9
36
9
15
25
26
14
24
16
19
29

1
1
1
1
1

1
I

1
1

36

8

1

19
34

1

13
27
4
17
27

1
1

26

Avd.
nr.
Foreningens navn.
15. Ål Veia rbeiderforen ing ...................................
58. Nesbyen Veiarbeiderforening ............
169. Gol Veiarbeiderforening ................................
108. 0. Eiker Veiarbeiderforening.......................
237. Drammen og Omegn Årbeidsm.forening . .
159. Flå Veiarbeiderforening .................................
261. Haugastøl Veiarbeiderforening ...................
390. Hemsedal Veiarbeiderforening ...................
163. Hole Veiarbeiderforening ..............................
209. Krødsherad Veiarbeiderforening..................
182. Eikernveiens Veiarbeiderforening ..............
191. Buskerud Veiarbeiderforening ...................
262. Røyken Veiarbeiderforening...........................
323. Sørumsåsens Grubearbeiderforening..........
505. Hurum Veiarbeiderforening........ ...................
272. Flesberg Veivokterforening ............................
277. Øvre Sandsvær Veiarbeiderforening ..........
283. Ytre Sandsvær Veiarbeiderforening ..........
141.
143
256.
289.
312.
314.
408.
120.
178.
194.
421.
210.
383.
293.
375.
356.
402.
478.
480.

Vestfold fylke:
Tjøme Arbeiderforening ................................
Nedre Lågendal Veiarbeiderforening.........
Svelvikveien Arbeiderforening......................
Sandefjord og Omegn Anleggsarb.forening
Vestfold Veivokterforening ...........................
Slagen Arbeidsmannsforening ......................
Oslofj. festn. Anl.arb.forening ...................
Telemark fylke:
Gjerpen Arbeidsmannsforening ...................
Ulefoss og Omegn Arbeidsmannsforening..
Eidanger Arbeidsmannsforening.................
Gransherad Veiarbeiderforening.................
Skien Arbeidsmannsforening ........................
Hovin Veiarbeiderforening ...........................
Nissedal Veiarbeiderforening .......................
Drangedal Veiarbeiderforening ...................
Sauherad Veiarbeiderforening......................
Kragerø og Omegn Arb.månnsforening ....
Lårdal Veiarbeiderforening...........................
Øst-Telemark Veivokterforening...................

Antall
medl.
12
12
21
24
21
13
16
17
17
26
24
23
20
10
12
13
18
20
8
14
18
6
34
26
18
30
22
36
14
24
16
28
15
35
9
15
25

Antall
rspr.
1
1
1

27
Avd.
nr.

Foreningens navn.

Antall
medl.

81.
126.
236.
196.
384.
409.
433.

Aiist-Agder fylke:
Gjerstad Anleggsarb.forening ........................
Vegårdshei Veiarbeiderforening...................
Søndeled og Omegn Veiarb.forening...........
Norums Veiarbeiderforening ........................
Froland Veiarbeiderforening ........................
Gloserhei Grubearbeiderforening..................
Evenstad Anl.arb.forening ............................

10
29
16
30
7
13
9

18.
55.
59.
72.
315.
87.
97.
116.
164.
115.
354.
127.
224.
364.

Vest-Agder fylke:
Krossen Jerubanearb.forening........................
Vest-Agder Riksveiv. Forening ....................
Farsund og Omegns Veiarbeiderforening ..
Kvinesdal—Fjotland Veiarbeiderforening..
Audnedalen Veiarbeiderforening..................
Lyngdal Veiarbeiderforening ........................
Vennesla Veiarbeiderforening ......................
Skjekkeland Jernbanearb.forening...............
Bakke Jernbanearbeiderforening..................
Drangsholt—Kildalen Veiarb .forening . ..
Halsa Veiarbeiderforening ............................
Gyland Jernbanearb.forening ........................
Bryggeså—Eiesland Veiarbeiderforening . .
Kvinesheia Veiarbeiderforening ...................

28
2
11
22
21
13
7
20
14
14
12
25
10
5

i

54.
129.
337.
477.

Rogaland fylke:
Indre Rvfylke Veiarbeiderforening.............
Drangsdalen Anleggsarb.forening ...............
Stavanger—Jæren Veiarb.forening ...........
Botne Sandtakarbeiderforening ....................

10
8
12
10

i

'6.
119.
205.
254.
280.
285.
338.
406.

Hordaland fylke:
Bruvik Arbeidsmannsforening......................
Øystese—Eideveien Arb.forening ...............
Hosanger Grubearbeiderforening ...............
Voss og Omegns Veiarbeiderforening.........
Fyksesund Arbeiderforening ........................
Etne Arbeiderforening .....................................
Sæbø Veiarbeiderforening ............................
Skjold Veiarbeiderforening ............................

29
18
23
22
6
38
11
3

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Antall
repr.

i

i

i
i
i
i

i
i
i

28
Av^'
nr;>85.
42:].
483.
489.

Antall
Antall
Foreningens navn.
medl.
repr.
Haus Veiarbeiderforeiiiug...............................
7
Leirvik og Omegns Ai-beidsmaiinsloreniiig
12
Os Veiarbeklerforening ....................................
j.
YoSsestrand Veiarbeklerforening........................
22
1

138.
282.
465.
208.
400.
446.
474.

Hogn- og Fjordane fylke:
Framfjord Arbeiderforening .............................
Davik Veiarbeiderforeiiiug ..................................
Eikefjord Veiarbeiderforening...........................
Veiarbeiderforening «Borgund» .......................
Balestrand Vegarbeiderlag ..................................
Indre Sogn Veiarbeiderforening.........
9
Florø Arbeidsmannsforening ........................

14.
412.
369.
28.
186.
279.
29.
122.
33.
117.
378.
188.
193.
248.
397.
353.
376.
504.
393.
395.

49.
386.

21
17
23
14
22
n

Møre og Romsdal fylke:
Bausand Grubearbeiderforening.......................
32
3. Distr. Haviiearbeiderforen ing.........................
lg
«Ekskavator 6» Arbeiderforening .....................
2
Fræna Veiarbeiderforening ..................................
23
Isingvågen Veiarbeiderforening ..........................
<;
Bolsøy Veiarbeiderforening
........................
\ \
Bud Veiarbeiderforening ......................................
15
Grytten og Omegns Veiarbeiderforening ..
30
Skodje Veiarbeiderforening.................................
15
Kristiansund og Omegns Arb.mannsfor. ..
17
Tustna Veiarbeiderforening ................................
g
Bremsnes Veiarbeiderforening ........................
lg
Veiarbeiderforeningen «Samhold» .....................
9
Xoi-dangsfjord Veiarbeiderforening ......
12
Søvik—Lien Veiarbeiderforening .....................
2
Tingvoll Veiarbeiderforening ............................
lg
Straumsnes Veiarbeiderforening.......................
9
Hellesylt Veiarbeiderforening............................
j'g
Xesset og Øksnedal Veiarbeiderforening ..
34
Hustad Veiarbeiderforening .............................
7
Sør Trøndelag fylke:
N. A. F.. Ålen ....................................................
Singås og Omegns Jernbanearb.forening . .

1

34
12

j

1
i
l
1

1
1
1

1

29
Avd.
nr.

Foreningens navn.

No rd-Tromle lag fylke :
221. Xamstad Jernbanearbeiderforening ..........
253. Verdal Arbeidsmannsforening........................
232. Svøljen Jernbanearbeiderforening ..............
405. Xamdal Lastebilforening ........................ ..
451. Ytre Xamdal Veivokterlag ...........................

Antall
medl.

25
15
24
9
8

Nordland fylke:
19. Sulitjelma Bygningsarb.foren ing ....................
29
30. Beiarn Arbeidsmannsforening......................
13
26. Drag Fei (spat arbeider forening .............
33
96. Innliavet Veiarbeiderforening........................
15
47. Fellingfors Jernbanearbeiderforening ....
17
95. Gartland Jernbanearbeiderforening ...........
24
71. Fagerli Grubearbeiderforening ....................
15
379. Nordfold Veiarbeiderforening ...........................
32
78. Sagmo Grubearbeiderforening ......................
36
124. Brønnøysund Fagforening ...........................
5
83. Sanddøla Jernbanearbeiderforening ...........
14
301. Elsfjord Arbeidsmannsforening ....................
26
86. Hamarøy Veiarbeiderforening ......................
20
123. Sjønstå Grubearbeiderforening ....................
20
128. Sulitjelma Hyttearbeiderforening ...............
16
146. Hanken Grubearbeiderforening ...................
28
132. Glomfjord Kraftanl.arb.forening ...............
18
373. Fustvatnet Veiarbeiderforening ...................
35189. Grane Veiarbeiderforening ............................
22
329. Hattfjelldal Veiarbeiderforening ...............
18
190. Saltdal Arbeidsmannsforening ....................
26
391. Mo og Omegns Veiarbeiderforening...........
14
333. Vågan Veiarbeklerforening ............................
20
334. Hemnes Arbeidsmannsforening ...................
20
202. Sefrivatn Jernbanearbeiderforening ..........
12
432. Kusåga Jernbanearbeiderforening ..............
29
358. Skjerstad Veiarbeiderforening ...................
29
362. Drevja Veiarbeiderforening...........................
15
382.
M ulvik Jernbanearbeiderforening .............
9
445. Rognan Jernbanearbeiderforening .............
32
401. Hamarfald og Omegns Stenarb.forening . .
30
484. Sørfjorden Arbeidsmannsforening...............
10

Antall
repr.

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30
Avd.
nr.

436.
439.
442.
467.

Foreningens navn.

Antall
medl.

Borge Veiarbeiderforening .................................
Horndal Arbeiderforening .................................
Fjel lb ratt Veiarbeiderforening .........................
Vega Veiarbeiderforening .... ...............................

21
25
30
10

Antall
repr.

1
1

Troms fylke:
181.
300.
331.
370.
398.
340.
841.
476.
508.
511.

Storfossen Veiarbeiderforening .........................
Breivik Veiarbeiderforening ................................
Balsfjord Veiarbeiderforening...........................
Mefjordvær Havnearbeiderforening ..................
Ballangen Veiarbeiderforening ..........................
Lyngen, Sørfjord og Karlsøy Veiarb.for. ..
Kvæfjord Veiarbeiderforening............................
Hillesøy Veiarbeiderforening .............................
Salangen Veiarbeiderforening ............................
Tranøy Veiarbeiderforening................................

22
21
18
18
9
33
11
17
10
27

1
1
1
1

Finnmark fylke:
44.
53.
271.
361.

Grubernes Arbeidsmannsforening .....................
«Nordens Klippe», Kirkenes . ...........................
Varangerbotn Veiarbeiderforening...................
Kepparfjord dal Veiarbeiderforening...........

10
19
21
15

1

Navneopprop.
Sekretær Alb. Karlsen foretok så navneopprop. — Følgende
representanter var til stede:
Oslo Vask- og Rengjøringskvinners Forening: Elisabeth Grefsrud, Anna M. Olsen, Kjærlaug Skolbones. Oslo og Omegns Anleggsarbeiderforening: Alfred Torkildsen, Alf Hermstad. Giken Grubearbeiderforening: Karl Bottenvand, Henrik Aastrøm. Bjørkåsen
Grubearbeiderforening: Adam Johansen, Ingdor Løkås. N. A. F.
avd. 102: Asbj. Andersen, Olaf Heum, Otto Kristiansen. Løkken
Grubearbeiderf orening: Einar Schei, Bersvend Aspås, Anders
Holum. Orkanger Arbeidsmandsforening: Agnar Nærvik, Bjarne
Larsen. Lenvik Arbeidsmannsforening: Corn. O. Sørlie, Agnus
Angell. Stavanger og Omegns Jernbanearbeiderforening: Nils Bak
ken, Magnar Kristiansen. Oslo og Omegns Statsarbeiderforening:
O. Stornes, Gudrun Hansen, A.-Lund. Flåt Grubearbeiderf orening:
John. Rysstad. Grubearbeidernes Fagforening: Einar Hallgren.
Hyttearbeidernes Fagforening: Axel Selboe. Vigsnes Grubearbei-

derforening: Anders Olafsen. Holand Jernbanearbeiderforening:
Konrad Pedersen. Rjukan og Omegn Arbeidsmannsforening: Bir
ger Sørensen. Valberg Arbeiderforening: Hartvig Gundersen. Jæ
ren Jernbanearbeiderforening: Eilert Eliassen. Sulitjelma Jernarbeiderforening: Peder N.. Vik. Tunnhøvd Anleggsarbeiderfor
ening: Peder Nyhus. Ålen Grubearbeiderforening: Jens Sundan.
Bergkvam Jernbanearbeiderf orening: B. Thunshelle. Sør-Trøndelag Vegarbeiderforening: Sivert Dahlen. Sandtorg og Trondenes
Veiarbeiderforening: Ole Linaker. Østre Kvinesdal Jernbane
arbeiderf orening: H. O. Jupskås. Knaben Gruvearbeiderforening:
Einar Wirak. Stord Arbeiderforening: Anders Egeland. Trond
heim og Omegn Jernbanearbeiderf orening: Arthur Jakobsen. Ottadalens Anleggsarbeiderforening: Paul Fredriksen. Inntrøndelag
Veiarbeiderforening: Ole Reinås. Rosvold Jern banearbeider f or
en ing : Bernh. Reines. Røros Vei- og Anleggsarbeiderforening: Ole
Halden. Sølvverksarbeidernes Fagforening: Armosen. Sauda Anleggsarbeiderforening: Lasse Bang. Folldal Gruvearbeiderforening:
Ole Beck. Follo Veiarbeiderforening: Thv. Thorstensen. Notodden
og Omegn Arbeidsmannsforening: Emil Ødegård. Tgeland og Ån
stad Arbeiderforening: Levin Andreassen. Svean Arbeidsmanns
forening: Alfred Stenbak. Myntarbeidernes Fagforening: Bjarne
Løver. Fåberg Veiarbeiderforening: Sigvald Haugen. Valla Jern
banearbeiderf orening : Jon Ottermo. Malmo Gruvearbeiderforening:
Ole E. Våde. Sandnes Arbeiderforening: Sverre Sjursen. Jakobsbakken Gruvearbeiderforening: Karl Lunde. Veiarbeiderforningen
Tofteland bro: Knut Hartmark. Ankenes Veiarbeiderforening:
Gjerløv Fagerbakk. Evje Nikkelverks Arbeiderforening: Thv. Åvitsland. Finneide og Omegns Arbeidsmannsforening: Alfr. Tveråmo.
Eidsvoll Arbeidsmannsforening: Edvard Hemli. Utkjerr Anleggs
arbeiderforening: Martin Engen. Sunndalens Arbeidsmannsfor
ening: Johan Sundstrøm. Konsmo Jernbanearb.forening: Hjalmar
Sundt. Bærum Arbeidsmannsforening: Kaare Olsen. Drammen og
Omegn Jernbanearbeiderforening: Halvor Solli. Øvre Årdal Ar
beiderforening: Ivar Sterri. Vestfold Veiarbeiderforening: Hans
Skjauff. Båsmo Arbeidsmannsforening: Hans P. Hanssen. Mo
Arbeiderforening: Asle Jamtli. Arbeiderforeningen «Nordlyset»:
Alsing Moen. Marna Jernbanearbeiderforening: R. Aslesen. Namdal Veiarbeiderforening: Sigvald Hellesvik. Stjørdal Arbeids
mannsforening: Oddleif Dybwad. Jølster Veiarbeiderforening: Jo
han Skrede. Mofjellets Gruvearbeiderforening: Olav Alterhaug.
Olden-Innvik Veiarbeiderforening: Alfred Guddal. Arendal og Om
egn Veiarbeiderforening: Åman Ågset. Sarpsborg Arbeidsmanns-
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forening: Hans Johnsen. Grønnfjelklal Jernbanearbeiderforening:
Trygve Trelnes. Øyslebø Jernbanearbeiderforening: Ingen møtt.
Nordre Vestfold Veiarbeiderforening: Bernh. Andersen. Xorder
hov-Tyristrand Veiarbeiderforening: Ivar Martinsen. Skedsmo Arbeidsmannsforening: Joh. Johansen. Østfold Maskin- og Veivokterforening: Olaf Sletten. Toten og Vardal Veivokterforening: Alfr.
Frydenlund. Hadeland Veivokterforening: M. Langbakken. Øst
fold Veiarbeiderforening: Thoralf Myhrvold. Søndre Vestfold Vei
arbeiderforening: Emil Zakariassen. Hægebostad Jernbanearbei
derforening: Harry Lantz. Skjåk Veiarbeiderforening: Martin For
berg. Hamsen Veiarbeiderforening: Eivind Fisknm. Korgen Vei
arbeiderforening: John Jacobsen. Skaland Grafittverksarbeiderforening: Johs. Sørensen. Tromsøysund Veiarbeiderforening: Si
gurd Larsen (frav.). Sandbekk Gruvearbeiderforening: Bernh. Bjånes. Mosjøen Arbeidsmannsforening: Reidar Tverå. Nordre Stamlinjes Arbeiderforening: Gunnar O. Fjæra. Solum Veiarbeiderfor
ening: Martin Hedlund. Holandsfj. Arbeidsmannsf orening: Ingen
møtt. Haugarland Veiarbeiderforening: Arnt Hauge. Lom Vei
arbeiderforening: Ola Høiberg. Holsvassdragets Anleggsarbeiderforening: Ove Amundsen. Fyr- og Merkearbeidernes Fagforening:
Ingen møtt. Pasvikdalens Veiarbeiderforening: Alf Rafaelsen. Dunderlandsdalen Veiarbeiderforening: Peder Eide. Hellvik Jernbane
arbeiderforening: Hans Paulsen. Forseng Jernbanearbeiderfor
ening: Aksel Stokmo. Bamble Arheidsmannsforening: Lauritz Lar
sen. Storfjord Veiarbeiderforening: Anton Nilsen. Vest-Telemark
Veiarbeiderforening: Sverre Nordskog. Mo Jernbanearbeiderfor
ening: John Tamnes. Bodø-Røsvik Veiarbeiderforening: Bernt Alf
sen. Lavangen Veiarbeiderforening: Jensenius Jenssen. Drewatn
Jernbanearbeiderforening: Einar A. Holm. Nes Veiarbeiderfor
ening: Ingv. Martinsen. Finneidfjord Jernbanearbeiderforening:
Jakob Sæther. Bergens Vakt- og Renholdsbetjenings Forening:
Anna Anthoni. Storfosshei Jernbanearbeiderforening: Sigmund
Bjørgan. Dunderlands Jernbanearbeiderforening: Ole Strand.
Nedre Telemark Veivokterf orening: John Severinsen. Egersund
Jernbanearbeiderforening: Lars Bergundhaugen.
Skjeggestad
Jernbanearbeiderforening: Karl Olsen. Kykkelsrud Annleggsarbeiderforening: Sæmund Johansen. Søvit Gruvearbeiderforening: In
gen møtt. Våler Veiarbeiderforening, Rygge og Jeløy Veiarbeider
forening, Brødremoens Grusarbeiderforening: Petter Johannessen.
Halden og Omegn Gruvearbeiderforening, Råde Veiarbeiderforning, Askim Vask- og Rengjøringskvinners Forening: Johs. Kri
stiansen. Sørum og Blaker Veiarbeiderforening, Nedre Romerikes

Veivokterf orening: Johan Gulliksrud. Nesodden Fagforening, Ræ
lingen Veiarbeiderforening: Johan Johansen. Asker Arbeidsmannsforening, Ullensaker Veiarbeiderforening: Kolbjørn Westengen.
Nannestad Veiarbeiderforening, Ski Arbeidsmannsf orening: Ingen
møtt. Nittedal og Hakadal Arbeidsmannsforening, Oppegård Vei
arbeiderforening: Frank Haugen. Asak Sandforretnings Fag
gruppe, Bærum Vask- og Rengjøringskvinners Forening, Fet Vei
arbeiderforening: Kasper Gullerud. Enebak Veiarbeiderforening,
Hurdal Arbeidsmannsforening: Ragnv. Syvertsen. Tynset Vei- og
Anleggsarbeiderforening, Os Fagforening, Storelvdal Veiarbeider
forening: Sigurd Sagdal. Alvdal Arbeidsmannsforening, Tolga
Fagforening. Osenreg. Anleggsarb.forening: Johs. Persheim. Nordog Sør-Odal Veivokterforening, Åmodt Veiarb.forening: Einar Snarud. Elverum Veiarb.forening, Grue Veiarbeiderforening, Kristian
Tangen. Stange Veiarbeiderforening, Hamar Redsk.sentralarbeiderforening: Øle Tangen. Vinger-Eidskog Veiarbeiderforening,
Braskereidfoss Veiarbeiderforening, Ole Nilsen. Åsnes Veiarbeider
forening, Våler Veiarbeiderforening: Oliver Hagen. Furnes og
Ringsaker Veiarbeiderforening, Brandval Veiarbeiderforening: Bir
ger Bækkevold. Trysil Veiarbeiderforening, Nord-Østerdal Veivokterforening: Gunvall Grønland. Ringebu Veiarbeiderforening, NordGudbrandsdal Riksveivokterforening: Ola E. Dosetli (frav.). Val
dres Veiarbeiderforening, Vang Arbeiderforening: Sigurd Melum.
Land og Tor] ta Veivedlikeholdsforening, Søndre Land Veivokterforening: Magnus Bergum. Hurum Arbeiderforening, Biri-Snertingsdal Veiarbeiderforening: Andres Lokreim. Dovre Arbeids
mannsforening, Lunner Veiarbeiderforening: Kr. Morken. Lesja
Veivedlikelioldsforening, Sel Veiarbeiderforening, Sigurd Stampeløkken. Kaggefoss Anleggsarbeiderforening, Modum Veiarbeider
forening: Jørgen Aslesen. Hønefoss og Omegn Grovarbeiderforening, Rengjøringskvinnenes Forening, Hønefoss, Ådal Veiarbei
derforening: P. Å. Fugleberg. Ål Veiarbeiderforening, Nesbyen Vei
arbeiderforening, Gol Veiarbeiderforening: Ingen møtt. 0. Eiker
Veiarbeiderforening, Drammen og Omegn Arbeidsmannsforening:
Karl Gullaksen (frav.). Flå Veiarbeiderforening, Haugastøl Vei
arbeiderforening, Hemsedal Veiarbeiderforening: Johan Braaten
(frav.). Hole Veiarbeiderforening, Krødsherad Veiarbeiderfor
ening: Th. Lobben (frav.). Eikernveiens Veiarbeiderforening,
Buskerud Veiarbeiderforening: Arne Horgen. Røyken Veiarbeider
forening, Sørumsåsens Gruvearbeiderforening, Hurum Veiarbeider
forening: Wilhelm Berglund. Flesberg Veivokterforening, Øvre
Sandsvær Veiarbeiderforening, Ytre Sandsvær Veiarbeiderforening:
A - 3
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Ingen møtt. Tjøme Arbeiderforening, Nedre Lågendal Veiarbeiderforening, Svelvikveien Arbeiderforening: Bernhard Andersen (repr.
også avd. 148). Sandefjord og Omegn A n leggsarbeid erforen i ng,
Vestfold Veivokterforen ing: Arnt Lien. Slagen Arbeidsmannsforeiiing, Oslofjordens Festn. Annleggsarbeiderforening: Ingen møtt.
(1jerpen Arbeidsmannsforening, Ulefoss og Omegn Arbeidsmannsforening: Olaf A. Olsen. Eidanger Arbeidsmannsforening, Grans
herad Veiarbeiderforening: Jørgen Løyte. Skien Arbeidsmannsfor
ening, Hovin Veiarbeiderforening: Einar Johansen. Nissedal Vei
arbeiderforening, Drangedal Veiarbeiderforening: Hans Eidskard.
Sauherad Veiarbeiderforening, Kragerø og Omegn Arbeidsmanns
forening: Olaf Fors. Lårdal Veiarbeiderforening, Øst-Telemark
Veivokterforening: John Dokka. Gjerstad Anleggsarbeiderforening,
Vegårdshei Veiarbeiderforening, Søndeled og Omegn Veiarbeider
forening: Sigvald Fjøstolfsen. Hornes Veiarbeiderforening, Fro
land Veiarbeiderforening, Gloserhei Gruvearbeiderforening, Evenstad Anleggsarbeiderf orening: Lars Larsen. Krossen Jernbanearbeiderforening, Vest-Agder Biksveivesens Forening, Farsund og
Omegn Veiarbeiderforening: Anker Wiik. Kvinesdal-Fjotland Vei
arbeiderforening, Audnedalen Veiarbeiderforening: T. Røiland.
Lyngdal Veiarbeiderforening, Vennesla Veiarbeiderforening, Skjekkeland Jernbanearb.forening: Ingen møtt. Bakke Jernbanearbeiderforening, Drangsholt-Kildalen Veiarbeiderforening, Halsa Vei
arbeiderforening: Josef Eidet (frav.). Gyland Jernbanearbeiderforening, Bryggeså-Eiesland Veiarbeiderforening, Kvinesheia Vei
arbeiderforening: Alfred Sundt. Indre Ryfylke Veiarbeiderfor
ening, Drangedalen Anleggsarbeiderforening, Sta vanger-Jæren Vei
arbeiderforening, Botne Sandtakarbeiderforening, Oskar Kvalvåg
(frav.). Bruvik Arbeidsmannsforening, Øystese-Eideveien Arbei
derforening: Ingen møtt. Hosanger Gruvearbeiderforening, Voss og
Omegns Veiarbeiderforening, Fyksesund Veiarbeiderforening: Ras
mus Litland. Etne Arbeiderforening, Sæbø Veiarbeiderforening,
Skjold Veiarbeiderforening: Ludolf Gundegjerde. Haus Veiarbei
derforening, Leirvik og Omegn Arbeidsmannsforening, Os Veiarbei
derforening, Vossestrand Veiarbeiderforening: Ingen møtt. Framfjord Arbeiderforening, Davik Veiarbeiderforening, Eikefjord Vei
arbeiderforening: Hans Kaale. Veiarbeiderforeningen «Borgund»,
Balestrand Vegarbeiderlag, Indre Sogn Vegarbeiderforening, Florø
Arbeidsmannsforening: Magnus Lunde. Rausand Grubearbeiderforening, 3. Distr. Havnearbeiderforening, Ekskavator 6. Arbeider
forening: Lars Garsliol. Fræna Veiarbeiderforening, Isingvågen
Veiarbeiderforening, Bolsøy Veiarbeiderforening: Marius Bredsen.
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Bud Veiarbeiderforening, Grytten og Omegns Veiarbeiderforening:
Karl Nilsen. Skodje Veiarbeiderforening, Kristiansund og Omegns
Arbeidsmannsforening, Tustna Veiarbeiderforening: Peder Eidskrem. Bremsnes Veiarbeiderforening, Veiarbeiderforeningen «Sam
hold», Norangsfjord Veiarbeiderforening, Søvik-Lien Veiarbeider
forening: Alfred Hoel. Tingvoll Veiarbeiderforening, Straumsnes
Veiarbeiderforening,.Hellesylt Veiarbeiderforening: Olav Hellesylt.
Nesset og Øksnedal Veiarbeiderforening, Hustad Veiarbeiderfor
ening: Rikard Slatlem. N. g. F., Ålen, Singsås og Omegns Jernbanearbeiderforening: Ingen møtt. Namstad Jernbanearbeiderfor
ening, Verdal Arbeidsmannsforening: S. Berntsen (frav.). Svøljen
Jernbanearbeiderf orening, Namdal Lastebilforening, Ytre Namdal
Veivokterlag: Ingen møtt. Sulitjelma Bygningsarbeiderforening,
Beiarn Arbeidsmannsforening: Egil Dobakk. Drag Feltspattarbeiderforening, Innhavet Veiarbeiderforening: Norman Langmo. Fellingfors Jernbanearbeiderforening, Gartland Jernbanearbeiderf or
ening: Martin Stokke. Fagerli Grubearbeiderforening, Nordfold
Veiarbeiderforening: Ole Petrussen. Sagmo Grubearbeiderforening,
Brønnøysund Fagforening: Johannes B. Rødås. Sanddøla Jernbanearbeiderforening, Elsfjord Arbeidsmannsforening: A. Berg.
Hamarøy Veiarbeiderforening, Sjønstå Grubearbeiderforening:
Bernhoff Olsen. Sulitjelma Hyttearbeiderforening, Hanken Grube
arbeiderforening: Olaf Sørensen. Glomfjord Kraftanleggarbeiderforening, Fustvatnet Veiarbeiderforening: Willy Edvartsen. Grane
Veiarbeiderforening, Hattfjelldal Veiarbeiderforening: Vidar Nil
sen. Saltdal Arbeidsmannsforening, Mo og Omegns Veiarbeider
forening: Johan Lien. Vågan Veiarbeiderforening, Hemnes Ar
beidsmannsforening: Kristian Olsen. Sefrivatn Jernbanearbeiderforening, Rusåga Jernbanearbeiderforening: Johannes Høiås.
Skjerstad Veiarbeiderforening, Drevja Veiarbeiderforening: Ingen
møtt. Mulvik Jernbanearbeiderf orening, Rognan Jernbanearbeiderforening: Karl Edvardsen. Hamarfald og Omegns Stenarbeiderfor
ening, Sørfjorden Arbeidsmannsforening: Magnus Hagerup. Borge
Veiarbeiderforening, Horndal Arbeiderforening: Kristen Kristensen. Fjellbratt Veiarbeiderforening, Vega Veiarbeiderforening:
Ingen møtt. Storfossen Veiarbeiderforening, Breivik Veiarbeider
forening: Herman Skoglund. Balsfjord Veiarbeiderforening, Mefjordvær Havnearbeiderforening, Ballangen Veiarbeiderforening:
Halvdan Noreng. Lyngen, Sørfjorden og Karlsøy Veiarbeiderfor
ening: Jens Nilsen. Kvæfjord Veiarbeiderforening, Hillesøy Vei
arbeiderforening, Sallangen Veiarbeiderforening, Tranøy Veiarbei
derforening: Sverre Salomonsen. Grubernes Arbeidsmannsforening,
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«Nordens Klippe», Kirkenes: Laurits Eliassen. Varanger Veiarbeiderforening, Varangerbotn Veiarbeiderforening, Repparfjorddal
Veiarbeiderforening: Trygve Andersen.
Representantskapet: Johs. M. P. Ødegård, formann, Glir. Hen
riksen, viseformann, Adolf K. Lien, kasserer, Alb. Karlsen, sekre
tær, Lars Bakken, sekretær, Alfred Arnesen, Birger Eriksen, Selma
Holmquist, Hilmar Antonsen, Ludvik Larsen, Kristian Moljord,
Andreas Rekve, Jon Nergård, Kr. Almskår, Didrik Isaksen, Gustav
Berg, Tønnes Moi, Odin Herø (ikke møtt), J. B. Johansen (møtte
for Togstad), Ludvik Karlstad, J. P. Karlsrud, Martin Dyrset.
Landsorganisasjonens Revisjonskontor: Revisor Knut Møller.
Norsk Arbeidsmandsforlmnds revisj.utvalg: Oskar Kverneboe.
Innbudte organisasjoner: Regjeringen: Lars Evensen, Nils
Langhelle. Arbeidernes faglige Landsorganisasjon: G. Bråthen, Jon
Sandnes. Norsk Bygningsarbeiderforbund: Malfred Bergseth,
Oskar Johansen. Norsk Jernbaneforbund: M. Trana, Egil Halvor
sen. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund: Karsten Torkildsen,
Paul Engstad. Norsk Kommuneforbund: Torbjørn Henriksen.
Norsk Papirindustriarbeiderforbund: Edvard Stenklev, Fritz Fridholm. Norsk Skog- og Landarbeiderforbund: Kjelsrud. Arbeider
nes Opplysningsforbund: Arne Johnsen, Anders Mørk. Dansk Ar
beidsmandsforbund: Hans Henriksen, W. Bech. Kvindeligt Arbei
derforbund i Danmark: Edith Olsen, Ellen Henriksen. Keramisk
Forbund i Danmark: Einer Jensen. Sv. Grov- og Fabriksarbetareforbund: Ernst Falk. Sv. Gruyindustriarbetareforbund: Erik Gonas, Knut Djupman. Sv. Vag- och Vattenbyggnadsarb.forbund:
Oscar E. Forslund, Gustav Fjårrstad. Finska Bygningsarbetareforbundet. Finska Glasindustriarb.fbrbund. Det russiske Grubearbeiderforbund. Grubeinternasjonalen. • Fabriksinternasjonalen.
Det Norske Arbeiderparti: Trygve Bratteli. Norges Kommunistiske
Parti: Strand-Johansen, Johan Lundsholdt.
Spesielt innbudt: A. Th. Ahlstrand, Alfr. M. Nielsen.

Fullmaktene godkjennes.
Alb. Karlsen: I likhet med tidligere har representantskapet
nedsatt en fullmaktskomité bestående av Kr. Moljord, Ludvik Lar
sen og meg, og komitéen innstiller følgende:
Fullmaktskomiteen har gått igjennom de til forbundet inn
sendte fullmakter for de enkelte foreningers representanter til
landsmøtet.
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Ved gjennomgåelsen av representantlistene og de innsendte
fullmakter viser det seg at det foreligger fullmakter for 201 repre
sentanter som kan godkjennes uten anmerkning.
Videre foreligger fullmakt fra avd. 238 for Nils Vesterlund.
Mot denne fullmakt er det reist protest fra Johan B. Heggen som
påtaler at valget er foretatt ved to forskjellige møter og mener
at Heggen, som er valgt på første møte, bør godkjennes som repre
sentant.
Forbundskontoret har ved telegram av 19. nov. meddelt at val
get på Vesterlund, som er foretatt på generalforsamling den 27.
okt. 1945, er godkjent.
Etter forbundslovens § 10, punkt 2, kan fnllmaktskomitéen
ikke godkjenne de foretatte valg og forelegger saken for lands
møtet til avgjørelse.
Avd. 137 Varanger Veiarbeiderforening har ikke innsendt opp
gjør til forbundet til den frist som var fastsatt av Representant
skapet, 6. september, men etter det som foreligger har avdelingen
innbetalt kontingenten til forbundet til Samorganisasjonen i Vadsø
og søker på det grunnlag om å få representant til landsmøtet.
Forbundskontoret har innvilget avdelingen rett til å sende
representant.
Fnllmaktskomitéen godkjenner avdelingens rett til representa
sjon.
Videre foreligger telegrafisk fullmakt for representant for avd.
213 Tromsøysund, innkommet til forbundet den 17. nov.
Årsaken til at fullmakten ikke er innsendt tidligere er at avd.
213 er falt ut av fortegnelsen da representasjonslisten ble oppsatt
og foreningen har således ikke fått seg tilsendt valgmateriell.
Følgende foreninger, som har rett til å velge representantene
alene, har ikke innsendt fullmakter:
Avd. 140 Øyslebø, 234 Holandsfjord, 245 Fyr- og Merkearbei
derne samt avd. 547 Søvit.
Av foreninger som velger sammen er det ikke innsendt full
makter fra følgende: 168 Nannestad, 310 Ski, 15 Ål, 58 Nesbyen,
161 Gol, 272 Flesberg, 277 Øvre Sandsvær, 283 Ytre Sandsvær,
314 Slagen, 408 Oslofjorden, 87 Lyngdal, 97 Vennesla, 116 Skjekkeland, 6 Bruvik, 119 Øystese, 385 Haus, 423 Leirvik, 483 Os, 489
Vossestrand, 49 Ålen, 386 Singsås, 232 Svøljen, 405 Namdal, 451
Ytre Namdal, 358 Skjerstad, 362 Drevja, 442 Fjellbrott, 467 Vega.
Fullmaktskomitéen vil foreslå fullmaktene godkjent.
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Når det gjelder fullmakten fra avd. 238 Haugar!and Veiarbeiderforening, vil fullmaktskomitéen uttale:
Den 12. oktober ble det boldt møte i et av avd. 238’s distrikt
for valg av representant til landsmøtet.
På møtet ble det avgitt 10 stemmer for Johan B. Heggen som
representant og 7 stemmer for Nils Vesterlund som representant.
Haugarland Veiarbeiderforening har et virkeområde som om
fatter hele Haugarlanddistriktet og av den grunn har foreningen
underavdeling i Kopervik.
Foreningens avdeling i Kopervik var ikke innkalt til møte den
12. oktober og deltok således ikke i det første møte 12. oktober i
valget av representant til landsmøtet.
Da foreningens gruppe i Kopervik ikke var innkalt til møtet
den 12. oktober, holdt denne gruppe møte en uke senere og valgte
Nils Vesterlund som representant med 30 stemmer og Arnt Hauge
som varamann.
Valgresultatet ble så innsendt til forbundet, og forbundet mot
tok i samme forbindelse protest fra B. Heggen.
Avskrift av Heggens protest ble fra forbundet oversendt til
foreningen den 9. november med anmodning om nærmere forkla
ring. Foreningen gir forklaring ved skriv av 15. okt. hvori med
deles at der i foreningen er holdt ekstraordinær generalforsamling
den 27. okt. i anledning de to tidligere foretatte gruppevalg, og
generalforsamlingen godkjente de valg som var foretatt med Nils
Vesterlund som representant og Hauge som varamann.
På grunnlag av disse dokumenter sendte forbundskontoret tele
grafisk svar til foreningen at generalforsamlingens stadfestelse av
Vest er lunds valg godkjennes.
Fullmaktskomitéen er enig i at de enkelte valg ikke er fore
tatt på den i forbundslovens § 10 forutsatte måte, idet foreningen
skulle ha bestemt i forveien om gruppevalg skulle holdes, så de
enkelte grupper hadde kunnet gjort seg gjeldende.
Av den grunn uttaler fullmaktskomitéen at landsmøtet direkte
må godkjenne eller forkaste fullmakten.
Personlig er jeg av den oppfatning at landsmøtet- må god
kjenne den foreliggende fullmakt på Nils Vesterlund som repre
sentant, da hans fullmakt er godkjent enstemmig av en senere
generalforsamling i foreningen.
Votering: Fullmaktskomitéens innstilling ble enstemmig ved
tatt.
’
.

Forretningsorden.
Følgende forslag til forretningsorden referertes:
1. Møtets forhandlinger er ikke offentlige. Dog har arbeider
pressens representanter adgang. Likeledes har medlemmer a\
forbundet adgang til galleriet som tilhørere,, unntagen når en
sak besluttes behandlet for lukkede dører.
Representantene må forevise adgangskort og tilhørere
medlemsbok ved inngangen.
2. Til å lede møtet velges 2 ordstyrere. Ordstyrerne ordner inn
byrdes møtenes ledelse. Til å føre protokollen velges 4 sekre
tærer.
3. Møtene holdes fra 9—1 formiddag og 3—7 ettermiddag.
4. Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Unntagen for innledningsforedrag begrenses taletiden til 10
minutter Iste og 5 minutter 2nen og 3dje gang.
Ordstyreren har for øvrig, når han finner det påkrevd,
rett til å stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og strek
med de inntegnede talere.' Til forretningsordenen gis ingen
ordet mer ennn 1 gang og høyst 2 minutter til hver sak.
Talerne skal tale fra den dertil bestemte plass i salen.
5. Forslag må leveres skriftlig til ordstyreren, undertegnet med
vedkommendes navn og navnet på den forening han represen
terer. Intet nytt forslag kan opptas etter at det er besluttet
satt strek med de inntegnede talere.
Forslag som ingen forbindelse har med de på dagsordenen
oppførte saker, kan ikke behandles.
6. Alle beslutninger avgjøres med alminnelig flertall. I tvilstil
felle eller når 20 representanter forlanger det, foregår avstem
ningen ved navneopprop.
7. I protokollen innføres kun forslagene og avstemningene samt
de fattede beslutninger.
8. Protokollen oppleses ved hvert møtes begynnelse og for siste
møte ved dets slutning.
9. Ved hvert formiddagsmøtes begynnelse foretas navneopprop.
Anm Anthoni foreslo arbeidstiden satt fra klokken 10—13 og

15—18.
Votering: Forretningsorden ble vedtatt som foreslått. — Anna
Anthonis forslag til arbeidstid ble vedtatt med stort flertall.

1.

2.
3.
4.

5.
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Vedtagelse av dagsorden.

Valgt ble Selbo, Fredriksen, Asbjørn Andersen og Almsgård.
Redaksjonskomité, valgkomité og budsjettkomité valgtes over
ensstemmende med innstillingen og fikk følgende sammensetning:
Redaksjonskomité: Johs. M. P. Ødegård, Anna Anthoni, Ber
gen, Ludvik Larsen, Skien, J. B. Johansen, Malm, Olaf Hemn, Oslo.
Valgkomité: Jernbanearbeider J. P. Karlsrud, Sørlandsbanen,
jernbanearbeider Bernhard Reines, Nordlandsbanen, gruvearbeider
Einar Schei, Løkken, gruvearbeider Karl Rottenvand, Sulitjelma,
vegarbeider Johan Skrede, Sogn og Fjordane, vegarbeider Ole
Reinås, Inntrøndelag, vegarbeider Kasper Gullerud, Akershus,
vegarbeider Corn. O. Sørlie, Troms, anleggsarbeider Ove Amundsen,
Kraftanleggene, havneanl.arbeider Lars Garshol, Havnevesenet,
rengjøringskv. Elisabeth Grefsrud, Oslo.
Budsjettkomité: Johan Nergård, Trøndelag, Asbjørn Lund,
Oslo, Johs. Rødås, Sulitjelma, Nils Bakken, Sørlandsbanen, Arnt
Hauge, Haugesund.
Johs. M. P. Ødegård: Hermed er landsmøtet konstituert og jeg
vil foreslå at vi etter tidligere tradisjoner slutter for i dag og be
gynner i morgen tidlig. Jeg henstiller samtidig til valgkomitéen
og budsjettkomitéen om å konstituere seg. Møtet hevet (klokka 15).

Følgende dagsorden r-eferertes:
Landsmøtets åpning og konstituering.
Fullmaktenes godkjenning, og
a) Vedtagelse av dagsorden og forretningsorden.
b) Valg av ordstyrere og sekretærer.
c) Valg av komiteer:
1. Valgkomité.
2. Budsjettkomité.
3. Redaksjonskomité.
Beretning, regnskap og revisjonsrapporter.
Forslag til forandring av forbundets lover.
Forskjellige forslag.
a) Eget gruvearbeiderforbund.
b) Ansettelse av reisesekretær.
c) Opplysningsvirksomheten.
d) Landsorganisasjonens økonomiske kontor.
e) Gjennomføring av ansiennitetsprinsippet i overenskomster.
f) Gjennomføring av dietgodtgjørelse for anleggsarbeidere.
g) Endring av landsmøtevedtak.
h) Krav om etterbevilgning av streikebidrag.
i) Like dyrtidstillegg for kvinner som for menn.
j) Silikosespørsmålet.
k) Opphevelse av lønnssoner i overenskomster.
l) Gjennomføring av pensjonsordning for veiarbeidere.
Valg.
Votering: Dagsorden ble vedtatt uten bemerkninger.

Formiddagsmøtet lørdag den 24. november.
Ordstyrere: Moljord. — Thorstensen.
Møtet ble satt klokken 10 med navneopprop. Thunshelle opp
tatt i stortingsmøte. Representanten Våde var kommet til stede.
Protokollen fra gårsdagens møte referertes og godkjentes uten
bemerkninger.

Konstituering.
Til ordstyrere valgtes overensstemmende med innstillingen:
Kr. Moljord, Sulitjelma, Halvor Jupskås, Sørlandsbanen, Ole Beck,
Foldal, og Thv. Thorstensen, Akershus.
Til sekretærer var innstilt fra representantskapet: Aksle Selbo,
Røros, Paul Fredriksen, Lalm, Botolf Thunshelle, Flåmsbanen og
Arthur Jakobsen, Trondheim.
Thunshelle ba seg fritatt for vervet.
Johs. M. P. Ødegård foreslo Kr. Almsgård istedenfor Jakol)
sen. — Videre ble foreslått Asbjørn. Andersen istedenfor Thuns
helle.

Punkt 2: Beretning, regnskap og revisjonsrapporter.
Beretningen for 1938 ble deretter punktvis gjennomgått og
uten bemerkninger vedtatt. Under beretningen for 1939 bemerket
Olaf Sletten at de som noen tid var utenfor den vanlige arbeidsplass, mer enn 3 uker, ikke fikk diet og det var forbundsstyrets
skyld.
A lb. Karlsen : Det er helt riktig som Sletten sa. Det ble gjort
en del endringer for dem som var i den maskinelle drift. I vold
giftsdommen ble det bestemt at en skulle ha 1200 arbeidstimer
for å få ferie. Det førte faktisk til at alle som var i veiarbeid
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med unntakelse av veivokterne ikke fikk ferie, fordi de ikke hadde
sammenhengende 1200 timer. Det fikk vi ned til G00 timer og
for å få det til ble den byttehandel gjort.
Knut Hartmarlc: Den hestebyttehandel som der ble inngått
forstår jeg sannelig ikke. Den må vi få nærmere forklart.
.1 Ih. Karlsen: Jeg vil be Hartmark lese på side 10. Der har
vi ad § 20-ferie følgende: (Beretning for 1939.)
Hår det gjelder dietgodtgjørelsen så er det ingen forandring,
men det praktiseres forskjellig.
Knut Hartmark: Med hensyn til statens veiarbeidsdrift side
48 vil jeg beklage den fremgangsmåte som ble brukt ved innkallelse
av forhandlere. Forbundsstyret oppnevnte forhandlere og jeg kan
ikke foi*stå at ikke veiarbeiderne selv kan få velge disse.
Dermed ble beretningen for 1939 vedtatt uten flere bemerk
ninger.
Beretningene for 19JfO og 1941 ble uten bemerkninger tatt til
etterretning.
Under behandlingen av beretningen for WJfZ — overenskomstforhold — bemerket Ludvik Larsen: Som en ser av beretningen
står det at veiarbeiderne fikk 15 prosent tillegg. Vi fikk 7—8
prosent så vidt jeg kan forstå.
Alb. Karlsen: Når det står referert 15 prosent så er det etter
den beregning som veidirektoratet ga. Om den er riktig vet jeg
ikke. Heller ikke lønnsnemnda kunne beregne om det var riktig.
Ludvik Larsen: Når tallet ikke kan bevises, så er det vår
plikt å si fra. Samtlige veiarbeidere vet at de fikk ikke mer enn
mellom 7—8 prosent.
Dermed ble beretningen for 1943 vedtatt.

Muntlig beretning for 1943.
Alb. Karlsen: Når det gjelder beretningen for året 1943 var
det forutsetningen at også den skulle skrives når beretningsåret
var ute. Imidlertid ble forbundet oppløst i 1943/44 og forbundets
materiale, kartotek og saksregistratorer ble flyttet til Henrik
Ibsensgt. 7. Etter at forbundets eiendeler var flyttet dit fikk
jeg anmodning fra kommissæren i Bygningsarbeiderforbundet,
Johs. Ringen, om å komme dit og skrive beretningen. Først en
muntlig anmodning, senere skriftlig og jeg svarte tilbake at jeg
ville ikke gå dit og skrive beretning. Jeg hadde også før vårt
forbund ble oppløst så vel skriftlig som muntlig sagt ifra at jeg
ikke ville medvirke til oppløsning av Arbeidsmandsforbundet og

for så vidt forbundet likevel ble oppløst, nektet jeg å gå med i
den nye administrasjon og utføre noe arbeid der. Dermed var
det ikke sagt at ikke beretningen for det år skulle bli skrevet
og trykt. En annen grunn til ikke å være med på å skrive noen
beretning under de daværende forhold var at en beretning skrevet
under den nye administrasjon måtte bli et falsum. Når jeg sier
falsum så er det med hensikt. Det refererer seg til den meddelelse
nazistene ga om hvordan beretningene skulle skrives. Etter at
krigen var slutt og jeg på ny begynte i forbundet, lovet jeg å
skrive beretningen også for året 1943, men annet organisasjons
arbeid som har lagt beslag på tiden, så vel helligdager som hver
dager, har gjort at den ikke kan foreligge trykt, ikke minst på
grunn av de nåværende vanskelige trykningsforhold. Jeg har
imidlertid satt opp en disposisjon for beretningen for 1943 og
den vil komme med i protokollen til generalsekretæren. Det skulle
da kanskje være unødvendig å trykke beretningen for 1943. Jeg
har imidlertid skrevet følgende:
Medlemsbevegelsen.
I beretningen for året 1942 er anført at Arbeidsmandsforbun
det hadde et gjennomsnittlig medlemsantall på 18 690, fordelt på
398 foreninger. Medlemsantallet for året 1943 var gjennomsnittlig
18 770, men det var en stor prosent av medlemmene som ikke
betalte kontingenten regelmessig.
Den gjennomsnittlige kontingentinnbetaling i forhold til de
innrapporterte medlemmer var 53 pst. Sett i forhold til året 1939
da medlemsantallet var gjennomsnittlig 29 932, var det bare 39.70
pst. som betalte kontingent i året 1943.
Forbundsstyret.
Forbundsstyret var i året 1943 de samme som i året 1942
og de foregående år.
Forbundsstyremøter og antall behandlede saker.
Forbundsstyret har i året 1943 hatt 12 ordinære styremøter
og behandlet 41 A-saker om lønns- og arbeidsforhold som på den
tiden kunne protokolleres. (A-saker er saker om lønns- og arbeids
forhold etc.) Dertil kom en rekke saker som man under de da
rådende forhold ikke våget å protokollere.
Av B-saker vedrørende organisasjonsforhold er behandlet 59
protokollerte saker. Forbundsstyrets beslutning i en rekke B-saker
kunne heller ikke protokolleres.
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Representantskapsmøte og Landskonferanser.
I forbindelse med foreliggende krav om behandling av lønns
vilkår, samt akkordtariff for samtlige arbeidergrupper i anleggs
virksomhet, og spørsmål om revisjon av overenskomsten for Gruveindustrien ble der holdt møte på Sørmarka i dagene fra og med
8. til og med 10. januar 1943.
I tillegg til de landsmøtevalgte medlemmer av Forbundsstyret
og forbundets representantskap var der til dette møte innkalt
representanter for de større anleggsplasser.
Møtet fikk seg forelagt og behandlet oversikt over fagorganisa
sjonens og forbundets stilling siden 1940', samt oversikt over for
bundets økonomiske stilling og fattet vedtak i disse spørsmål.
Møtet fattet også vedtak i de spørsmål som forelå om akkord
tariffer, samt i spørsmålet om revisjon av Bergverksoverenskomsten.
For så vidt angår de beslutninger som ble fattet på møtet i
de enkelte spørsmål henvises til den skriftlige forbundsstyreprotokoll for året 1943.

Gruvearlieiderkonferanser.
.Etter anmodning fra Landsorganisasjonen og Sosialdeparte
mentet ble der innkalt til konferanse den 26. februar 1943 repre
sentanter for de større bergverk for å ta stilling til yrkesopplæring
i gruveindustrien og behandling av gruvearbeidernes organisasjons
form.
For så vidt angår spørsmålet om yrkesopplæring erklærte
arbeidernes representanter på møtet, at yrkesopplæring er et prak
tisk og sosialt spørsmål som arbeiderne kan medvirke til blir gjen
nomført. Men arbeidernes representanter må forbeholde seg å
utarbeide de nærmere regler for yrkesopplæringen i samsvar med
det som er i arbeidernes interesser.
Angående gruvearbeidernes organisasjonsform erklærte arbei
dernes representanter at de fortsatt forbeholdt seg å velge den
organisasjonsform som de mente var i arbeidernes interesse og
erklærte at de gjennom Norsk Arbeidsmandsforbund fortsatt ville
søke å ivareta sine økonomiske og sosiale interesser.
Protokoll fra gruvearbeiderkonferansen er senere tilsendt
samtlige gruvearbeiderforeninger.

Gruvearbeiderkonferansen den 30. desember 1943.
Etter at forbundet hadde mottatt skriv av 5. november 4943
fra Landsorganisasjonen og den kominissariske leder av Byguingsforbundet, Johs. Ringen, om at Arbeidsmandsforbundet skal defini

tivt oppløses fra 4. januar 1944, ble der på ny gitt pålegg til
forbundet om å innkalle representanter for de større bergverks
bedrifter til møte i Oslo for å behandle spørsmålet om opprettelse
av et eget gruvearbeiderforbund.
Møtet ble holdt i Arbeidsmandsforbundets lokale den 30.
desember og i møtet deltok representanter for følgende Bergverksarbeiderforeninger: Flåt, Røros, Ålen, Knaben, Stord, Kongsberg,
Foldalen, Fosdalen, Løkken, Mofjellet og Orkanger, samt hele for
bundsstyret og forbundets tillitsmenn. Der møtte også Halvard
Olsen og ing. Langfeldt fra Landsorganisasjonen.
Samtlige representanter fra foreningene, samt forbundets til
litsmenn og styremedlemmer sa tydelig på møtet ifra at de ikke
ville være med på den foreslåtte tvangsorganisering av et eget
gruvearbeiderforbund. På møtet ble det også referert en protest
som forelå fra foreningene ved Sulitjelma mot oppløsning av
Arbeidsmandsforbundet.
For så vidt Landsorganisasjonen mot medlemmenes protest
likevel skulle tvinge gjennom et eget gruvearbeiderforbund, ble en
innstilling vedtatt om hvordan arbeidernes representanter mener
at et eget gruvearbeiderforbund bør organiseres.
Protokollen fra gruvearbeiderkonferansen ble oversendt samt
lige gruvearbeiderforeninger, samt representantskapets medlemmer.

Endring av lønns- og arbeidsvilkår innenfor enkelte
arbeidsområder.
Bergverksindustrien.
Situasjonen innenfor Bergverksindustrien utviklet seg, etter
at de tyske myndigheter hadde erklært hele industrien som livs
viktig og nødvendig for krigens gang, på den måte at det i året
1943 i større utstrekning enn tidligere ble utskrevet nye arbeidere
til gruvedriften.
Disse arbeidere, som var ukjent med dette, arbeid, kunne ikke
oppnå en lønn så de kunne forsørge seg selv og sine familier som
de hadde på sine respektive hjemsted.
Situasjonen innenfor Bergverksindustrien førte til at forbun
det etter krav fra arbeiderne satte seg i forbindelse med Berg
verkenes Landssammenslutning for å få overenskomstens minste
lønnssatser forandret. Denne henvendelse førte ikke til noe resul
tat og forbundet skrev da til Riksmeglingsmannen den 16. januar
og krevde megling opptatt.
I samme forbindelse stilte forbundet krav om å få revidert
overenskomstens bestemmelser om ferie og ferielønn i samsvar med
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den beslutning som ble fattet på Representantskapsmøtet på Sørmarka den 8. januar.
Megling om disse krav ble opptatt den 23. januar, men meg
lingen førte heller ikke til noe resultat idet Sosialdepartementet
i et. skriv til meglingsmannen bestemt sa fra at lønnsøking ikke
måtte gjennomføres.
Det var heller ikke mulig på det daværende tidspunkt å få
gjennomført de feriebestemmelser som ga arbeiderne ved Bergverks
industrien den samme ferie og ferielønnsvilkår som overenskomstmessig er gjennomført for flere andre grupper av forbundets med
lemmer, som arbeiderne ved Anleggsindustrien, Jernbaneanleggene
og veivesenet m. v.
Arbeidsgiverne erklærte seg villig til å gå med på en for
andring, men de stilte krav om at arbeiderne skulle få en ferielønn av 4.2 pst. av den enkelte arbeiders individuelle timelønn i
ferieåret. Arbeidsgiverne nektet bestemt å godta arbeidernes og
forbundets krav om 14 dagers ferie til alle arbeidere, og ferielønn
4.5 pst. av arbeidernes gjennomsnittlige oppnådde arbeidslønn i
opptjeningsåret for ferien.
Da det således ikke var mulig å oppnå en ordning som kunne
anbefales, ble saken sendt ut til foreningene til uttalelse og ved
sakens behandling i foreningene ble dei; besluttet å stille saken i
bero til senere.

den i overenskomsten fastsatte tjenestetid ved bedriften for å være
berettiget til ferie og ferielønn.
Tvisten om ferie og ferielønn ble innsendt til forbundet som
opptok forhandling med bedriftens hovedkontor i Oslo med det
resultat at Mofjellets gruver for ferieåret 1943 skulle utbetale
ferielønn også for den del av opptjeningsåret for ferie som ved
kommende arbeidere hadde vært beskjeftiget hos sine tidligere
arbeidsgivere.

Tvist om mannskapsordning i stigortsdrift ved Killmgdal gruver.
På grunn av oppstått tvist om antall mann på skift i stigorts
drift ved Killingdal gruver var det holdt en del møter og for
handlinger, som resulterte i at det ble satt opp en protokoll som
fastslår at saken skal løses ved en av partene oppnevnt frivillig
voldgift.
I forbundsstyremøte den 8. juli ble protokollen om tvistens
løsning godkjent og forbundet oppnevnte som sin representant i
voldgiftsretten Johs. M. P. Ødegård.
Tvistesaken ble behandlet av den frivillige voldgiftsrett den
27. juli og der ble satt opp en protokoll som i stor utstrekning
ga arbeiderne medhold.

Tvist om ferielønn for arbeiderne ved, Mofjellets og Meisigsets
gruver.
Til Mofjellets gruver var overført arbeidere fra Meisingset,
samt arbeidere fra Nordlandsbanen. Ved feriens inntreden 1943
var det således en rekke arbeidere ved Mofjellet som ikke hadde

Tvist om ferielønn, for arbeiderne ved, Knuten Gruver.
Ved bombingen av Knaben Gruver den 3. mars 1943 ble en
del arbeidere husville og flere av arbeiderne mistet sine arbeids
klær og eiendeler. Under disse forhold reiste en del av arbeids
stokken fra stedet.
Ved feriens inntreden var det 1-1 av de arbeidere som kom
tilbake til Knaben som ble nektet ferie og ferielønn, med den
begrunnelse at de etter overenskomsten ikke hadde rett på opp
tjent ferielønn da de ikke var ved bedriften ved feriens inntreden.
Etter at det var ført lokale forhandlinger om ordning av
tvistesaken, ble saken innrapportert til forbundet for om mulig
å oppnå en ordning.
I forhandling med. B.V.L. om saken oppnåddes ikke enighet,
hvorfor forbundets representant reiste til Knaben og sammen med
arbeidernes representanter på stedet opptok forhandling med
bedriftens Driftsingeniør den 28. august. I dette forhandlingsmøte
oppnåddes enighet om at arbeiderne skulle utbetales ferielønn for
11 arbeidsdager beregnet på grunnlag av gjennomsnittsfortjenesten
de siste 6 måneder før ferien inntrådte ved Knaben 1943.

Røros Kobberverk.
Etter krav fra arbeiderne ved Køros om øking av lønn ble
der holdt forhandlingsmøte på Røros den 28. juni 1943. Under for
handlingene stilte forbundets og arbeidernes representanter krav
om en minstelønn i dagarbeid på kr. 1.40 pr. time, samt at akkord
prisene skulle økes så arbeiderne oppnådde minst kr. 1.69 pr. time
som bestemt for arbeiderne ved Bergverksindustrien for øvrig.
Under forhandlingene erklærte Kobberverkets representanter
at de under forutsetning av at lønnsøkingen blir dekket av en
øking i kobberprisen (noe som der var gitt prinsipiell tilsagn om),
ville gå med på å øke de individuelle lønningene for voksne arbei
dere etter en skala fra kr. 1.30 til kr. 1.50 pr. time.
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Arbeidernes krav om øking av ferielønn og forlengelse av
ferien fra 9 til 12 arbeidsdager oppnåddes ikke enighet om.
De nye lønnssatser skulle gjennomføres fra 1. juli 1943.
Fellesoverenskomst for arbeidere ved kvartsbrudd m. v.
Etter anmodning fra Sosialdepartementet om å få gjennom
ført ensartede lønns- og arbeidsvilkår for arbeidere ved kvartsbedrifter m. v. ble der september 1943 holdt forhandlinger mel
lom representanter for arbeiderne ved kvartsbedrifter, Arbeidsmandsforbundet og Kjemisk forbund, samt Bergverkenes Lands
sammenslutning, for opprettelse av fellesoverenskomst.
Der ble senere holdt megling om saken den 4. september, hvor
der var innkalt representanter for forbundene, B.Y.L. og bedrifter
tilsluttet Arbeidsgiverforeningen, samt arbeiderne.
Under meglingen ble partenes representanter enig om lønninger fra kr. 1.40 til kr. 1.60 pr. time, samt støvtillegg og tillegg
for lastearbeid. Den endelige utforming av overenskomstens andre
bestemmelser ble foretatt i samråd med B.Y.L. og godkjent av
Sosialdepartementet og ble gjort gjeldende fra 1. desember 1943.
Overenskomsten omfattet 33 bedrifter.
Lønnsvilkår m. v. ved militæranlegg og Fordags anlegg.
Under krigen og særlig i året 1943 var det eu sterk forflyt
ning av arbeidere fra ordinær virksomhet til den krigsbetonte
anleggsindustri. Etter den oppgave som ble gitt juni måned 1943
var arbeiderantallet 114 000 mann ved anleggsvirksomheten. Der
til kom en rekke krigsfanger, som russere, polakker og andre
nasjoner.
De lønns- og arbeidsvilkår som var fastsatt for disse arbeider
var bestemt ved den såkalte «Riksavtale». Da Eiksavtalens tekst
og innhold på flere vesentlige punkter var forskjellig fra de
alminnelige anleggsoverenskomster, oppsto der til stadighet uover
ensstemmelser om på hvilken måte de enkelte bestemmelser skulle
fortolkes.
Arbeidsledelsen og systemet for øvrig, foranlediget stadige
tvister og uoverensstemmelser som ble innbrakt for organisasjonen
til løsning. Da det her ikke kan refereres i detaljer til de tvistesaker som forelå og ble avgjort, kan bare meddeles at der i tiden
fra 12. mai til 27. oktober ble holdt 22 heldagsmøter med for
handlinger og megling om de innrapporterte saker vedrørende de
tyske anlegg og Riksavtalen. Dertil kom en rekke kortvarige møter
og forhandlinger.

Veiarbeidsdriften.
Av saker vedrørende veiarbeidsdriften, var det spesielt lønns
vilkårene som forbundet måtte gå inn for å bedre. De lønnsvilkår
som var fastsatt før krigen ga ikke arbeiderne mulighet for a
kunne forsørge seg selv og sine familier.
.
Forbundet opptok derfor ved flere anledninger forslag i for
handling med Veidirektoratet og de enkelte fylkers overingeniører
om øking av lønn.
Ved den lønnsstopp som var dekretert var det ikke mulig a
komme fram til noen formel endring i lønnsvilkårene, men det
lyktes ved forhandling på en illegal måte å få gjennomført en
etter forholdene bra lønnsøking, spesielt for arbeidergrupper som
var beskjeftiget på time- eller månedslønn, ved at der ble gjen
nomført proforma akkorder som etter de rapporter som ble gitt
økte fortjenesten med ca. 50 øre pr. time.
Yed den ekstraordinære veiarbeidsdriften ble der ved megling
den 19. april oppnådd enighet om lønnssatser som var nærmere
hundre prosent høyere enn de som ble fastsatt i Voldgiftsdommen
av 1938.
.
.
,,
Lønnsvilkårene for den ekstraordinære veiarbeidsdritt ble
fastsatt til kr. 1.70 som forskudd i akkord, kr. 1.90 som timelønn
i dagarbeid og kr. 2.00 for spesialarbeidere og formenn.
Arbeiderantallet ved veiarbeidsdriften under krigen, ble på
grunn av rekvisisjon til andre arbeidsområder sterkt redusert. Ved
krigens begynnelse var det 24 000 arbeidere beskjeftiget. Ivangsflytningen førte til at arbeiderantallet ble redusert til 11 81 i i
juni måned 1943 ved den ordinære veiarbeidsdrift.
Ved de såkalte krigsveier og den ekstraordinære veiarbeids
drift var arbeiderantallet på samme tid 4 754 mann.
Statens Haimevesen.
Ved Statens Havnevesen ble arbeiderantallet sterkt redusert
under krigen. Anleggsmateriell og driftsmateriell ble rasert og
dratt vekk. Arbeiderantallet, som før krigen varierte omkring ca.
1200 mann, ble på grunn av disse forhold, samt på grunn av
elendig lønn redusert til ca. 150 mann. (Kå ca. 175 mann.)
På grunn av den elendige lønn som var ble der opptatt for
handlinger om lønnsøking, men bestemmelsen om lønnsstopp gjorde
at ingen lønnsendring ble godkjent. Den eneste lønnsendring som
har vært for havnevesenets arbeidere under krigen har vært et
dyrtidstillegg på 6 øre pr. time, samt det krigsrisikotillegg som
forbundet oppnådde ved forhandling.
A — 4
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Forskjellige undre grupper og arbeidsgrener.
I året 1943 har det videre for en rekke andre grupper av
arbeidere som er tilsluttet forbundet vært ført forhandlinger og
megling om lønns- og arbeidsvilkår. Det gjelder anlegg som ikke
er nevnt foran, rengjøringskvinner og forskjellige bedrifter.
Resultatet av de enkelte forhandlinger har vært vekslende og
noen store framstøt kan selvsagt ikke noteres, da det hele var
bundet fast ved myndighetenes bestemmelse om lønnsstopp, samt
bestemmelsen om at alle større revisjoner skulle godkjennes av
Sosialdepartementet. Stillingen var nemlig slik at selv om en ble
enig ved forhandling så tillot ikke Sosialdepartementet det.
Den alminnelige situasjon som førte Hl forbundets oppløsning.
Etter krigens slutt har de tillitsmenn, i samsvar med for
bundsstyrets og representantskapet» vedtak, som fortsatte i sine
stillinger inntil forbundet ble oppløst, gitt en lengere skriftlig
framstilling som er dokumentert med bilag, om de forhold som
førte til at forbundet ble oppløst. Denne framstilling er forelagt
og behandlet av forbundets representantskap.
Iler skal bare gjentas at forholdene i 1943 utviklet seg på
en slik måte at de landsmøtevalgte tillitsmenn og styremedlemmer
ikke lenger fant det mulig å kunne redde forbundet i den form
som det var og som var medlemmenes uttalte øuske.
De økonomiske og administrative pålegg som ble gitt til for
bundet fra Landsorganisasjonen og kommissæren i Bygningsforbundet kunne forbundsstyret og tillitsmenn ikke bøye seg for og
forbundet ble oppløst ved årsskiftet 1943/44.
Så vel tillitsmenn som forbundsstyre som sto sammen iiinler
den siste vanskelige tid, var helt overbevist om at Arbeidsmandsforbundet skulle oppstå på ny i den samme skikkelse som det var
da nazistene begynte sitt ødeleggelsesverk. Og i denne forvissning
ble det av forbundets tillitsmenn tatt de disposisjoner som var
mulig for å berge det som berges kunne.
Tillitsmennene gjorde også hva vi kunne for å holde med
lemmene i kontakt med hverandre ute i distriktene og for å under
lette dette arbeid lot vi trykke en fylkesvis redigert adressefor
tegnelse over foreningene som ble sendt til samtlige foreninger,
samtidig som vi i et rundskriv meddelte at nå er Arbeidsmandsforbundet likvidert for en tid.
Når vi sendte ut denne adressefortegnelse i slutten av 1943
var det meningen at foreningene deryed skulle kunne sette seg i

forbindelse med hverandre så organisasjonen kunne være intakt
når forbundet på ny kunne tre i virksomhet.
Yi samlet også sammen samtlige forbundsstyreprotokoller for
de år som forbundet har bestått, som vi sammen med beretninger
og regnskap, årganger av «Arbeidsmanden», sølvsaker og forbun
dets gull nåler; deponerte i bankhvelv mot kvittering.
Vi var klar over at de nye makthavere ville sørge for at det
ble minst mulig av disponibel kapital av forbundets midler igjen
da forbundet skulle opptas etter krigen. Og av den grunn sørget
vi også for at der skulle være såpass igjen av forbundets penger
at der kunne administreres meddelelse til foreningene og med
lemmene da forbundet skulle opptas på ny. Yi deponerte derfor
et mindre beløp av kontanter hos et pålitelig advokatfirma som
vi fikk tilbake da krigen var slutt. En annen økonomisk disposi
sjon som vi gjorde. For å plassere forsikringskassens midler fikk
vi innløst obligasjoner i Møllergaten 3.
Foranstående er et kort utdrag av forbundets virke i året
1943. De saksdokumenter som knytter seg til de enkelte saker
og avsnitt, samt de saker som ikke er berørt i denne oversikt er
bevart i forbundet, selv om det er en del villrede i sakene etter
flytning m. v., så kan det om så ønskes skrives en alminnelig
beretning for dette år.
Johan Skrede: Når det i beretningen er nevnt, at veiarbeiderne
har fått forhøyet sine lønnstillegg så er det bare på papiret tror
jeg. Vi som sto i ordinært veiarbeid i 1943 fikk ikke noe tillegg.
Det var vistnok en muntlig avtale om at veivokterne skulle få
gå over til akkordarbeid, men det var en sak hvor veiingeniørene
stiltes fritt. Så noen lønnsøking ble det ikke. Vår avdeling brøt
forbindelsen med forbundet da det illegale arbeid begynte. Men
vi søkte stadig å stå i kontakt med våre overingeniører og i 1943
forsøkte vi å få en øking for de arbeidere som sto på statens vei
arbeid og som ikke ville fly over til ekstraordinært arbeid eller
krigsviktig arbeid. Men vi fikk til svar at veidirektøren ikke hadde
adgang til å forhøye lønningene ved statens veiarbeidsdrift.
Johan Lien: Det er det samme som Skrede var inne på. Jeg
vil gjerne høre med Karlsen om det for 1943 gjelder det samme
som i 1941 at overingeniørene kunne dispensere fra bestemmelsene
som var gjeldende. En gruppe arbeidere hos oss gikk på gamle
lønnssatser i lang tid før de fikk satsene forhøyet. Den siste
lønnsøking oppnådde de ikke før i juni 1944. Det er et spørsmål
om de ikke har krav på etterbetaling av den lønn de ikke fikk
utbetalt.
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Knut Hartmark: Jeg vil gjerne i forbindelse med sammen
slutningen med Bygn i ngsarbe i derfo i*bu ndet høre om hvordan våre
representanter stilte seg til det. Jeg har hørt eller lest noe om
at noen av våre representanter var enig i den sammenslutning. Men
jeg kan ikke tro det er riktig.
Olaf Fors: Jeg vil etterlyse en sak som vår avdeling sendte
forbundet om Xorsk Elektrisk Brown Boveri. Ingen av disse folk
fikk utbetalt dyrtidstillegget. Vi reiste krav og overingeniøren
lovet at det skulle ordnes, men siste gang vi hørte om saken var
at Norsk Hydro hadde satt seg imot det. De ble her lurt for 8
øre timen. I alt forliste de 800 kroner på det arbeidet.
Arne Horgen: Angående de nevnte pro forma akkorder må jeg
gi min tilslutning til Skrede. Det var en papirbestemmelse. Jeg
vil ikke benekte at det i enkelte tilfelle er utbetalt 50 øre mer for
vedlikeholdet, men det er meget sjelden. Vi som arbeidet borte
vet at de færreste av dem som var ved vedlikeholdet fikk akkord.
Når jeg nevner dette er det fordi at også disse saker må opp i
Lønnsnemnda, når den skal behandle det tillegg vi ikke har fått.
Birger Bækkevold: Vi har heller ikke sett noe til det tillegg
beretningen nevner. Med hensyn til akkordfortjenesten så har den
ligget på ca. 2 kroner. Det har en fått utbetalt. De som var ved
den maskinelle drift fikk utbetalt kr. 1.32 -j- 6 ore i dyrtidstillegg
og litt utetiIlegg, men det har vært meget problematisk. Vi må få
en tariffestet grunnlønn.
Ludvik Larsen: Jeg kan slutte meg til Karisens beretning på
et par unntagelser nær. Det var svært delte meninger hos oss med
hensyn til innkallelsen av den siste gruvekonferanse. Det var vår
mening å stanse alle nazivedtak og vi tok dette like alvorlig som
andre. Men jeg vil uttale at jeg hadde forståelsen av at det var
krefter
ikke urealt
som ville ha gruvearbeiderne sammen. En
kunne ha risikert et gruvearbeiderforbund etter nazistisk opp
fatning. I stedet gikk det imidlertid den motsatte vei. Gruve
arbeiderne sparte ikke på konfekten den gang og mange av repre
sentantene følte sikkert at veien til konsentrasjonsleiren ikke ville
være langt etter det møte. Overenskomsten for veiarbeiderne var en
tysk overenskomst, men vi vil ha den vekk.
Emil Ødegård: Det var krangel om forskjellige ting når det
gjaldt oveienskomsten. En ville forsøke a gjøre gjeldende at hvis
en ikke hadde arbeidet 48 timer, skulle en heller ikke ha overtid.
Videre gjaldt det dyrtidstillegget. Vi hadde forhandlet med kon
toret på Notodden med en tysker som var meget truende. Resul
tatet ble at de gikk med på å underskrive en protokoll om at over
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enskomsten skulle holdes og våre folk fikk da dyrtidstillegget og
overtidstillegget.
Anna Anthoni: Det vakte en viss forundring hos oss i Bergen
at forbundsstyret møtte til dette møte i 1943, etter som jo parolen
var at ingen skulle møte. En fikk inntrykk av at det var en viss
svakhet til stede. Vi avbrøt forbindelsen med forbundet i den ut
strekning vi kunne det og med samorganisasjonen. Vi ble innkalt
til samorganisasjonen og ble truet til å møte. Men vi møtte ikke
og var rede til å ta konsekvensene. Det var lønnsstopp og vi visste
det var nytteløst å gjøre noe. De lønnstillegg vi har fått er svært
få og små. Det ble et oppgjør med nazistene og med skurken Hal
vard Olsen, sier Larsen. Det er mulig det ble det. Men vår inn
stilling var å avbryte enhver forbindelse. Dermed er det ikke sagt
at en ikke oppnådde noe, men aldri ved hjelp av forbundet eller
samorganisasjonen.
Emil Zalcariassen: Det dyrtidstillegg på 20 øre som vi fikk,
kan være vel og bra, men det ble eliminert ved at en ikke skal ha
rett til å tjene mer enn kr. 2.01. Det høyeste er kr. 2.11. Er det
slik så bør vi ta en kamp på det. Dette gjelder alle fylker. En
må få en fellesopptreden. En kan ikke arbeide på løfter. Som det
nå er står vi i stampe.
Alh. Karlsen: Det er reist et par spørsmål her. Først av Hart
mark om at enkelte tillitsmenn skulle vært enig i sammenslut
ningen av forbundene. Jeg kan erklære på tillitsmennenes og for
bundsstyrets vegne at ingen var enig i det. Allerede fra første
stund ble det sagt tydelig i fra både muntlig og skriftlig. . Hva
angår spørsmålet om det var anledning for veiadministrasjonen
til å avvike fra bestemmelsene, så er det slik at når en står svakt
så er det alltid lett for administrasjonen å foreta endringer. Yi
fikk mange henvendelser i disse saker og vi sa i fra. Noe mer
kunne ikke gjøres den gang. Men i enkelte fylker hjalp admini
strasjonen til, andre steder ikke. Vi kunne ikke skape respekt
for meglingsforslaget. Et spørsmål ble reist om etterbetaling. Det
er vel slik med dette som med andre krav, som ikke er blitt inn
rømmet. Jeg tror personlig at vi ikke greier å få etterbetalt det
vi har fått for lite. Det eneste måtte være om en fikk de 12 øre
etterbetalt som ble fratatt arbeiderne. Det vil selvsagt ha konse
kvenser også for veiarbeiderne slik at de fikk sitt dyrtidstillegg.
Med hensyn til forbundets virksomhet i denne tid, så var meningen
den at en skulle søke å drive så lenge som mulig innenfor rammen
av de bestemmelser som organisasjonens lovlige valgte instanser
hadde bestemt. Når det gjelder det møte som ble holdt av gruve-
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arbeiderne så fant vi det riktig at arbeiderne selv var til stede.
\i sa i fra at det var etter pålegg fra Landsorganisasjonen at vi
sendte ut sirkulæret om møtet. I dag kan vi si at det var et jevla
godt møte. Arbeidernes representanter sa tydelig i fra.
Ragnvald Syvertsen: Jeg har under hele krigen holdt på med
veiarbeid og har også vært tvangsutskrevet. Forskuddet skulle
etter forbundets sirkulære være kr. 1.70 og timelønnen kr. 1.90
foi ordinært arbeid. Da jeg ble tvangsutskrevet hadde jeg med
riksavtalen. I alt var det 370 mann på det arbeid på JSfevernes.
Hvordan er det med betalingen, spurte vi. Her er det dagtid
kr. 1.60 og 20 øre i høyfjells-tillegg. Jeg framholdt at det var
kr. 1.90, men det ble benektet. Da vi hadde arbeidet 14 dager så
kom oppsynsmannen og vi fikk bare etter kr. 1.60.
Lars Bakken: Med hensyn til saken i Telemark så var for
holdet det at det var en overenskomst med et tysk firma vi der
hadde. Kraftledningen Rjukan—Herøya var bort sal t, og vi hen
stillet om å få en avtale som vi ellers hadde ved lignende arbeider,
og det fikk vi. Tyskerne praktiserte overenskomsten på sin måte
slik at arbeiderne faktisk selv måtte betale sitt dyrtidstillegg på
8 øre. Med hensyn til etterbetaling så skal en være oppmerksom
på at det tyske firma eksisterer ikke lenger. Spørsmålet er om vi
kan ta Hydro for dette, men jeg tror ikke det var frivillig at Hydro
hadde denne tyske entreprenør. For øvrig hadde vi jo på mange
måter god hjelp av Hydro. Riksavtalen er ikke godkjent av noen
arbeiderorganisasjon og heller ikke av arbeidsgivernes organisa
sjoner. Tyskerne sendte den ut nærmest som en forordning gjen
nom Sosialdepartementet. Vi var ikke interessert i noen tysk
avtale. Det vår mange fylker som praktiserte på sin måte, og jeg
er kjent med forholdet i Troms og Hordlands fylker. Men de
gjorde det ofte på en slik måte at det var vanskelig for oss å si
noe til det.
Peder Nyhus: Det var en taler som nevnte at dyrtidstillegget
ble eliminert ved akkordarbeid. Det var stort sett slik også ved
kraftanleggene, således ved Nore. Timelønnen gikk ned. Det er
spørsmål om det lar seg gjøre å få en ordning- der, idet ingeniøren
sier at han får sine direktivet ovenfra. Faktum er at vi under
krigen gikk opp i en timelønn av kr. 3.70—3.80. I dag er vi ikke
oppe i kr. 3.00.
Olaf Fors foreslo: «Det nye forbundsstyre får i oppdrag å
gjøre forestillinger hos Xorsk Hydro angående det dyrtidstillegg
som medlemmer av avd. 356 fikk til gode av Brown Boveri for
om mulig å få det utbetalt.»
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Alh. Karlsen: Forbundet har aldri godkjent noen særavtale
for Troms og Nordland fylke.
Den muntlige beretning for 1943 ble dermed vedtatt.

Beretning fra det illegale forbundsutvalget.
Da krigen brøt inn over landet vårt 9. april 1940 og kongen,
regjeringen og Stortinget måtte forlate Oslo og forlegge sin virk
somhet lenger nord i landet var det en del av fagorganisasjonens
tillitsmenn som fulgte med. Blant disse var Landsorganisasjonens
formann, Konrad Norda,hl, og Landsorganisasjonens sekretær, Lars
Evensen. Den annen av Landsorganisasjonens sekretærer, Lhas
Volan, var borte fra Oslo et par dager. Da han kom tilbake falt
det i hans lodd å overta den under de daværende forhold særdeles
vanskelige oppgave å fungere som formann for Landsorganisa
sjonen. Nordahl og Evensen kom tilbake til Oslo i jun i måned.
Tvskerne nektet dem imidlertid å gj en inntre i sine stillinger ,
hvorfor Volan måtte fungere som formann til han ble avsatt i
september 1940. Fra 25. september tiltrådte den av Terboven ut
nevnte quislingregjeriug. Og som formann for Landsorganisa
sjonen ble tilsatt Jens Tangen.
Etter dette begynte spørsmålet om en illegal virksomhet mnen
fagbevegelsen å bli aktuelt. I juli 1940 ble det holdt en konferanse
hvor det illegale arbeidet ble planlagt og et faglig utvalg
*.U.
ble dannet og gitt i oppdrag å overta ledelsen og fungere som
styre for den illegale faglige virksomhet. I dette utvalget var det
mange kjente fagforeningsmenn. Formann ble Lars Evensen,
F. U. fikk som en av sine oppgaver å organisere grupper innen de
forskjellige forbund og å knytte forbindelser ut over landet. =
Etter det angrepet som ble rettet mot fagorganisasjonen aret
etter i september 1941, da nesten alle forbundsformenn og en del
andre fagforeningstillitsmenn ble arrestert, Viggo Hansteen og Roll
Wickstrøm skutt, andre dømt til langvarige fengselsstraffer og
N S satte inn «kommissariske» ledere i Landsorganisasjonen og
forbundene, ble det mere aktuelt enn før å få i stand en systematisk
illegal virksomhet innen fagorganisasjonen. Men nå ble det ogsa
vanskeligere og farligere. F. U. ble reorganisert med Per Lie som
formann og* forbindelse ble etablert med sekretariatet i London.
Konrad Nordahl var nå kommet dit og var sek ret a ria teis formann.
Likeens ble det knyttet forbindelse med det sekretariatet som ble
opprettet i Stockholm. Her var det Lars Evensen som var formann.
Han måtte nemlig dra til Sverige i september 1941.
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Den illegale faglige virksomhet ble nå utviklet mer og mer,
ikke bare i Oslo, men også ut over landet. Gestapo kom på sporet
etter den, og allerede i januar 1942 ble F. U.’s formann og en rekke
andre fagforeningsmenn arrestert. F. U. måtte rekonstrueres på
ny. k < i ble det Halfdem Jøusson som ble formann. Han fikk med
seg andre fagforeningsmenn. Og i mars 1942 var F. U. igjen klar
til å oppta arbeidet. Om høsten samme året ble sekretær Lars
Bakken i Arbeidsmaudsforbundet med i utvalget både som fag
foreningsmann og som representant for kommunistene. Det var
dog ikke lenge mellom hver gang et medlem av F. U. ble arrestert
eller ble varslet om at arrestasjon foresto og måtte stikke over
grensen. Og så måtte nye folk rykke inn i deres sted.
Under Jønssons ledelse ble det utført et meget godt arbeid.
Selv reiste han atskillig omkring i landet, dels ble det sendt ut
kurerer. Forbindelser ble knyttet, faglige distriktsutvalg opp
rettet. De sistnevnte skulle være bindeleddet mellom F. U. og
fagforeningene i de forskjellige distriktene og skulle bl. a. sørge
for de parolene F. U. sendte ut kom fram til fagforeningene eller
spesielle tillitsmenn på de ulike stedene.
Det ble til forskjellige tider sendt ut paroler og instruksjoner
om hvordan de fagorganiserte arbeidere Skulle forholde seg til
nazistyret og de «kommissariske» lederne innen fagorganisasjonen.
De viktigste av disse parolene gikk ut på at det skulle betales
minst mulig, helst ingen kontingent, at forbindelsene med fagfor
bundene skulle opphøre, en skulle ikke vende seg til forbundet om
assistanse, ikke søke hjelp til løsning av tvister på arbeidsplassene.
Oppsto det tvister skulle en søke å løse dem sjøl så godt det lot
seg gjøre. Og fikk en ikke ordnet tingene tilfredsstillende skulle en
likevel ikke vende seg til forbundet, men bare la det gå som best
det kunne. Heller ikke de samorganisasjonene som hadde «komm issa risk» ledelse skulle en vende seg til. Brev skulle ikke be
svares. Ble det kalt inn til møter eller konferanser, landsomfat
tende eller lokalt, skulle en ikke møte. Alt som hadde med de
instanser hvor det satt «kommissariske» ledere å gjøre skulle
saboteres.
Parolene ble i meget stor utstrekning fulgt, men det forekom
også avvikelser.
Det faglige utvalget sto i stadig rapport med sekretariatet
i Stockholm. Temmelig regelmessig gikk det kurerer fram og til
bake over grensen og brakte med seg post. På det viset ble forslag
fra det faglige utvalget i Norge forelagt sekretariatet i Stockholm.
Dette sto i forbindelse med sekretariatet i London. På den annen
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side kunne det være spørsmål som sekretariatene i Stockholm og
London ønsket å høre det faglige utvalgets mening om. Samarbei
det gikk bra. De parolene F. U. sendte ut var i samsvar med Lands
organisasjonens lovlig valgte ledelse. Og det var plikt for alle
fagorganiserte å etterleve dem så langt det overhodet lot seg gjøre.
F. U. ble kalt «Det sentrale faglige utvalg» eller «Det faglige
sentralutvalg». I 1943 besluttet imidlertid utvalget å undertegne
sine skriftlige meldinger med «Den frie Arbeidernes faglige Lands
organisasjon». I daglig tale ble det dog bare nyttet F. U.
Pengemidler til virksomheten ble dels skaffet til veie. her
hjemme, men det aller meste som trengtes kom fra sekretariatet
i Stockholm. Av disse midlene ble det utredet bl. a. understøttelser
til tillitsmenn som var satt på bar bakke eller som etter ordre fra
F. U. hadde forlatt sine stillinger.
F. U. hadde forbindelse med illegale transportorganisasjoner
som besørget personer som var i faresonen over grensen. Det
skaffet til veie illegale reisetillatelser til sine kurerer eller til folk
som det var hensiktsmessig å få ut av landet for en tid. Enkelte
kurerer fikk ordnet reisetillatelser gjennom firmaer som hadde
arbeid omkring i landet. Jønsson hadde således fått ordnet seg
med en pro forma ansettelse i et entreprenørfirma.
Alfred M. Nilsen, som høsten 1943 ble engasjert som kurer for
F. U., fikk en pro forma ansettelse som oppsynsmann i et annet
større firma og fikk gjennom dette reisetillatelser og passersedler.
Det var i det hele en livlig virksomhet som pågikk fra våren 1942
og helt fram til krigen sluttet.
I januar 1944 ble Halfdan Jønsson arrestert og senere sendt
til Tyskland, hvor han døde i 1945. Også den tidligere formannen,
Per Lie, døde i Tyskland. Da Jønsson ble arrestert følte noen av
F. U.s medlemmer seg i faresonen og dro til Sverige, mens andre
ble igjen her i landet. Det ble nå nye folk som overtok. Men nå
ble antallet medlemmer av F. IT. innskrenket fra 5 til 3. Bygningssnekker Kristian Nilsen ble formann. Det varte imidlertid ikke
lenge før også han måtte forsvinne. Så trådte hovedkasserer Eans
Hegg til. Også det ble av kort varighet, idet han fikk varsel om
forestående arrestasjon og måtte stikke av. Så gikk ledelsen over
til Alf Andersen, som var tillitsmann i tekstilgruppa av Norsk
Forbund for Bekledningsindustrien, som det den gang het. Han
satt der etter bestemmelse av F. U. og ble av dette benyttet som
kurer. Som tillitsmann fikk han nemlig reisetillatelse under på
skudd av at han skulle utføre arbeid som var fullt legalt, mens
det i virkeligheten var illegalt arbeid han utførte. Også under
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hans ledelse ble det utført mye godt arbeid. 31. desember 1944
reiste han til Sverige og videre til den internasjonale kongressen
i London. Og nå ble det jernarbeideren Frank Hansen som rykket
inn som F. TJ.s formann. I noen tid hadde F. TJ. fastlønnet sekre
tær. Som sådan fungerte en tid Harald Meslås. Og da han ble
arrestert, ble Ivar Jlobbclhnf/cn sekretær. Sammen med Frank
Hansen og deres medarbeidere fortsattes så arbeidet til krigen
var slutt.

5. Forbundsutvalgene må så langt råd er sammensettes av per
soner som er valgt av siste landsmøte så sant de for øvrig
er å stole på.
6. Utvalgene plikter å gi den øverste ledelse rapport om hvor
vidt utvalgene er intakt og i funksjon.
7. På hvilken måte denne rapport virksomhet skal foregå vil det
bli gitt nærmere beskjed om.

Distriktsutvalg og forbundsutvalg.
I de forskjellige distriktene omkring i landet ble det opprettet
distriktsutvalg som hadde til oppgave å organisere den illegale
faglige virksomheten i distriktet. De skulle skaffe seg forbindelse
med de enkelte fagforeningene eller enkeltpersoner som ble nyttet
som «kontaktpunkter». Og de skulle formidle det materiale og de
parolene som de mottok fra F. U. Når kurerene var ute og reiste
avla de distriktsutvalgene besøk og hadde med seg skriftlig ma
teriell, sirkulærer etc., men det hendte at de også bare måtte bringe
muntlige orienteringer og instruksjoner som det så ble distriktsutvalgenes sak å bringe videre.
I Oslo eksisterte nok også enkelte forbundsutvalg, men fart i
arbeidet med å opprette utvalg for de enkelte forbund ble det først
i 1943. For disse utvalgene ble det av F. U. gitt følgende rcluings
linjer:
1. De forbundsvise utvalg står i samme forhold til Den Fri
Arbeidernes faglige Landsorganisasjon som de tidligere for
bundsstyrer (forretningsutvalg) sto i forhold til Landsorgani
sasjonens sekretariat.
2. 1'Ivalgenes oppgave er å tilrettelegge arbeidet for på ny å
overta forbundenes administrasjon når landet er fritt igjen
etter de retningslinjer som er gitt i særskilte regler.
3. Å lede det faglige arbeid innenfor sitt forbunds virkeområde
og så langt som råd er søke å opprettholde kontakten med
sine avdelinger. Veilede medlemmer og tillitsmenn i flukt
med de paroler og retningslinjer som er gitt.
Det daglige arbeid i distriktene er imidlertid underlagt
distriktsutvalgene.
4. Til enhver tid søke å understøtte Den Fri Arbeidernes faglige
Landsorganisasjons arbeid for å samle fagbevegelsen til en
enhetlig opptreden, og ved krigens slutt støtte opp under
arbeidet for å samle arbeiderbevegelsen om de oppgaver som
foreligger.

Forholdene innen Norsk Arbeidsmandsforbund.
Den 10. september 1941 ble både formannen og nestformannen
i Norsk Arbeidsmandsforbund, Johs. M. P. Ødegård og Chr. Hen
riksen, arrestert. De ble begge anbrakt på Grini, hvorfra Ødegård
slapp ut 27. februar 1942 og Henriksen 25. mai 1943. Dagen etter
deres arrestasjon, den 11. september 1941, møtte Nils Bunæs opp
på forbundets kontor med en skrivelse fra Odd Fossum som ga
beskjed om at Bunæs var tilsatt som «kommissarisk» leder av
Norsk Arbeidsmandsforbund. På vanlig nazivis ble det i skrivelsen
gitt beskjed om at det sto fritt for tillitsmennene og kontorfunk
sjonærene om de ville fortsette i sitt arbeid, men at en nektelse
ville bli oppfattet som sabotasje og behandlet deretter. Bunæs
bekreftet dette ved å erklære at de som nektet å fortsette sitt
arbeid ville bli stilt for standrett følgende dag. Dette argumentet
fant alle på forbundskontoret å måtte bøye seg for. Forbunds
styret, som behandlet saken den 18. september uten at Bunæs var
nærværende, godkjente dette standpunkt og oppfordret tillitsmen
nene til å fortsette i sine stillinger for å kunne gi medlemmene
den bistand som var mulig.
Bunæs ble imidlertid ikke gammel i stillingen. Allerede 6.
januar 1942 ble han avsatt fordi han hadde en underslagsaffære
å gjøre opp for i en annen organisasjon. Fra nå av skulle den
«kommissariske» lederen av Bygningsarbeiderforbundet, Arne
Andresen, være «kommissarisk» leder også av Arbeidsmandsforbundet. Imidlertid ble forbundets sekretær, Albert Karlsen, gitt
ansvars- og anvisningsrett.
Den nye «kommissariske» ledelsen av Landsorganisasjonen
tok på et tidlig tidspunkt til med å utarbeide planer for en om
fattende omorganisering innen fagorganisasjonen, vesentlig gående
ut på sammenslutning av flere forbund innen samme næringsgren
til ett forbund. For anleggs- og bygningsvirksomheten skulle
Arbeidsmandsforbundet, Bygningsarbeiderforbundet, Elektrikerforbundet, Murerforbundet og Stenindustriarbeiderforbundet slut-
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tes sammen til ett forbund under navn av Norsk Forbund for Byg
ningsindustrien. Spørsmålet ble reist allerede i februar 1942.
Saken ble drøftet i en konferanse som ble kalt sammen 11. februar.
På denne konferansen ble det oppnevnt «avdelingsledere» for de
enkelte forbund, idet det yar meningen at disse skulle utgjøre av
delinger av det store fellesforbundet. Som avdelingsleder for
Arbeidsmandsforbundet ble oppnevnt Albert Karlsen. Sammen
slutningen møtte imidlertid så mye motstand at den foreløpig ikke
kunne gjennomføres.
I Arbeidsmannsforbundet ble det da slik at de tre lovlig valgte
tillitsmenn, Albert Karlsen, Lars Bakken og Adolf K. Lien, kom
til å fortsette i sine stillinger. Den «kommissariske» lederen som
skulle være deres sjef deltok i ett møte på forbundets kontor.
Siden var han ikke der mere. Det ble høve for tillitsmennene å
kalle inn styret og rådføre seg med det som tidligere. Og i sam
menligning med tilhøva innen enkelte andre organisasjoner fikk
de arbeide forholdsvis fritt og selvstendig. Som forholdene lå an
var det jo ikke svært mye de kunne utrette for å vareta medlem
menes interesser. Deres viktigste oppgave ble å søke å berge for
bundet gjennom okkupasjonstiden og — om mulig — unngå sam
menslutning med de foran nevnte forbundene.
Det illegale forbundsutvalg for Norsk Arbeidsmandsforbund.
Utover høsten 1943 ble vanskene med å holde Arbeidsmands
forbundet klar av den nazistiske innflytelse stadig større og større.
Johs. Ringen, som nå var tilsatt som kommissar også for vårt
forbund, arbeidet intenst i samarbeid med den kommissariske for
mann i Landsorganisasjonen for å få i stand en sammenslutning
med Bygningsarbeiderforbundet og de 3 andre forbund, med felles
kontorer, for lettere å kunne føre kontroll med tillitsmennenes
virke.
Dette ble selvsagt motarbeidet av tillitsmennene, som hadde
full støtte av forbundsstyret, som ble sammenkalt til nesten regel
messige møter helt fram til årsskiftet 1943/44.
Ved siden av nazistenes krav om sammenslutning, reiste de
også en rekke andre vidtgående krav til forbundskontoret, som
en ikke fant å kunne gå med på. Enkelte av disse krav hadde til
hensikt å stimulere kontingentinnbetalingen, andre til å påvirke
medlemmenes ideologiske innstilling til nazismen.
Stillingen for tillitsmennene og forbundsstyret ble nå etter
hvert uholdbar, og da det fra Landsorganisasjonen ut på høsten
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lde stilt som ufravikelig krav at vårt forbund fra 1. januar 1944
skulle sluttes sammen med «Norsk Forbund for Bygningsindu
strien» og flytte til Henrik Ibsens gate 7 (Bygningsarbeidernes
Hus), innleverte de tre gjenværende tillitsmenn søknad om å fra
tre sine stillinger, likesom også forbundsstyret gjorde vedtak orn
.at det anså seg som løst fra sitt verv fra samme dato. Søknaden
ble imøtekommet fra 1. januar 1944.
Spørsmålet om en illegal ledelse av forbundet ble dermed
aktuelt. Allerede høsten 1943 var saken forberedt i det Faglige
Utvalg, som ga sekretær Bakken i oppdrag å danne en slik illegal
ledelse,, med forbehold om at denne ble godkjent av F. U.
Etter en del konferanser med forskjellige personer kom ut
valget til å bestå av Alfr. M. Nilsen, A. K. Lien og Lars Bakken.
Utvalgets mandat ble gitt av F. U. og skulle bestå i a vareta foibundets interesser ved å stå i kontakt med F. U., holde seg under
rettet om de forskjellige disposisjoner som ble foretatt av den
nazistiske ledelsen av forbundet, og i den utstrekning det \ai
mulig gi medlemmene beskjed om særlig viktige saker, og for
.Øvrig andre ting som kunne gagne forbundets interesser.
Den nazistiske ledelsen av Landsorganisasjonen hadde imid
lertid funnet ut at det passet ikke godt å ha gruvearbeiderne med
i et forbund for bygningsindustrien. Noe av det siste Arbeidsmandsforbundets styre derfor fikk pålegg om å gjøre var å kalle
sammen representanter for foreningene ved bergverkene til en
konferanse for å behandle spørsmålet om et eget gruvearbeiderforbund. Konferanse ble holdt den 30. og 31. desember 1943. Etter
de parolene som var gått ut fra F. U. skulle denne konferansen
ikke vært sammenkalt. Arbeidsmandsforbundets ledelse* var imid
lertid i en tvangssituasjon, så denne kunne ikke unngå å ekspedere
innkallelsen. 10 foreninger sendte representanter til konferansen.
Foreningene i Sulitjelma sendte en protest mot oppløsningen av
Norsk Arbeidsmandsforbund og sa ifra at de ikke ønsket å la seg
representere. Dessuten møtte det heller ikke noen representanter
for Gruvearbeidernes fagforening, Røros, Bjørkåsen Gruvearbeiderforening og Sandbekk Gruvearbeiderforening. Konferansen gjorde
vedtak om ikke å medvirke til å danne eget gruvearbsiderforbund.
Vedtaket ble gjort den første møtedagen og er ikke innført i den
offisielle protokollen.
Det illegale forbundsutvalget var på det rene med at dette
projektet, så vel som alt hva den nazistiske ledelsen innen fag
organisasjonen ellers fant på, matte en søke a hindre gjennom
føringen av. Forbundsutvalget sendte derfor i januar ut til for-
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bundets avdelinger et sirkulære hvori det ble gitt en orientering
om stillingen etter at Arbeidsmannsforbundet var opphørt å
eksistere som selvstendig organisasjon og hvori det ble tatt av
stand fra dannelsen av et eget gruvearbeiderforbund under de
tilhøva som da var til stede. Sirkulæret hadde denne ordlyden:
Januar 1944.
Fra avdeling 575 av Norsk Arbeidsmandsforbund.
Til forbundets øvrige avdelinger og medlemmer.
.\"oi'sk Arbeidsmandsforbunds avdeling 575 har inngående
drøftet stillingen innen vår felles organisasjon, og da det er lykkes
oss å skaffe oss et temmelig godt kjennskap til det som er foregått
bade innen vårt forbund og innen fagorganisasjonen for øvrig,
har vi funnet det å være vår plikt å vende oss til forbundets øvrige
avdelinger og medlemmer med følgende:
Kamerater. — Norsk Arbeidsmandsforbund er ikke mer. I
nesten 49 år har det eksistert og har utført et banebrytende arbeid
for bedring av arbeiderklassens økonomiske og sosiale vilkår. Neppe
noe forbund har slike tradisjoner innen arbeiderbevegelsen som
Arbeidsmandsforbundet. Men nå har det lykkes de landsforræderne
som Terboven ved hjelp av Gestapo anbrakte som komisk (kommissarisk) ledelse i Landsorganisasjonen å ødelegge det som for
bundets medlemmer i snart femti år med mye strev og mange offer,
men også med mye glede har bygd opp. En håndsrekning i dette
nedbrytningsarbeid har de også fått hos noen klasseforrædere,
som Halvard Olsen og den motbydelige overløpertypen i Bygnings
arbeiderforbundet, Johs. Ringen, en mann som i sin tid måtte
tvangsorgauiseres. Fra 1. januar er Arbeidsmandsforbundet både
organisasjonsmessig og administrativt gått opp i noe som kalles
Norsk Forbund for Bygningsindustrien og som har den sistnevnte
herre til komisk leder. Og Arbeidsmandsforbundets kontorer i
dettes eget hus (som det altså nå ikke har rådighet over lenger)
leies bort.
Vi har kjennskap til at våre lovlige valgte tillitsmenn ikke
ville være med på å ødelegge Arbeidsmandsforbundet. Og ære
være dem for det. De forsøkte så lenge som mulig å bevare for
bundet. Men da det med brutal makt ble bestemt at forbundet
skulle slettes ut som selvstendig organisasjon, søkte de om å få
fratre sine stillinger. Det ble også innvilget. Og de er nå utenfor
all befatning med forbundet. Som forholdene ligger an kan de
selvsagt heller ikke vende seg til forbundets medlemmer hverken
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på den ene eller den andre måten. Vi vet ikke om de nærer noe
ønske i så måte heller. Derfor har avdeling 575 funnet det å være
både dens rett og dens plikt å gjøre det.
At Arbeidsmandsforbundet skulle gå opp i Norsk Forbund for
Bygningsindustrien er ingen ny beslutning. Det er atskillig lenge
siden den ble fattet. Men for at det ikke skulle oppstå altfor mye
misnøye blant medlemmene besluttet Landsorganisasjonens komiske
«landsleder», hr. Fossum, å ta det litt med ro. Man valgte å la
forbundet arbeide tilsynelatende selvstendig, men innskrenket
selvstendigheten litt etter litt. Til slutt opphørte den helt. For
bundets tillitsmenn fikk snart ikke lov til å sende et. brev uten
at det skulle være godkjent av lands- og klasseforræderen Ringen.
Og fra 1. januar sattes kronen på verket. Vi vet ikke om det
fremdeles vil bli skiltet med forbundets navn ved henvendelser til
medlemmene. I så fall vil det bare være bluff. Forbundet er ikke
mer — foreløpig. Vi sier foreløpig, for vi vet at etter krigen vil
Norsk Arbeidsmandsforbund igjen innta sin hederskronede plass
innen rekken av faglige organisasjoner i et fritt Norge. Og det blir
nå heldigvis ikke så svært lenge før det kan skje.
Den komiske hr. Ringen har — etter det vi har skaffet oss
kjennskap til — vært svært utålmodig etter å få ført Arbeids
mandsforbundet med alt det eide over til sitt forbund. Det hastet
særlig med å få tak i forbundets penger. Arbeidsmandsforbundet
hadde nemlig en god slump penger. Det hadde imidlertid ikke
Bygningsarbeiderforbundet. Derimot hadde det en meget dyr
administrasjon. Forbundets medlemmer har i stadig større ut
strekning sluttet å betale kontingent. De har forstått at pengene
går til propaganda for N.S. og til opprettelse av et utall lønnede
stillinger for N.S.-medlemmer, mens fagorganisasjonens fornemste
oppgave er blitt å holde levevilkårene nede på det kulinivå som
tyskerne bestemmer. Hr. Ringens forbund gikk med underskudd.
Nå skal hans dyre administrasjon fortære også en god del av
Arbeidsmandsforbundets midler. Det som ikke går til administra
sjon bestemmer Landsorganisasjonens ledelse over. Det har hr.
«landsleder» Fossum gitt forbundenes komiske ledere grei be
skjed om.
Landsorganisasjonens komiske ledelse fant imidlertid at det
ikke gikk an å ha med gruvearbeiderne i et bygningsarbeiderforbund. Så ble Arbeidsmandsforbundets fungerende formann pålagt
å kalle sammen en konferanse av representanter for gruvearbei
derne for å behandle spørsmålet om å opprette et gruvearbeider
forbund. Denne konferanse ble holdt den 30. og 31. desember 1943.
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Vi liadde ingen representant på denne konferansen, så vi har ikke
fullt detaljkjennskap til sakens behandling. Yi har dog fått rede
på at det var store deler av gruvearbeiderne som ikke sendte repre
sentanter. Og de representantene som møtte fikk beskjed om at
enten de ville det eller ikke, så skulle et gruvearbeiderforbund
dannes. Det hadde Sosialdepartementet og Landsorganisasjonen
bestemt. Basta. Det representantene nådigst fikk lov til å uttale
seg om var hvordan det skulle gjøres.
Dessverre er det slik at Landsorganisasjonens lovlig valgte
ledelse må oppholde seg utenfor landets grenser. Det forhindrer
dog ikke at den temmelig nøye orienterer seg om det som skjer
her heime. Og det har da satt den i stand til å behandle en rekke
saker, gjøre sine vedtak og sende ut sine paroler om hvordan vi
bør forholde oss. Disse paroler er i en viss utstrekning kommet til
medlemmenes kjennskap. Distribusjonen har dog sine vansker, så
det er rimelig at parolene og vedtakene ikke har nådd så mange
som ønskelig. Hadde de det, så ville det neppe møtt noen repre
sentanter til denne gruvekonferansen. En årsak til at det møtte
noen kan vel også søkes deri at Arbeidsmandsforbundet så vidt
lenge fikk lov til å arbeide på et tilsynelatende selvstendig grunn
lag, noe som altså nå er helt opphørt. Landsorganisasjonens lovlig
valgte ledelse har imidlertid henstilt til medlemmene om under
de nåværende forhold å opphøre så mye som mulig med å betale
kontingent. Pengene blir bare misbrukt. De som ikke betaler
kontingent vil etter krigen få gjeninntre i sine gamle rettigheter.
Man må derfor ta vare på sine medlemsbøker. Videre bør med
lemmene og avdelingene slutte helt med å skrive til forbund,
Landsorganisasjonen eller samorganisasjoner, ikke svare på brev,
ikke møte til møter eller konferanser av noe slag, ikke delta i
kurser, ikke søke om noen slags assistanse. La forræderne bli
arbeidsløse. På stedet får man gjøre det gjøres kan til medlem
menes beste. Men det man ikke kan få gjort får bare skure.
Hadde som sagt disse vedtak av vår lovlig valgte ledelse vært
tilstrekkelig kjent, ville neppe noen forening sendt representanter
til den nevnte konferansen. JS'u skal imidlertid vi gjøre vårt til at
medlemmene får beskjed. Delta ikke i dannelse av noe gruveforbund. Det blir bare et apparat mer til N. S.-propaganda, et appa
rat mer til — om mulig — å pumpe medlemmene for penger som
bare brukes til skade for oss selv. Å medvirke til opprettelse av
et slikt forbund under de nåværende forhold vil bli ansett som en
usolidarisk handling. Enhver enkeltperson som aktivt medvirker
her vil være ferdig for alltid. Yi er for øvrig ikke i tvil om at de

organiserte arbeidere ved gruvene er imot å danne et .slikt forbuné
etter den forbrytelse som er begått mot Norsk Arbeidsmandsfor
bund. Likevel finner vi å måtte si det som er sagt foran. Og vi
er her i full overensstemmelse med hva våre lovlig valgte organer
mener om den sak.
„
,
, ,
,
Kamerater! La oss holde sammen. Om jkke svært lenge \
befrielsens time slå. Innen det skjer vil vi ikke hverken la oss
frue, lokke eller lure til å være med på noe som bare tjener fienden
og skader oss selv.
Med solidarisk hilsen
AVDELING 575 AV NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND
Som en vil se ble sirkulæret redigert på en slik måte at det
— om mulig — kunne unngås at mistanken for det falt pa de
fratrådte tillitsmenn, dersom sirkulæret falt i urette hender. For
enn mer å villede myndighetene ble det undertegnet med et avde
lingsnummer som ikke eksisterte. Da formålet med sirkulæret
bl. a. var å få avdelingene til å bli passive overfor hovedorganisa
sjonene ble det ikke sendt til de avdelingene som ikke hadde
betalt kontingent det siste året. Det ble heller ikke sendt de
avdelingene som en fryktet for hadde en ledelse som en ikke kunne
stole på. Likevel gikk sirkulæret ut i over 330 eksemplarer. Og
for at det skulle se troverdig ut og dermed ha lettere for å passere
postsensuren ble det laget konvolutter påtrykt Av de ing < o av
Norsk Arbeidsmandsforbund. Det er uten tvil at dette sirkulære
«jorde meget til at forbindelsene med den nazistiske ledelsen av
fagorganisasjonen ble brutt i stadig større utstrekning og at sviv
ten i konfingentinnbetalingen ble så stor som den ble.
Lønnsforhandlingene.
Kort etter at Alfred M. Nilsen var kommet tilbake fra en
reise nordover til Bodø, Salten (hvor han hadde en konferanse
med en mann fra Sulitjelma), Mo i Rana, Mosjøen og Trondheim,
ble han arrestert den 10. mars 1944. Bakken og Lien måtte ga
i dekning. De holdt dog likevel kontakten med den illegale faglige
virksomheten. Og da Nilsen om noen tid slapp ut kunne de igjen
komme sammen og drøfte saker av interesse.
Allerede høsten 1943 ble det mellom F. U. og Arbeidsgiver
foreningen tatt opp illegale forhandlinger om lønnstillegg som
skulle tre i kraft når landet vårt ble fritt igjen. I Samband
med disse forhandlingene ble det av F. U. konferert med foibundsutvalget om forholdene ved anleggene og bergverkene og forA — 5
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bundsutvalget skaffet til veie opplysninger til bruk for F. U. under
forhandlingene. Gruveeierne forlangte den gangen at de tilleggene
som under krigen var gitt arbeiderne skulle falle bort, slik at
et eventuelt nytt lønnstillegg skulle gis til de lønningene som
gjaldt før krigen. Resultatet av forhandlingene ble kjent så snart
freden inntrådte.
I samband hermed kan nevnes at det var forbundsutvalgets
mening å søke ad illegal vei å vareta medlemmenes økonomiske
interesser for så vidt krigen kom til å vare. Da utvalget våren
1945 fikk kjennskap til at det var misnøye ved Løkkens verk om
den måten arbeidsinnskrenkningene var foretatt på vendte forbundsutvalget seg til F. U. som hadde en konferanse med Berg
verkenes landssammenslutning om saka. Etter det som der ble
framholdt mente man at man måtte prøve å innhente nærmere
opplysninger før noe mer kunne foretas. Men så sluttet krigen,
og man behøvde ikke lenger å gå illegale veier. Forbundsutvalget
hadde imidlertid fått opplyst at foreningen ved Løkkens verk
hadde vendt seg til Samorganisasjonen om saka.
Samarbeidet med kommunistene.
I 1942 og 1943 var det samarbeid mellom F. U. og Norges
kommunistiske parti, og Lars Bakken representerte partiet i F. U.
Etter at Halfdan Jønsson ble arrestert i januar 1944 og nye folk
overtok ledelsen ble antallet medlemmer i F. U. innskrenket fra
5 til 3 og kommunistenes representant ble da ikke med. Det ble
forsøkt med Alfred M. Nilsen som mellommann å få en slags
kontakt i stand, men noen tilfredsstillende ordning ble det ikke.
Høsten 1944 kom det henvendelse fra kommunistene både til
Arbeidsmandsforbundets illegale faglige utvalg og til andre om
å medvirke til at samarbeidet mellom F. U. (Den frie Arbeidernes
faglige Landsorganisasjon) og det kommunistiske parti kunne
komme i gang igjen og til at kommunistene kunne bli representert
i Heimefrontens ledelse. Arbeidsmandsforbundets forbundsutvalg
behandlet saka og sendte F. U. et skriv som lydde slik:
rj,-j

Oslo i februar 1945.

Den frie Arbeidernes faglige Landsorganisasjon.
Norsk Arbeidsmandsforbunds forbundsutvalg er av Norges
Kommunistiske parti bedt om å ta stilling til spørsmålet om
samarbeid mellom Den frie Arbeidernes faglige Landsorganisasjon
og Norges Kommunistiske parti og til spørsmålet om N. K. P.s
representasjon i Heimefrontens ledelse.

Etter at forbundsutvalget nøye har overveid og drøftet denne
saka er det blitt enig om å bringe den fram for Den frie Arbei
dernes faglige Landsorganisasjon, idet forbundsutvalget tillater
seg å uttale:
Det at det ikke er noen kommunister med i ledelsen hverken
i D. F. A. F. L. eller H. L. har sjølsagt sin egentlige årsak i den
politiske splittelsen som har vært til stede innen arbeiderklassen
i lengre tid. Det blir da i sammenheng med denne splittelsen
en må se de to spørsmål som er lagt fram for forbundsutvalget.
Før krigen vet vi at det ble arbeidet for å få bragt denne
politiske splittelsen ut av verden. Spørsmålet om arbeidernes
politiske samling var oppe til drøfting uten at det kom noe posi
tivt ut av det. Krigen og okkupasjonen av landet vårt har reist
nye og store saker som sterkere enn før appellerer til arbeider
nes samhold og solidaritet. I utallige situasjoner stilles arbeiderne
på harde prøver både enkeltvis og samlet. Det kreves fasthet og
målbevissthet i deres opptreden både som arbeidere og som nord
menn. I stor utstrekning kan det vel sies at arbeiderne har bestått
prøven under denne tida, det finnes dessverre også mange bedrøve
lige eksempler på det motsatte. Og tenker en på de mange og
særdeles store oppgaver som det blir å ta fatt på etter krigen
for arbeiderne og for hele det norske folket, så forstår en at
kravene til arbeidernes målbevissthet, samhold og solidaritet ikke
vil bli mindre. En bør helst rekne med at det da vil melde seg
spørsmål som setter arbeiderne på meget harde prøver. Med disse
tingene for øyet tror vi at alle som sokner til arbeiderrørsla
inderlig ønsker at det meget snart må la seg gjøre å få i stand
politisk samling av arbeiderklassen på et reelt og holdbart grunn
lag. Og enhver handling, ethvert tiltak som kan lede fram til dette
vil sikkert av alle interesserte bli møtt med tilfredshet. Det kan
vel neppe heller være tvil om at hadde arbeiderne nådd fram til
hel og full politisk samling før krigen, ville vi'vært bedre rustet
for de oppgavene krigen og okkupasjonen av landet vårt har lesset
på oss. Og skal vi møte etterkrigstidas mange økonomiske og
politiske problemer, arbeids- og kampoppgaver med en politisk
splittet og innbyrdes stridende arbeiderklasse, så vil det være
meget å beklage. Kunne derfor D. F. A. F. L. bidra til å få bragt
arbeidernes politiske splittelse ut av verden og hitført politisk
klassesamling på et reelt grunnlag, så ville den dermed gjøi'e
arbeiderrørsla i det hele en tjeneste som neppe kan overvurderes.
På det faglige område var det samarbeid mellom D. F. A. F. L.
og N. K. P. inntil 7. januar 1944. Da løstes det inntil da fun-
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gerende faglige utvalg, livor det også satt en kommunistisk fag
foreningsmann, opp. Senere liar det vært flere faglige utvalg,
men ingen av dem liar liatt noen kommunistisk fagforeningsmann
som medlem. For om lag 1 år siden ble det bestemt at N. Iv. F.
skulle holdes underrettet om saker av viktigere almen interesse
som ble behandlet av D. F. A. F. L. Dette skulle skje med et
medlem av vårt forbundsutvalg som formidler. Imidlertid måtte
den daværende formann for det faglige utvalg forsvinne. Ved
kommende medlem av vårt forbundsutvalg ble også borte en tid.
Og senere har det — så vidt vi vet — ikke vært noen kontakt
mellom D. F. A. F. L. og AT. K. P. Det er vel imidlertid et spørs
mål om ikke dette er galt. At kommunistene innen sin midte
har mange interesserte fagforeningsmenn vet vi alle. Og at kom
munistene også bl. a. driver faglig virksomhet kan ingen hindre.
Men for arbeiderne ville det være bedre at all faglig virksomhet
ble drevet innenfor D. F. A. F. L. enn at en stor del blir drevet
utenfor. At all faglig virksomhet kom inn under en ledelse ville
medføre en forening av kreftene og en samlet plan i stedet for
den spredte fektning som nå foregår.
Norsk Arbeidsmandsforbunds forbundsutvalg vil derfor hen
stille til utvalget for D. F. A. F. L. å sørge for at det igjen blir
tatt opp samarbeid mellom D. F. A. F. L. og N. K. P. og at sist
nevnte blir representert i det faglige utvalget. Det forutsettes
naturligvis at samarbeidet skjer på en fullt ut lojal og reel basis,
og at begge parter gjør sitt beste for å skape det tillitsforhold
som må være til stede dersom samarbeidet skal kunne bli til gagn
for arbeiderklassen. Det er vårt håp at kan det først komme i
stand et ordentlig og reelt samarbeid på det faglige område, så
kunne kanskje det sterkt bidra til å fremme den politiske samling
som snart vil vise seg å bli en livsnødvendighet for arbeiderklassen.
I samsvar med det som er sagt foran vil vi be det faglige
utvalget om å medvirke til at kommunistene blir representert i
Heimefrontens ledelse.
Det kan vel her
som når det gjelder det faglige utvalg —
sies at H. L. ikke består av representanter for politiske partier.
Likevel vet vi at de personer som deltar der har sin politiske
oppfatning og at denne bevisst eller ubevisst vil gjøre seg gjel
dende under drøftinga av en rekke spørsmål. Det er bare det
kommunistiske syn som ikke er representert der. Og det kan
neppe være riktig all den stund vi står oppe i en kamp på liy
og død og som det gjelder å forene alle krefter om. Ln må også
her peke på det uheldige: i at ikke alt arbeid på heimefronten
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kan samles under en felles plan og en felles ledelse. Se nå en
så uhyre viktig ting som sabotasjen. Her har H. L. sine sabotasjeo-rupper og kommunistene har sine. De opererer hver for seg. Og
det kan vel neppe unngås at det inntreffer ting som ikke er hel
dige. Folk som er innstilt på kamp og som brenner etter a være
med å slå vår felles fiende ned kan en ikke hindre i å slåss. Men
en kunne også her komme bort fra den uheldige spredte fektningen
ved å samle alt under en felles ledelse og under felles- kontroll.
Vi går nemlig ut frå at dersom kommunistene kommer med i
HL oo- H L. nyttiggjør seg den aktivitet og kampkraft som
kommunistene representerer vil det i full lojalitet bli skapt et
samarbeid som utelukker aksjoner som ikke er ledd i en telles
1
Det er sjølsagt også andre ting som taler for at kommunistene
kommer med i en felles heimefront, ikke minst omsynet Hl det
arbeid som melder seg etter krigen. Og her bør en kanskje ikke
glemme å tenke på den veldige innsats russerne har gjort ved fron
tene og den betydning det kan ha for løsningen av etterkrigstidas
problemer. Alt i alt tror vi det vil være fornuftig at en ikke fort
setter med å holde kommunistene utenfor alle de instanser som
steller med vårt lands viktigste saker, men at en trekker dem
med i det felles arbeid, lar dem få del i ansvaret og at de kommer
under den offentlige kontroll som alle som deltar i det offentlige
liv er underlagt.
FOBBUND SUTVALGET
FOK NORSK ARBEIDSMAXNSFO1 IBl XD
Nye nazistiske manøvrer.
Et par måneder før krigen var slutt ble Johs. Bingen fjernet
som leder for «Norsk Forbund for Bygningsindustrien« og Byghingsarbeiderforbundets tidligere kontorsjef, Harald Gunneriussen,
ble tilsatt i hans sted. Noen tid før var Landsorganisasjonens
leder, Odd Fossutn, fjernet og Kåre Rein forfremmet til «lands:
leder» for fagorganisasjonen. Disse karene forsøkte et nytt anslag
mot Arbeidsmannsforbundet, idet Bein den 14. mars sendte ut et
rundskriv til fagforeningene ved gruvene og statens anlegg om å
danne et nytt forbund av disse foreninger. For å lure medlem
mene ga de det utseende av at det var Norsk Arbeidsmandsfor
bund som skulle gjenopprettes. Så snart forbundsutvalget fikk
rede på saka sendte også det et rundskriv til de nevnte foreningene.
Vi viser til dette rundskrivet som lydde slik:
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April 1945.

Norsk Arbeids niwndsforl) un ds avdelinger ved gruvene og Sta
tens anlegg.
I Norsk Forbund for Bygningsindustrien er nå Johs. Bingen
«likvidert». Landsorganisasjonens nye «landsleder», Kåre Bein,
fant at Bingen ikke lengre passet for stillingen og lot ham gå.
Han var vel litt for grovkornet og passet ikke for den finere
taktikken som herrene nå øyensynlig akter å tillempe for om
mulig å kunne ro seg heim igjen. Så fikk Kåre Bein tak i Harald
Gunneriussen. Her har hau ment å finne mannen som kan det.
Biktignok er han temmelig svart- og gulstripet, det er så, men
han egner seg kanskje bedre ved årene. Og Gunneriussen er i
full sving. Han er begynt med å sende forbundets st ed ssek re i jern
et «hyrdebrev» hvori han ber disse sette alle krefter inn for å få
medlemmene til å slutte opp om forbundet og — naturligvis —
betale kontingenten, som de nå i lengre tid har holdt tilbake. Det
er rimelig Gunneriussen må ta fatt her, for kontingentsvikten er
blitt stadig større og underskottet i forbundets regnskaper sveller
snart opp til en størrelse som overskygger alt annet. Det er imid
lertid slik forræderne skal ha det. Og vi er sikker på at enhver
appell fra den stripete Gunneriussen vil bli helt uten resultat.
Gunneriussen forteller i sitt brev at ikke bare Bingen, men
også Bjarne Woldseth er sluttet i forbundet og at flere står for
tur. Og så er det Gunneriussens mening å få noen av de gamle
tillitsmennene for de 5 forbundene som med vold og makt ble
sluttet sammen til Norsk Forbund for Bygningsindustrien til å
påta seg verv i forbundet. Yi er kjent med at Gunneriussen alle
rede har forsøkt seg her, men har møtt avslag. Slike stillinger
er det sjølsagt ikke noen hederlig mann som vil ta så lenge de
nåværende forhold er til stede. De gamle tillitsmenn kommer nok
til å tiltre igjen når tiden er inne, men da vil ingen ha bruk for
Gunneriussen.
Ellers meddeler Gunneriussen at heretter skal organisasjonene
seg imellom undertegne «Med solidarisk hilsen» og i skriv til
myndighetene med «Ærbødigst». Det skal altså være slutt med
«Heil og Sæl» nå. Han mener vel at det der virker som noen
kraftige tak med årene, men det er langt heim, og medlemmene
vil sørge for både motvind og motstraum.
Allerede straks Norsk Arbeidsmandsforbund ble tvunget inn
i Norsk Forbund for Bygningsindustrien var dette forbunds og

Landsorganisasjonens ledere på det rene med at det var en del
av Arbeidsmandsforbundets medlemmer som ikke passet i et for
bund for bygningsindustrien. Det var medlemmene ved gruvene.
Det ble da forsøkt å danne et særskilt gruvearbeiderforbund, men
da ingen ville hjelpe dem med å få det i stand ble det intet av
det. Nå har herrene oppdaget at i grunnen så hører ikke arbeiderne
ved statens anlegg med i et forbund for bygningsindustrien. Og
så har Kåre Bein funnet på noe lurt. Nå vil han prøve å få i
stand et eget forbund for disse arbeidere sammen med gruve
arbeiderne. °Og om det har han da sendt foreningene ved gruvene
og statens anlegg et sirkulære og ber om deres uttalelse i saka,
ja, han kan nøye seg med bare styrets eller endog bare formannens
uttalelse til rettesnor for den videre behandling.
Kåre Bein vil gi det utseende av at det er Norsk Arbeids
mandsforbund som skal gjenopprettes. Imidlertid viser det seg
at av de over 500 avdelinger med 29 000 medlemmer som Arbeidsmandsforbundet hadde før krigen er det bare 102 avdelinger muligens noen flere — med mellom 6 000 og 7 000 medlemmer
som nådigst skal få lov til å bli med i det nye forbundet. Ikke
en gang navnet Norsk Arbeidsmandsforbund skal det nye forbun
det ha. Nei, nå skal det være Norsk Forbund for Gruver og
Statsanlegg. Så en skjønner at dette med «gjenopprettelsen» av
Norsk Arbeidsmandsforbund er bluff og humbug som det meste
av det nazistene farer med.
Yi tror ikke det er nødvendig å spandere mange ordene pa
denne planen til Kåre Bein. — Den 13. april er Norsk Arbeids
mandsforbund 50 år. Tyskerne og forræderne — blant dem ogsa
Kåre Bein — har hindret oss i å kunne feire dette store jubileum
på den måten som ville være dette banebrytende forbund med
sine stolte tradisjoner verdig. Norsk Arbeidsmandsforbund er
imidlertid ikke død. Det lever i hvert enkelt medlems sinn. Fordi
om medlemmene ikke i dag som før har hånd om forbundets
administrasjon og organisasjonsapparat, så vet vi at det nå ikke
er lenge igjen til at dette forholdet kan endres og Norsk Arbeids
mandsforbund igjen innta sin plass blant vårt lands frie faglige
organisasjoner. Det vil da igjen kunne få høve til å sla mange
slag for sine medlemmers interesser. Dets historie vil da bli
skrevet og dets jubileum feiret. Alle forrædere vil <1 a være fjernet
og forbundets lovlige valgte tillitsmenn vil finnes på deres plas
ser som før 10. september 1941.
På sitt forslag bør Kåre Bein ikke få et eneste svar. Å svare
ham på den slags ville være et brudd på det samhold og den
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solidaritet som A rbe i åsma ndslorb unclets m&dlei runer hittil har vist
under motstanden mot de nye herrer innen fagorganisasjonen, de
herrer som om kort tid vil forsvinne uten å bli saknet.

administrasjon og kontorer. Nazilederne stakk av sa hurtig de
kunne og den 10. mai kunne fellesutvalget sende ut dette rund
skrivet :
Til
Stedsstyrer, avdelinger, utvalg og medlemmer.

Dette sirkulæret er utarbeidet i samråd med Den frie Arbei
dernes faglige Landsorganisasjon, som vi står i den nøyeste kon
takt med og gjennom den med Landsorganisasjonens loviige valgte
ledelse.
Med solidarisk hilsen
AVDELING 575 AV NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND
Fra illegalt til legalt organisasjonsarbeid.
Alle vet i dag, som de visste det før, at det var forbundet
med stor risiko å delta i illegalt arbeid. Endog bare å vite noe
om den slags kunne være farlig. En kunne derfor ikke innvie
flere enn høyst nødvendig om det som foregikk. Av den grunn
lot det illegale forbundsutvalget de andre av forbundets tillits
menn — på grunn av deres utsatte stilling — være helt uvitende
om det man arbeidet med og om hvem som deltok. Da det imid
lertid lakket så langt at en kunne rekne med at det bare var uker
igjen til krigen var slutt ble forbundets andre tillitsmenn tilkalt
og innvidd i det arbeid som var utført og sagt fra om at nå fikk
de berede seg på å overta så snart den dagen opprant at det ble
høve til det.
I september 1944 ble det dannet et felles utvalg av represen
tanter for de illegale utvalgene for de '5 forbundene som var sluttet
sammen til «Norsk Forbund for Bygningsindustrien». Som vår
representant i fellesutvalget ble valgt Lars Bukken. Dette utvalget
skulle treffe de nødvendige skritt til å overta forbundenes admini
strasjon og besette kontorene, om nødvendig med våpenmakt. Det
var konferert med forbundenes kontorpersonale om å være klar
tit å gjenoppta sitt arbeid så snart kontorene var tilgjengelige. Og
det var av Arbeidsmandsforbundets forbundsutvalg bestilt kontor
maskiner fra Sverige for det tilfelle våre egne skulle være stjålet
eller ødelagt.
Så kom da endelig den dagen da krigen sluttet. Det viste seg
at det ble ikke nødvendig å bruke makt for å få tilbake forbundets

Kamerater!
Fra og med 8. mai er vår organisasjon atter blitt fri og vi
kan nå ta fatt på de oppgaver som venter oss, i første rekke gjen
oppbyggingen av vår fagbevegelse som N.S. i de siste ar har fatt
ødelagt så -vel økonomisk som organisatorisk. Det ma bli var
oppgave å gjøre vår organisasjon så sterk at den atter kan inn a,
den plass den hadde tidligere, til beskyttelse for arbeidernes sosiale
og økonomiske rettigheter. Vårt krav må være ufravikelig nar
det gjelder å skaffe arbeid og mat til alle og byrdene som utvilsomt
vil bli pålagt det norske folk i tiden framover må i første rekke
bæres av dem som har økonomisk ryggrad til dette.
Videre må vi kreve, at rettsoppgjøret med quislinger og krigs
forbrytere må gjennomføres hurtig og effektivt og at det ikke bin
vist skånsomhet når det gjelder å trekke dem til ansvar som har
stilt seg til tjeneste for okkupasjonsmakten og landsforræderne.
Som det er medlemmene bekjent har jo våre forbund blitt
sammenslått av nazistene. Dette er en ting som nå er avviklet,
slik at de respektive forbund har begynt å arbeide selvstendig.
En eventuell sammenslutning av de forbund som skulle vise
seg naturlig, kan tas opp i de respektive organisasjoner og da
gjennomføres av de frie organisasjoner.
Landsstyremøter, representantskapsmøter og forbundsstyremøter vil bli innkalt så fort som forholdene tillater det og etter
hvert som utviklingen går framover skal de respektive avdelingei
bli holdt underrettet.
Kamerater, sett fart i organisasjonsarbeidet, foreta utrensk
ninger av de individer som under denne tid har opptrådt unasjo
nalt og usolidarisk og sett inn nye krefter. Gjenreis avdelingene
og få sammen medlemsmøter så fort som råd er, slik at vi star
klar til å ta fatt i en ny fri fagbevegelse.
Fra den 8. mai 1945 overtar hvert enkelt forbund sitt gamle
virke som før krigen. All korrespondanse og alle henvendelser skjer
heretter til de respektive forbund. Disses adresser er:
Norsk Arbeidsmandsforbund, Møllergt. 3 III, Oslo.
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Norsk Bygningsarbeiderforbund, Henrik Ibsensgt. 7 VIII,
Oslo.
Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund, Henrik Ibsensgt.
7 IN, Oslo.
Norsk Murerforbund, Nytorget 4 II, Oslo.
Norsk Sten industriarbeiderforbund, Henrik Ibsensgt. 7 VIII,
Oslo.
Underskriverne er de menn som representerte de illegale for
bundsstyrer under okkupasjonen.

Hans Paulsen: Det ble framholdt hos oss at vi måtte gå med
på 25 prosent nattillegg, hvis ikke ville vi komme på Nordlands
banen, som var den vanlige konsentrasjonsleiren. Vi fikk imid
lertid forholdet løst ved forbundets hjelp. Vi kunne ikke få løst
det på arbeidsplassen. Det var derfor riktig å ha forbindelse med
forbundet. Vi måtte også under okkupasjonen søke å opprettholde
vår levestandard.
Bjarne Larsen: Jeg har med stor interesse lest rapporten for
det illegale arbeid og det nettopp fordi vi hadde så liten rede på
dette arbeid enda vi arbeidet ved en bedrift som hadde stor betyd
ning for okkupasjonsmakten. Jeg må imidlertid påtale den tone
som er benyttet i rapporten som dette med «komiske» formenn.
Det er for galleriet. Vi skal være oppmerksom på at denne rapport
blir et historisk dokument og da kunne en ha spart seg for den
slags.
Rapporten for det illegale arbeid ble dermed vedtatt.

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND
Lars Bakken.
NORSK BYGNINGSARBEIDERFORBUNJi)
Oskar Johansen.
NORSK ELEKTRIKER- OG KRAFTSTASJONSFORBUND
Ludv. Gundersen.
NORSK MURERFORBUND
Alf Torp.
NORSK STENINDUSTRIARBEIDERFORBUND
Walther Broe.
Et viktig avsnitt i Norsk Arbeidsmandsforbunds så vel som
i den øvrige fagbevegelses historie var dermed avsluttet. Det
hadde vært en tid rik på spenning og interessante, men også på
sørgelige opplevelser. Norsk Arbeidsmandsforbunds medlemmer
lot seg ikke kue av nazistenes overgrep. Nå har de igjen full
adgang til å drive sitt organisasjonsarbeid og ved organisasjonens
hjelp kjempe seg fram til frigjøring fra all undertrykkelse.
Det som her er skrevet er bare en liten del av historien om
den illegale virksomheten innen fagorganisasjonen under okkupa
sjonstiden. Det gir heller ikke noen utførlig beretning om det
som foregikk innen Arbeidsmandsforbundet fra 1940 til 1945. For
håpentlig blir en gang alt materiale om denne tiden samlet sam
men og bearbeidet. Det vil kunne bli både interessant og spennende
lesning om det mest dramatiske avsnitt i norsk arbeiderbevegelse.
DET ILLEGALE UTVALG
FOR NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND
Alfred M. Nilsen.
Lars Bakken.
Adolf E. Lien.

Regnskapene.
Regnskapet for 1938 ble nå gjennomgått.
0. Emrnho: Kontrollkomiteen har gjort en del merknader til
regnskapet for 1938 og jeg vil gi følgende framstilling:
«Den 25. mars 1939 avholdtes møte til behandling av regn
skapene for forbundet og Møllergata 3.
Til stede var:
For kontrollkomiteen, O. Kvernbo og M. Bråthen.
For revisjonen, Torjus Graver og J. Reisæther.
Dessuten var den tidligere hovedkasserer Aksel Ahlstrand og
den nyvalgte hovedkasserer Simon Simonsen til stede ved gjen
nomgåelsen av det tallmessige forhold ved regnskapene.
Vi har til regnskapene følgende merknader:
Punkt 1. Lån Johs. M. P. Ødegård, kr. 2 000.00.
Etter de opplysninger som er gitt av hovedkasserer Ahlstrand
skriver denne post seg fra en garanti som ble gitt i 1927.
Komiteen vil henstille til representantskapet å oppta denne
post til behandling.
Punkt 2. Aksjeleilighet Vidarsgt. 13, kr. f 000.00.
Etter den tidligere behandling og protokollering er det frem
deles ikke klarlagt hvorvidt eiendomsretten til denne leilighet til
ligger forbundet eller sek re! ær Alb. Karlsen.
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Komiteen ønsker denne sak avgjort av representantskapet. I
tilfelle leiligheten blir overført til sekretær Karlsen personlig, ma
det fattes vedtak om avbetalingsvilkår.
Punkt 3. hwen tarieliste.
Hovedkassereren og revisjonen er blitt enig om at inventariekonto skal holdes i en fast sum, og at nyinnkjøpte inventarier
føres på den angjeldende årsdrift. Betingelsen herfor må imidler
tid være at forbundets inventarieliste til enhver tid holdes å jour.
Kontrollkomité og revisjon vil videre gjøre oppmerksom på
den omlegging av regnskapene fra kassa,regnskap til driftsregn
skap, som er foretatt. Man har herved innført i Xorsk Arbeids
mandsforbund det samme regnskapssystem som i de øvrige for
bund og som er betinget av forbundets vekst.
Yi har gjennomgått og kontrollert de i status oppførte verd i er,
og vi kjenner ikke til andre gjeldsposter enn de som er bokført.
Revisjon og kontrollkomite har under sin gjennomgåelse fått
alle ønskede opplysninger.»
Regnskapet ble vedtatt uten bemerkninger.
Møtet hevet.

Ettermiddagsmøtet lørdag den 24. november.
Ordstyrere: Jupskås. — Ole Beck.
Møtet ble satt klokken 15 presis.
Protokoll fra formiddagsmøtet referer(es og godkjentes uten
bemerkninger.
Dirigenten refererte hilsningstelegram fra Ludvik Antonsen,
som ble mottatt med bifall.

Fortsatt behandling av regnskapene.
Regnskapet for 1939 ble gjennomgått.
Oskar Evernbo: Kontrollkomiteen og revisjonen har gjort føl
gende bemerkninger til dette års regnskap:
a) Kontroll med avdelingenes innbetalinger.
På grunn av de sterkt varierende arbeiderforhold innen en del
av forbundets virkeområde blir kohtingentihnbetalingen for en del
avdelingers vedkommende meget variabel og byr som følge herav
på kontrollmessige vansker. Revisjonen vil derfor foreslå at en
fortegnelse over de avdelinger som strykes inntas i forbundets fag
blad og vil enn videre understreke betydningen av at den enkelte
avdelingskasserer kontrollerer forholdet mellom sin forenings kontingentoppgjør og forbundets postering i det trykte regnskap.
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b) Regnskap for Møll erga la 3.
Ved skattetakst av 1939 er verdiansettelsen av forbundets gård
taksert til kr. 462 000.00. I regnskapet figurerer imidlertid gården
meth en gjeld på tilsa minen kr. 500 468.78, hvorav kr. 190 000.00 til
Oslo Overformynderi og resten til forbundets forsikringskasse.
Kontrollkomité og revisjon vil for forbundets representantskap
foreslå at gården nedskrives til skattetaksten og at den tilsvarende
avskrivning foretas i forsikringskassens formue. Yi regner nemlig
dette beløp for å være en fiktiv verdi om ikke fortsatt bør bli
stående i forsikringskassens status. Angående gårdens inntekter
går vi ut fra at forbundsstyret fortsetter det påbegynte arbeid for
å svinge husleieinntektene opp på den høyde så gårdens drift kan
balansere med en rimelig amortisasjon. Vi vil videre oppmode
representantskapet om å fastsette rentesatsene for Møllergata 3’s
lån i forsikringskassen.
Vi vil også gjøre merksam på at i det for 1939 oppsatte regn
skap er kr. 2 000.90 av vaktmesterens lønn belastet forbundskassen.
c) Forbundets diet satser.
Kontrollkomité og revisjon vil henlede representantskapets
oppmerksomhet på at forbundets dietsatser, hva angår innenbys
diet ikke er helt klare. Vi går ut fra at diet bare skal betales for
å dekke ekstraordinære utgifter, altså ikke for kortvarige møter
innenfor kontortidens ramme. Vi vil derfor oppmode om at klokke
slettet blir påført på regningen når det gjelder utbetalingen av
innenbys diet, sådan som det allerede delvis blir praktisert.
d) Oppdeling av forbundets kapitalkonto mellom forbundskassen
og forsikringskassen.
Av forbundets regnskap vil sees at formuen på forbundets 2
kasser opptrer i en samlet sum. Revisjonen har ved å gjennomgå
tidligere års regnskaper kommet til at av forbundets formue
kr. 1.39.1 1',',.13 tilhører kr. 772 210.13 forbundskassen og
kr. 619 934.62 forsikringskassen. Vi vil foreslå at denne oppdeling
blir tått med i regnskapsoppstillingen for framtiden.
c) Signering av revisjonsprotokollen etter opplesning.
Den regel at forbundets formann skal med sitt navn attestere
at revisjonsprotokollen er referert er fra revisjonens side ubetinget,
og vi må derfor oppmode om at den konsekvent blir gjennomført.
Til regnskapet for øvrig vil kontrollkomiteen og revisjonen
bemerke:
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Yår mening er at det framlagte regnskap er korrekt og riktig
og at det gir et riktig bilde av forbundets drift og økonomiske
stilling. Yi kjenner ikke til at forbundet har andre økonomiske
forpliktelser enn de som er anført på status, bortsett fra andel
i garanti for !).X.A .s konverteringslån.
Vi har forvisset oss om at de på status oppførte verdier er
til stede. Det foreligger ved årsavslutningen ingen ubesvarte an
tegnelser og kontrollkomité og revisjon har fått alle ønskede opp
lysninger Ordenen i forbundets bokholderi, bilag og dokumenter
er gode, og vi vil innstille det framlagte regnskap til godkjenning.
Oslo den 6. april 1940.
Oskar Kvernebo.

Oslo, 13. mars 1941.
I kontrollkomiteen:
Oskar Kvernebo.
Arbeidernes faglige Landsorganisasjon
Revisjonen

M. Bråten.

Arbeidernes faglige Landsorganisasjon
revisjonen
Torjus Graver.

bortsett fra andel i garanti i Det norske Arbeiderpartis konver
teringslån, nå til rest kr. 8 519.58 — åttetusenfemhundreognittenkroner 58/100.
De kontrollerende instanser har fått alle ønskede opplysninger,
og det foreligger ved årsoppgjøret ingen ubesvarte antegnelser.
Vi vil innstille det framlagte regnskap til godkjenning.

Knut Møller.'»

Regnskapet for 19J,0 ble så gjennomgått.
Oskar Kvernebo: Kontrollkomiteen og revisjonen har følgende
å bemerke til regnskapet for året 1940:
«Det svakeste punkt i forbundets økonomi og forretningsførsel
er etter vår mening avdelingenes oppgjør for skyldig kontingent.
Den av forbundets administrasjon utarbeidede og mangfoldig
gjorte oppstilling over avdelingenes oppgjør og merkebeholdning
viser at om lag 1/6 av forbundets avdelinger ligger langt tilbake
med sine oppgjør.
.
Likedan fikk en ved ombyttmgen av merker pr. 1. januai 1940
den erfaring at det fra en del avdelinger ikke var mulig a la de
oamle merkebeholdninger returnert. Vi anser det av vesentlig
interesse å få brakt denne del av forbundets virksomhet i orden,
og vil tilrå at forbundets hovedkasserer foretar inspeksjon og
revisjon i den utstrekning han kan overkomme det. En bør også ta
under overveielse å benytte Landsorganisasjonens _tilsynsrevisoi-er
på de lokale steder. Vi vil anse det for uforsvarlig hvis det ikke
blir satt all kraft inn på å løse disse spørsmål. ^
...
Til regnskapet for øvrig har kontrollkomité og revisjon ingen
kritiske bemerkninger å gjøre. Regnskapene er godt ført og gir
et riktig uttrykk for forbundets drift og økonomiske stilling. Vi
har forvisset oss om at de på status oppførte verdier er til s ec e
og kjenner ikke til at forbundet har andre økonomiske forpliktelser,

Torjus Graver.

E. Christiansen.

Regnskapene for årene 1941, 1942 og WlfS ble deretter gjen
nomgått og uten bemerkninger tatt til etterretning.
Adolf K. Lien: Vi har satt opp en tabellarisk oversikt over
de forskjellige kassers stilling og som representantene vil finne i
sine mapper. Den omfatter årene 1939 til 8. mai 1945. Sammen
dragene for disse årene viser for de forskjellige kassers vedkom
mende følgende:
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1941
pr. 31. desbr.

1942
pr. 31. desbr.

1943
pr. 31. desbr.

1944
pr. 31. desbr.

1945
pr. 8. mai

1939
pr. 31. desbr.

1940
pr. 31. desbr.

Forbundskasscn.
Samlet inntekt ..................
Samlet utgift ......................
Driftsresultat *
Formue .................................

768 808.71
541 991.00
+ 226 817.71
772 210.13

410 148.38
456 761.22
-f46 612.84
725 597.29

304 070.41
370 275.38
66 204.97 4659 392.32

273 868.83
249 932.55
23 936.28 4
683 328.60

226 317.77
277 024.17
50 706.40 4
632 622.20

139 586.28
300 999.28
161413.00 4
471 209.20

97 164.98
50 765.47
46 399.51
424 809.69

Forsikringskassen.
Samlet inntekt.................
Samlet utgift ......................
Driftsresultat ......................
Formue .................................

164 848.97
110 435.80
54 413.17
619 934.62

153 133.21
94 300.00
58 833.21
678 767.83

108 490.44
112 250.00
-f3 759.56 4675 008.27

99 930.61
103 400.00
3 469.39 4
671 538.88

92 118.39
88 350.00
3 768.39 4
675 307.27

43 672.60
91 800.00
48127.40 4
627 179.87

16 541.84
20 323.60
3 781.76
623 398.11

+

Støttefondet.
Samlet inntekt ..................
Formue . ...............................
Saml. formue for alle kasser
*

1 392 144.75

+

19 352.30
19 352.30

34 719.10
54 071.40

34 762.00
88 833.40

24 259.70
113 093.10

18 171.70
131 264.80

6 314.00
137 578.80

1 423 717.42

1 388 471.99

1 443 700.88

1 421 022.57

1 229 653.87

1185 786.60

+ betyr overskudd,
-f- betyr underskudd.

A —
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Adolf K. Lien: Når det gjelder regnskapet fra 8. mai til 9.
september 1945 foreligger det også i representantenes mapper og
viser følgende resultat:
FORBUNDSKASSA
Vinnings- og tapskonto pr. 9. september 19Jf5.
Inntekter.
Kontingenter.
Ordinær kontingent ...................................................

Tilsammen

12 769.05

FORBUNDSKASSA
7 073.33

Kontingenter.
Landsorganisasjonen ............... ........ kr.
Diverse ........................................ .......... «

3 139.60
293.06

7 785.10
100.00
«

7 885.10

«

17152.81

«

825.00

«

700.00

«
«

676.75
41065.97

Møter.
Representantskapsmøter ....... ......... kr. 15 290.66
Forbundsstyremøter ............... .......... « 1862.15

3 732.33
116 850.82

Lønningsutgifter.
Lønninger .............................................. kr. 21758.28
Overtid ...................................................... «
904.97
Vakthold .................................................. « 1500.00
Ekstrahjelp .............................................. «
789.70
Trygdepremier ....................................... «
438.73
Feriepenger ............................................ «
47.82
Forbundspensjonering ......................... « 1036.17

Bevilgninger.
Tilskudd til avdelinger ........... ......... kr.
Bidrag ........................................ .......... «

kr. 26 475.67
Kontorhold.
Lys og brensel ...................................... kr. 506.59
Renhold .................................................... « 1026.21
Flytninger — forandringer ................ «
416.10
--------------------

Faglig arbeid.
Forhandlingsreiser fastpersonal .. kr. 1505.35
Forhandlingsreiser forord, forh. .. «
8 591.40
Representasjon ....................................... « 1141.20
Fagbladet ................................................ «
734.50
Kontrollvirksomhet ................................ «
796.60

kr. 102 612.50

Renter og utbytter.
Renter, Arbeidernes Økonomiske
Fellesorg., Trondheim ................. kr. 33 573.33
Renter av Norsk Statslån 1944 .... « 3 500.00
-------------------- «
Diverse inntekter.
Tilfeldige inntekter ...................
Inngått fra oppløste avdelinger
Salg av medlemsbøker ..................... kr. 3149.00
Salg av materiell ................................ «
583.33

Utgifter.

Inntekter.
Utgifter.
Transport kr. 116 850.82 kr. 48 545.19

Yrkesopplæring.
Stipendier ..................................
Diverse utgifter.
Blomster og kranser ............... ........... kr.
Bedriftsforpleining ................. ............ «
Tilfeldige utgifter ..................... ............ «

«

1948.90

Kontorutgifter.
Porto ....................................................... kr. 3 559.43
Telefon og telegrammer ....................... «
419.45
Frakt ......................................................... «
195.80
Kontorrekvisita .................................... « 1172.48
Trykningsutgifter .................................. « 1781.60
Annonser ................................................ «
96.03
Abonnement ........................................... «
126.78
-------------------«
7 351.57
Transport kr. 116 850.82 kr. 48 545.19

75.00
750.00

Overskudd

................................

234.55
120.39
321.81

kr. 116 850.82 kr. 116 850.82

84

85

EORSIKRINGSKASSA
Inntekter.
kr. 32 330.80
« 21203.85

Ordinær kontingent ...........
Renter ....................................
Begravelsesbidrag ...............
Foraikringsbidrag ...............
Forsikringsbidrag, forskudd
Underskudd ...........................

Utgifter.
kr. 9 400.00
« 43 600.00
«
3 500.00

«

Inventar ......................................................................
Pantobligasjoner i Mølkrgt. 3, Oslo ...............

kr.
«

2 500.00
462 000.00

Diverse beholdninger.
Medlemsbøker og materiell ..............................

«

1000.00

kr. 1 248 303.55

2 965.35

kr. 56 500.00 kr. 56 500.00

Garantiansvar for Det Norske Arbeide rparti’s konverteringslån kr.

5 000.00
Passiva.

Inntekter.
Utgifter.
Kontingent ........................... ...................................... kr. 14 865.50
Avd. 24, Bergkvam, bidrag ........................................ «
280.00
kr. 15145.50
Overskudd ............................

Kreditorer.
Avdelingenes avregning ...........................
Arb. økonomiske Fellesorg., Kr.sund .
Arbeidsløshetstrygd ..................................
Pensjon .........:.............................................
Skatter ...........................................................
Samorganisasjonene ..................................

kr. 15145.50 kr. 15145.50

Kursreguleringsfond ..................................

støttefondet

Regnskapene ble uten bemerkninger vedtatt.
Videre ble referert følgende status pr. 9. september 1945:
Aktiva.
Betalingsmidler.
Bankbeholdning ....................................................... kr. 417 554.73
Kontanter ................................................................... « 14156.54

kr.
«
«
, «
«
. «

102.86
19.00
48.00
282.53
700.66
5 862.78
kr.

Kapitalkonto.
Forbundskassens formue pr. 8/5 1945 .
Overskudd ...................................................

.

Forsikringskassens formue pr. 8/5 1945
Underskudd ..................................................

kr. 622 398.11
. «
2 965.35

Støttefondets formue pr. 8/5 1945 ........
Overskudd .............................. ....................

kr. 137 578.80
■ « 15 145.50

7 015.83
3 255.00

kr. 424 809.69
« 41 065.97
465 875.66
619 432.76

kr.

431711.27

V erdipapirer.
Norsk Statslån 1941, 3% °/o, kurs 104.75 ......... kr. 60135.00
Norsk Statslån 1944, 3%. °/o, kurs 100.25 .......... « 201000.00
Gjenreisingslån II 1941, 3% %>, kurs 102.00 .... «
4 620.00
Aksjer i Arbeidernes Landsbank A/S ............. « 18 880.00
Andeler i Folkets Hus, Vefsn, pål. 4 700,00 .... «
0.00

152 724.30
kr. 1248 303.55

«

284 635.00

Lån.
Arb. økonomiske Fellesorganisasjon, Trondheim kr. 29 350.00
Arb.bevegelsens Pressefond, kurs 60 °/o ........... « 27 000.00
Folkets Hus, Oslo, kurs 75 °/o ............................. «
750.00
De samvirk. Fagfor., Oslo, kurs 75 "/o ............. «
4 500.00
Aksjeleilighet, Vidarsgt. 13, Oslo
................. «
2 425.00
Aksjeleilighet, Ringgt. 4 c, Oslo ......................... «
1020.00

Oslo, den 15. november 1945.
A. K. Lien.
Hovedkasserer.

Videre forelå følgende regnskap og status for Møllergaten 3:

Vinnings og tapskonto pr. 9. september 19J/5.
«

65 045.00

Debitorer.
Forskuddslønn ........................................................... kr. 1049.88
Funksjonærer, lån .................................................
« 150.00
Birger Kriksen, lån .................................................. «
150.00
Andre debitorer .......................................................... «
62.40

Inntekter.
Husleie ..................................................................................................... kr. 22 248.70
kr. 22 248.70

1412.28
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Stedlig pr. 9. september 19^5.

kontingentinnbetalingen. Det er i perioden foretatt visse disposi
sjoner av nazistene og som vi nå har krevd erstatning for. For
det første var det i 1943 tegnet en ulykkesforsikring og i alt ei
det gått med 150 000 kroner til det. Av dette beløp har medlem
mene fått igjen 37 000 kroner. Det resterende har vi krevd tilbake
av forsikringsselskapet. Videre har vi en del andre beløp på tilsammen kr. 73 860.49 som vi har krevd tilbake. Videre har vi
forskjellige beløp i samband med sammenslutningen på i alt kr.
86 917.03. I alt har vi krevd tilbake kr. 273 791.00. Vi har i dag
mottatt meddelelse om at de penger vi har innbetalt til forsik
ringsselskapet vil vi neppe få tilbake og vår juridiske konsulent
anbefaler at vi frafaller kravet. Når det gjelder disponeringen
av forbundets midler, så er det i statsobligasjoner i alt anbrakt
kr. 284 635.00 og i lån kr. 65 000.00. Videre har vi pantobligasjon
i Møllergaten 3.
Regnskapene med status ble dermed vedtatt.

Aktiva.

Kassabeholdning ................................................................................ kr. 6180.15
Bankinnskudd ..................................................................................... « 2 954.71
Eiendommer ......................................................................................... « 462 000.00
Forfalden, ikke betalt husleie ........................................................... «
432.75
kr. 471 567.61
Utgifter.

Renter av pantelån ............................................................................. kr. 2 071.00
Reparasjoner og vedlikehold ........................................................... « 1338.10
Skatter ................................................................................................. « 3 298.60
Vannavgift ............................................................................................ «
493.36
Krigsskadetrygd .................................................................................. « 1320.00
Div. forsikringer ................................................................................. «
621.27
Div. omkostninger ............................................................................. « 2 496.02
Renhold ............................................................................................... « 1382.79
Vaktmesterlønn .................................................................................... « 3165.07
Strømforbruk ...................................................................................... «
569.27
Rfenhold ............................................................................................... «
292.00
Overskudd ............................................................................................ « 5 201.22
kr. 22 248.70
Passiva.

Pantegjeld .........................................................................................
Forskuddsbetalt husleie .................................................................
Eiendomsskatt 1945 ...........................................................................
Vannavgift, ikke betalt ...................................................................
Overskudd ................................................................... kr. 5 201.22
— underbalanse i kapital pr. 1/1 1945 ....................
«
862.71
-------------------

kr. 462 000.00
«
1438.14
«
3 297.60
«
493.36
«

4 338.51

kr. 471 567.61
Oslo, den 15. november 1945.
A. K. Lien.

Hovedkasserer.

Adolf K. Lien: Som en ser liar forbundets inntekter vist ned
gang under hele perioden. En vesentlig årsak hertil er at kon
tingenten i 1940 ble nedsatt fra kr. 1.35 til kr. 1.00 for keltbetalende
og fra 90 til 60 øre for halvtbetalende. Den samlede nedgang fra
1939 til 8. mai 1940 er kr. 206 000.00. Det beregnede underskudd
i perioden er beregnet til 800 000 kroner, som følge av svikten i

Regjeringens representanter hilses.
Johs. M. P. Ødegård: Som meddelt i går hadde vi til vårt
landsmøte også innbudt regjeringen og som representanter for
denne møter i dag statsrådene Lars Evensen og Nils Langhelle.
Jeg vil på forbundets og landsmøtets vegne hilse dem velkommen.
Statsråd Nils Langhelle: Kamerater. På vegne av regjeringen
skal jeg først takke for innbydelsen til dette jubileumslandsmøte.
Det er særlig gledelig for oss å kunne være til stede ved dette
landsmøte, som betegner et jubileum i forbundets historie. Dette
er jo et av de forbund som i den første vanskelige tid tok de
største og tyngste tak og ble moderforbundet for så mange andre
organisasjoner. En kan ofte høre: hvorfor går det så smått?
Men ser vi tilbake på de 50 år og tenker oss dengang vi startet,
i 1895, så vil vi måtte innrømme at det har vært fremgang og
virkelig stor fremgang. Dengang hadde vi ingen representanter
i kommunestyrene eller i Stortinget og vi hadde heller ikke en
fagorganisasjon som betød noe. Hva har vi i dag? Et flertall i
Stortinget av arbeiderpartiene og vi har arbeiderregjering. Det er
en ganske vesentlig fremgang på veien mot tryggere kår for
alle. Men la oss samtidig innrømme at vi skal meget lengre fram.
Den regjering som trådte til 5. november ser det som sin oppgave
å gjenreise landet og legge forholdene slik til rette at vi kan nå
enda lengre fram. Vi har satt oss som mål at hver norsk
mann og kvinne skal ha rett til arbeid og vi ønsker å ut-
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vikle landets produksjonsmuligheter til gagn for hele folket og
skape gode kår for alle. Det vil bli et krevende arbeid, men jeg
er overbevist om at norsk arbeiderbevegelse som er nådd langt i
disse 50 år, vil være med i arbeidet. Det departement jeg er satt
til å bestyre har jo atskillig med deres forbund å gjøre og jeg
håper på godt samarbeid. Regjeringen hilser Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte. (Bifall.)
Johs. M. P. Ødegård: Jeg vil takke Langhelle for den
hilsen han overbrakte fra regjeringen. Det er riktig at det departe
ment Langhelle bestyrer har meget med vårt forbund å gjøre.
Jeg hilser derfor med glede det håp statsråden uttalte om et
godt samarbeid. Det vil nok bli mange besøk i arbeidsdepartementet fra Norsk Arbeidsmandsforbund og jeg vil på forbundets vegne
uttale håpet og ønsket om at samarbeidet blir det beste. (Bifall.)
Statsråd Lars Evensen: Kamerater. Det er med en underlig
følelse jeg igjen kommer tilbake til Norsk Arbeidsmandsforbunds
landsmøte. Det gledelige er at forbundet har klart påkjenningen
i disse år og vi har grunn til med stolthet å se tilbake på fag
organisasjonens innsats og stilling, at den har vært med i den
nasjonale front og nå kan tre fram for de nye arbeidsoppgaver.
Av hele mitt hjerte slutter jeg meg til Langhelles hilsen og håper
at vi i samarbeid skal klare å løse oppgavene. Det jeg ellers har
å si kommer kanskje noe utenom deres dagsorden, men jeg ble
enig med Ødegård om å ta det nå. Det gjelder fyr- og merke
vesenet. Vi vet hvordan det ser ut, særlig i Finnmark og Troms
fylke. Her er faktisk alle fyrlamper vekk, likedan andre steder.
Det gjaldt for oss å søke å reparere mest mulig, først i hovedleden.
Og vi har det i orden fram til Kirkenes. Vi har representanter
ute for å få tak i linser og aunet materiell som vi mangler. For
Finnmark og Troms har vi for 1946 arbeidsoppgaver nok, i alt
ma vi ha 62 nye fyrlamper og vi har 25 andre som må settes på.
\i regner med at når vi får det nødvendige materiale så vil vi
klare dette arbeid med 350 mann. Når det gjelder havnevesenet
har vi likeledes et stort arbeid foran oss. Det viser seg umulig
å få sprengt vekk vrakene på Narviks havn og vi må derfor se
oss om etter en annen løsning. I alt vil det innenfor havnevesenet
bli bruk for 2000 mann, hvis vi får materialer. Når det gjelder
bergverkene så vet en at tyskerne var de vesentlige avtakere av
våre mineraler og det var derfor ganske naturlig at dette var
noe tyskerne særlig interesserte seg for. En husker at Terboven
sa at nye forekomster var funnet, men vi har ikke funnet noe av
dette ennå. Men det ble gjort meget av tyskerne for å øke pro

duksjonen. Mange gruver har tjent gode penger og har fortatt
store avskrivninger, mens andre står meget vanskelig så staten
har måttet oppta spørsmålet om statsstøtte. På Svalbard var drif
ten godt i gang før krigen inntil gruvebefolkningen ble evakuert
til England. I 1942 ble det sendt en norsk militærvakt til Svalbard
for å passe på og da ble tyskerne interessert, og rykket ut. I 1944
ødela tyskerne også Svea-gruvene. Allerede i London ble det opp
tatt forhandlinger om hvordan en skulle få driften i gang igjen
etter krigen. Det ble gitt statsstøtte på 8.6 millioner kroner til
kjøp av maskiner etc. Vi regner med i inneværende sesong å bryte
ut 100 000 tonn i gruve 1 i Store Norske og 100 000 tonn i Sveagruven og 60 000 tonn fra Kings Bay. Det er mange muligheter
som knytter seg til Svalbard. Men den finansiering som er gitt
til Svalbard tror jeg ikke holder særlig langt ut i neste år. 1500
til 1800 mann skulle kunne få arbeid på Svalbard. En annen ting
i denne forbindelse er spørsmålet om å holde fjorden oppe så lenge
som mulig. Vi har også andre forekomster på Svalbard enn kull,
men det er foreløpig ikke regningssvarende. I 1939 var det 6000
arbeidere i beskjeftigelse ved bergverkene. A/S Sydvaranger ble
helt ødelagt da tyskerne trakk seg tilbake, så det vil ta noen tid
før de kommer i gang igjen. Mange av aksjene var på tyskediender og vi forsøker å få det ordnet over til oss. Også Vadås gruver
ble ødelagt, så der er det ingen produksjon i gang. Anøyfeltene
tror vi skal komme i gang snarest. Bjørkåsen arbeider tungt,
men er i drift. Det er neppe mange års drift igjen. Så har vi
Sulitjelma. Her har det ofte også tidligere vært vanskeligheter.
I og med at eksporten stanset måtte driften opprettholdes ved
statsstøtte pr. tonn. Driften kom i vanskeligheter også ved pengeiunløsningen, så staten måtte gi et lån av 1% million kroner.
Dunderlandsselskapene var i drift under tyskerne, men det er vel
et spørsmål om det her kan bli noen lønnsom drift. Kisgruvene
i Borsmo og Bamle vil kunne komme i gang. Grafitten har vært
drevet i en menneskealder og vil komme i gang igjen og den vil
kanskje vise noen oppgang. Zink- og blyhvitt i Nord Rana, eien
domsforholdet er ikke klart ennå. Molybdenselskapet er utstyrt
med moderne maskiner, men forekomstene er sparsomme. Grong
gruver er neppe lønnsom. Så har vi Fosdalens gruver, som har
rike malmforekomster og vi håper å kunne sikre det for norske
interesser. Orkla gruver går bra. Røros er jo en gammel kjenning
når det gjelder vanskeligheter. Killingdal gruver ser ikke bra ut.
Når det gjelder Kjøli og statens kromgruver, så ser det ut til
at vi foreløpig ikke får noen drift der. Ved Foldalen er produk-
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sjoneii tatt opp igjen med statsstøtte omtrent som ved Sulitjelma.
Disse gruver ligger i arbeidsområder hvor andre arbeidsmuligheter
vanskelig kan skaffes. Når det gjelder Rødslands gruver, så går
produksjonen til Spikerverket. Evje kan en ikke regne med drift
på lenge, forekomstene er også snart ute. Knaben molybdengruver
led stor skade Tinder krigen, men en regner med drift snart. Videre
er undersøkelser i gang ved Titan-gruvene og andre steder og om
mulighetene for nye markeder. .Videre har vi Kongsberg Sølvverk,
som kan drives så lenge sølvprisen er så høy som nå. Det er
atskillige vanskeligheter til stede, men etter hvert regner en med
å komme i gang igjen og her er det av viktighet at det er sam
arbeid mellom fagorganisasjonen og regjeringen. Staten har sikret
se forskjellige nye forekomster av mineraler, som kan få betyd
ning. Når det gjelder malmen her innenlands henger det sammen
med jernverkssaken. Vi opptok det arbeid igjen straks etter fri
gjøringen og en regner med at de foreløpige planer vil være ferdig
i februar. Jernverket henger sammen med malmutvinningen. Det
yil ikke kunne bli noen lønnsom drift hvis en ikke får en pro
duksjon av 300 000 tonn pr. år. Det vil igjen kreve om lag 400 000
tonn råmalm pr. år, hvis en f. eks. får malmen fra Fosdalen.
Løsningen av jernverket åpner således muligheter for malmen.
Statens interesser i bergverkene er ganske store. Vi må få en
bergyerkskommisjon som kan legge opp arbeidet. Vi har videre
arbeidet med spørsmålet om opprettelse av et bergverkskontor i
England. Videre har vi tenkt oss en mer permanent og rasjonell
behandling av bergverkssaker, f. eks. ved et bergverksstyre eller
råd, som kan arbeide med disse samfunnsinteresser og at de økono
misk ledes på beste måte, en plan på lengre sikt. Når det gjelder
arbeidernes interesser og å øke effektiviteten og stabiliteten, så
er det spørsmål om produksjonsutvalgene snarest bør opptas innen
for bergverkene. Hvis planen vedtas av Arbeidsgiverforeningen så
kan vi begynne arbeidet med produksjonsutvalgene og drøfte alle
de spørsmål som melder seg i forbindelse med produksjonen, for
å gjøre den billigere og bedre bedriftsøkonomien og derved skape
mer stabilitet og bedre arbeidsforhold for de som skal fremskaffe
produksjonen. Enhver bedring her vil kunne gi anledning til å
bedre arbeidernes forhold. Derfor er det av den største betydning
å legge all energi og innsikt i dette arbeid for å skape de beste
muligheter for denne industri Det best mulige samarbeid må til.
(Bifall.)
Johs. M. P. Ødegård: Jeg vil takke Evensen for hans meget
interessante utredning av disse ting som i første rekke interesserer
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oss. Bergverksindustrien ligger i dag meget bekymringsfullt an.
Det står for meg og mange andre at det må kunne gå an å bygge
opp en bergverksindustri. Det er gledelig i denne forbindelse å
høre at en har funnet fram til et nytt felt, som ser lovende ut.
Det er også gledelig å høre at staten interesserer seg for disse
ting og vil ha flere med i arbeidet om disse viktige saker. Når
det gjelder produksjonsutvalgene, så mener jeg at ved de bedrifter
som får statsstøtte bør det knyttes den betingelse at produksjonsutvalg skal opprettes. Forutsetningen for disse utvalg er jo
at de skal lovfestes og en må bare håpe at det ikke går altfor
lang tid.
Endring i møtetiden.
Chr. Henriksen: I morgen skal vi ha en fest her i salen i
anledning 50 årsdagen og jeg vil foreslå at det i morgen arbeides
fra klokken 10—14.
Votering: Henriksens forslag ble enstemmig vedtatt.

Punkt 3: Forslag til forandring av forbundets lover.
§ 1. Formålet.
Ad punkt 2.
Anleggsarbeidernes stedlige styre, Nordlandsbanen, foreslo:
Det kreves at forbundet opptar et målbevisst og energisk
arbeid for å få gjennomført og lovfestet 3 ukers ferie med full
lønn, samt 40 timers arbeidsuke for alle arbeidere.
Saka settes opp på dagsordenen til kommende landsmøte og
blir å behandle der som sak i tilfelle av at kravet ikke kan bli
gjennomført innen landsmøtets avholdelse.
Ad punkt 2.
Bergens Vakt- og Benholdsbetjenings Forening foreslo:
Ferie: Forbundet går inn for 3 ukers ferie.
Motivering:
Da funksjonærer i flere år og i nokså stor utstrekning oppe
bærer 3 ukers ferie og da vi også har tariffbestemmelser for en
del arbeidere og kvinnelig vaskebetjening i forbundet, mener vi
at samtlige arbeidere, kvinner og menn, må ha like stort krav
på 3 ukers ferie.
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Fra representantskapet:
Det fra Anleggsarbeidernes stedlige styre, Nordlandsbanen,
1 rem satte forslag omfatter 2 spørsmål, feriens lengde og forkor
telse av arbeidstiden.
Begge spørsmål er opptatt i forbnndslovens § 1. Formålet.
Med hensyn til feriekravet går framlegget og forbundsloven like
langt. Hva arbeidstidens forkortelse angår går lovens bestemmelse
enger enn framlegget, idet det skal arbeides for gi enn om Før i ngen
av en daglig arbeidstid på 6 timer.
Hva lovens bestemmelse angående arbeidstiden angår er den
formet med sikte på kontinuerlige bedrifter, overgang fra 3- til
-skiftsordning, og der hvor det ikke er kontinuerlig arbeidsord
ning. tar det sikte på innføring av skiftarbeid i den hensikt å
beskjeftige flere arbeidere.
Loven om Arbeidervern har bestemmelser både om ferie og
arbeidstidens lengde, men det innrømmes at bestemmelsene er
utilfredsstillende og kom inn i loven mange år etter at 8 timers
dagen var gjennomført ad organisasjonsmessig vei, og likeens var
leriekravet gjennomført lenge før lovens bestemmelser om ferie.
Spørsmålet blir: Skal en fortsatt gå den organisasjonsmessige
vei eller skal en innstille seg på å gå om lovgivningen. Dersom
en velger den siste fremgangsmåte må en regne med en meget
angsommere utvikling enn ved å gå samme vei som hittil reise
kravene ved alle tariffrevisjoner.
Ved å innstille seg på lovveien kan en risikere at arbeids
giverne avviser alle organisasjonsmessige krav og henviser spørs
målene til lovgivningen til løsning,
Bjørkåsen Grubearbeiderforening foreslo:
Som nytt punkt Jt foreslås:
Å kreve at boligforholdene ved bedriftene blir satt under fag
organisasjonens kontroll. Med formål å gjennomføre en moderni
sering og rettferdig fordeling av de nåværende boliger og kontroll
med nybygging, slik at disse fyller de minstekrav som stilles.
Det nåværende punkt 4 blir nytt punkt 5 osv.
Representantskapet foreslo følgende uttalelse:
1. Landsmøtet vil presisere at det med de førstkommende tariff
revisjoner stilles krav om gjennomføring av 3 ukers __ 18
arbeidsdagers — ferie.
2. Landsmøtet henstiller til Arbeidernes faglige Landsorganisa
sjon å inngå til Regjeringen med anmodning om snarest mulig
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å oppta Arbeidervernloven til revisjon og at loven gis bestem
melser om 3 ukers — 18 arbeidsdagers — ferie.
3. Det må fastsettes regler for opptjening av ferien og beregning
av feriegodtgjørelsen som sikrer arbeiderne full ferietid og en
feriegodtgjørelse som motsvarer den reelle arbeidsinntekt i til
svarende tidsrom.
Representantskapet foreslo til punkt 1:
Ad forslag fra Bjørkåsens Grubearbeiderforening angående
boligforholdene ved bergverkene.
Representantskapet foreslår følgende tilføyelse til § 1, punkt 1,
«og kulturelle behov ved anskaffelse av gode boliger, forsamlings
hus m. v.»
1 tilslutning til vedtaket om endringer i forbnndslovens 1 1,
punkt 1 uttaler landsmøtet:
«Fagforeningene på de forskjellige arbeidsplasser må øve inuseende med at de myndigheter som har til oppgave å kontrollere
boligforholdene, bygningsvesenet og helserådet, gjør sin plikt så
de i alle tilfelle krever seg forelagt til godkjenning planer for
nybygging og gir pålegg om nødvendige forandringer så boligfor
holdene fyller kravene til hygienen. Ved industrielle bedrifter har
også nemndene adgang til å gripe inn med pålegg.
Fagforeningene bør også i fremtiden oppta et planmessig sam
arbeid med produksjonsutvalgene så også disse medvirker til at
boligspørsmålet løses på en tilfredsstillende måte på de forskjellige
arbeidspl asser.»
Ingolf Løvås: Når Bjørkåsen har foreslått dette så er det
fordi det hersker stor vilkårlighet. Det er urimelig at f. eks. 2
funksjonærer skal bo i villaer med mange rom mens 10 mennesker
.skal bo i 1 rom og kjøkken.
Anna Anthoni: Bergens Vakt- og Renholdsbetjenings forening
foreslår at forbundet går inn for 3 ukers ferie. Flere av våre
grupper har fått det, andre ikke. Vi må få stadfestet dette i
forbundet og jeg er fornøyd med representantskapets innstilling.
Arbeiderne trenger også 3 ukers ferie.
Jakob Sæl her: Det stedlige styre for Nordlandsbanen har
sendt inn forslag, men vi ser ikke at representantskapet har tatt
standpunkt til forkortelse av arbeidstiden til 40 timers arbeidsuke.
Det er et berettiget krav og et gjennomførlig krav. Jeg vil gjerne
høre hvorfor ikke representantskapet har tatt hensyn til det. Ved
de kommende tarifforhandlinger må dette tas opp med kraft, både
ferien og nedsettelse av arbeidstiden.
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A«r/ Bottenvand: Jeg må erklære meg enig i det syn som
ligger til grunn for forslnget fru Iljørknsen. Vi linr så mnnge;
håndgripelige beviser på hvordan det er utover på arbeidsplassene.
Derfor er det nødvendig at fagorganisasjonen får kontroll over
dette. Funksjonærene bor i gode og romslige hus, arbeiderne han
det elendig.
Olaf Fors: Det er nokså yilkårlig med ferien mange steder..
Vi opptjener ferien etter å ha vært beskjeftiget på stedet i et
sammenhengende tidsrom av 4 uker. Feriegodtgjørelsen beregnes
på året forut. Mange får bare noen dagers ferie. 3 uker må nå
være minstekravet både når det gjelder tariffen som ad ]ov»ivningens vei.
Johs. M. P. Ødegård: Jeg vil gjøre oppmerksom på hva dei~
står i punkt 2 i § 1: «Å forbedre arbeidsvilkårene, så de gir det
størst mulige utbytte av arbeidet, avskaffe alt helligdags- og over
tidsarbeid og overalt gjennomføre en sommerferie på minst 3
arbeidsuker, samt søke gjennomført en daglig arbeidstid av 6
timer.» Jeg henviser videre til hva representantskapet sier at
«hva arbeidstidens forkortelse angår går lovens bestemmelser lenger
enn framlegget, idet det skal arbeides for gjennomføringen av en
daglig arbeidstid på 6 timer». Formålsparagrafen går således
lenger enn de innkomne forslag og da fant ikke representantskapet
å kunne gå inn for disse. Jeg ser det slik at lovens nåværendebestemmelser er meget virkningsfull både når det gjelder arbeids
tidens forkortelse som utvidelse av ferien til 3 uker. Når det
gjelder Bjørkåsens forslag går representantskapets forslag Uke
langt om ikke lengre. Og så ligger det noe mer i den appell til
slutt om at fagforeningene på de forskjellige arbeidsplasser må
øve mnseende med at de myndigheter som har til oppgave å
kontrollere boligforholdene, bygningsvesenet og helserådet, gjør
sin plikt.
’
Agnar X ar r ile: Jeg arbeider ved en av de mest sunnhetsskadelige bedrifter og jeg vil henstille til forbundet at en ved
tariffrevisjonen går inn for 4-skiftsystemet. Det er stadig syk
meldte hos oss. 6 timer er mer enn nok ved en slik bedrift. Det
uttaler også funksjonærene.
Johannes Høiås: Funksjonærene har 3 ukers ferie, arbeidernehar bare 12 dager. Det er uriktig. Ved jernbaneanleggene har vi
også husspørsmål. Det er dårlige hus vi bys. Også der må det
gjøres noe.
Aksel Stolcmo: Vi er oppmerksom på at forbundslovens para
graf 1 går videre enn vårf forslag og vi vil trekke det tilbake..

Men når det gjelder å få forbedringer, må vi gå organisasjons
messig fram og ikke lovveien. Det fører ikke fram.
Lars Bergundhaugen: Bjørkåsens forslag mener jeg også kan
overføres på anleggsarbeidet. Det er faktisk umulig for en
anleggsarbeider å få seg hus. Han blir heller ikke så kjent av
de kommunale instanser at han får noe lån til hus, selv om han
både betaler skatt der og har sin hjemstavnsrett der. Jeg vil
rette en appell til forbundsstyret om å finne fram til en instans
hvor en anleggsarbeider kan henvende seg for å få lån til å bygge
hus. Med hensyn til Nordlandsbanens forslag, så dekker forbundsloven det en vil ha fram. 6 timers arbeidsdag er mer enn nok.
De tekniske framskritt tilsier også det.
•/. />. Johansen: Det er sikkert ikke bare i Bjørkåsen og Sulit
jelma at det er dårlige hus og elendige boligforhold i det hele.
Det gjelder sikkert også mange andre steder. Da vi behandlet
dette i representantskapet kunne jeg ikke være enig i å få det i
den form som det innsendte forslag har, men slik som represen
tantskapet foreslår.
.Hjalmar Sundt foreslo: Tillegg til representantskapets for
slag punkt 1, tilføyes tilslutt: med full lønn.
A. Egeland: Vi var klar over at paragrafen som den var, var
bedre enn det her foreslåes, men likevel er det riktig å behandle
denne sak. Når det gjelder boligspørsmålet må vi interessere oss
mer for det. Ferien er viktig og vi gruvearbeidere trenger ferie
og en god hviletid for å klare det tunge arbeidet. Det er nød
vendig at forbundet og avdelingene engasjerer seg sterkt for å
få i stand en endring her. Gruvedriften holder på å avfolkes
nettopp fordi forholdene er så dårlige.
Karl Edvardsen: Jeg tror neppe boligforholdene noen steder
er så dårlige som på Nordlandsbanen. Etter krigen er det særlig
blitt dårlig. Ser en på hvordan funksjonærene har det, så er det
et stort misforhold. Det blir uutholdelig hvis ikke noe blir gjort
og gjort snart.
Representantskapet erklærte seg enig i Sundts forslag.
Ingolf Løvås: Når representantskapet sier at foreningene skal
føre innseende med at de myndigheter som har til oppgave å
kontrollere boligforholdene, bygningsvesenet og helserådet, gjør sin
plikt, så kjenner en ikke til hvordan forholdene er ute på lands
bygda. Det blir intet gjort av dem som er satt til dette. Vi fast
holder at disse ting må bli tatt opp ved tariffrevisjonen.
Emil Zakariassen: Jeg holder på Nordlandsbanens forslag der
det heter: «Det kreves at forbundet opptar et målbevisst og
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energisk arbeid for å få gjennomført og lovfestet 3 ukers ferie
med full lønn, samt 40 timers arbeidsuke for alle arbeidere.» Her
sies det tydelig. Det vil være lettere å få 40 timers arbeidsuke
enn 36 timers arbeidsuke. Det må kunne gjennomføres. Jeg er
også enig i at fagorganisasjonen må være med og kontrollere
boligbyggingen.
Jakob Sæther: Alle som har batt ordet er enig i 3 ukers ferie
og jeg er enig i representantskapets uttalelse om at man skal gå
inn for nedsettelse av arbeidstiden til 6 timer.
Dirigenten foreslo strek. — Forslaget ble forkastet.
Ludvik Larsen: En representant fra Nordlandsbanen sa at
nar en skulle velge hvilken vei en skulle gå for å få gjennomført
klavene, så valgte han kampens vei og ikke lovgivningens vei.
I dag sitter det en arbeiderregjering og et sikkert arbeiderflertall
i Stortinget og skal vi ikke da benytte den vei? Vi har ikke der
med oppgitt kampens vei.
Asbjørn Andersen: En stiller dette som et enten/eller. Men
jeg tror det er et både/og her. Foruten å stille kravet ved tariff
revisjonen, så kan vi også stille kravet om å få arbeidstidsfor
kortelse ved lov. Det er mulighet for å gå begge veier nå. Jeg
vil foreslå som nytt punkt 4:
«Ved den kommende tariffrevisjon må forbundsstyret videre
ga inn for forkortelse av arbeidstiden i henhold til bestemmelsen
i formålsparagrafen. Dette er dobbelt nødvendig i første rekke
av hensyn til de arbeidere som i dag arbeider på sunnhetsskadelige
arbeidssteder.
h orbundsstyret vender seg videre til landets myndigheter med
krav om at forkortelse av arbeidstiden også kommer i lovmessige
former snarest mulig.
Lars Bakken: En kan med tilfredshet konstatere at den første
sak som vekker debatt er forholdene ute på arbeidsplassen. Bjørkåsens^ forslag gir i noen famlende uttrykk til kjenne noe av det
en må gå inn for, nemlig bedre hus, men det er ikke bare det. Vi
har også andre kulturelle oppgaver som en må gå inn for, som
forsamlingshus, bibliotek, bad ete. Det er det vi mjener med
representantskapets forslag. Lovene har til stadighet vært fremme
til behandling på landsmøtene og det har ikke alltid vært til
organisasjonens fordel. Vi må ikke samle alt mulig i formåls
paragrafen. Det må ikke bli en alminnelig sekk, som inneholder
alt mulig, som en ellers ikke kan få plass til i andre paragrafer
i loven. Det blir et taktisk spørsmål om vi skal ha 6 timers ar
beidsdag eller 40 timers arbeidsuke. Representanten for Orkla
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kunne fortelle om en sunnhetsskadelig bedrift, andre har sikkert
noe lignende. Det er et spørsmål om en ikke i gruver og sunn
hetsskadelige bedrifter i første rekke skulle gå inn for en for
kortelse til 6 timers dag eller 40 timers arbeidsuke.
Hans Paulsen: Med hensyn til 40 timers arbeidsuke kan det
være forskjellige oppfatninger. I kontinuerlige bedrifter kan det
være vanskelig å innføre 40 timers arbeidsuke sa Ødegård. En
fikk gjennomføre 6 timers dag.
Dirigenten refererte hilsningstelegram fra Johs. Togstad. (Bi
fall.)
Møtet hevet.

Formiddagsmøtet søndag den 25. november.
Ordstyrere: Beck. — JupsTcås.
Møtet ble satt klokken 10 presis. Navneopprop ble foretatt.
13 representanter fraværende. Representanten Hemli, hadde fått
permisjon for å delta i et møte i Romerike faglige utvalg. Repre
sentanten Arnt Haug var innlagt på Rikshospitalet for blindtarm.
Da han var medlem av budsjettkomitéen, ble i hans sted valgt
Gunnar O. Fjæra med 102 stemmer. (Emil Ødegård hadde 80
stemmer.)
Protokollen fra gårsdagens ettermiddagmøte referertes og godk jen les uten bemerkninger.
Sivert Dahlen fikk permisjon fra klokken 13.
Lovbehandlingen fortsetter.
Hjalmar Smidt: Når jeg opptok forslag om å tilføye repre
sentantskapets forslag, ferie med full lønn, så var det ikke av
mistillit til forbundsstyret. Det er så at en skal være så kortfattet
som mulig. Men jeg anser det å være en betryggelse at det også
står i formålsparagrafen. Hva feriens lengde angår så må vårt
minstekrav være 3 uker. Hva arbeidstiden angår må vi gå inn
for 6 timers skift og 6 timers dag, også av hensyn til arbeids
ledigheten. Videre har vi boligforholdene, et forhold som forenin
gene og forbundet heretter må gripe mer inn overfor. En blir nå
ofte puttet inn i de såkalte tyskerbrakker uten at disse er desinfi
sert og en har heller ikke noe sted å oppholde seg mens de desinfi
seres. En blir stående utenfor og vente mens de desinfiseres.
Johs. M. P. Ødegård: Jeg må igjen presisere at de forslag
som foreligger fra Nordlandsbanen og videre fra Bergen, ikke
A - 7

98
inneholder noe nytt utover det som allerede står i formålsparagra
fen. En representant fra Nordlandsbanen meddelte for øvrig i går
at da de behandlet forslaget, så hadde de ikke forbundsloven for
seg og således ikke så at loven allerede inneholdt det som deres
forslag går ut på. Når det videre tales om lovgivningens vei og
den organisasjonsmessige vei, så er det også av representantskapet
slått fast at en kan benytte begge veier. 1 Sverige f. eks. er feriespørsmålet ikke lenger noe overenskomstspørsmål. De har fått
gjennomført en ferielov, som er så vidt tilfredsstillende, at arbeidet
videre går ut på å forbedre den og saken tas ikke opp ved tariff
revisjonene. Så langt er vi ikke kommet her. Når det gjelder feriekravet, så har representantskapet presisert at det ved de kommende
tarifforhandlinger reises krav om 3 ukers ferie. Spørsmålet var
også oppe sist og det ble vedtatt et kompromiss hvorved en fikk
et tillegg til feriegodtgjørelsen. Kravet om forlengelse er aktuelt
og jeg regner med som en selvfølge at det vil være et enstemmig
krav fra alle hold om 3 ukers ferie. Jeg har ikke noe imot til
føyelsen om full lønn, men det samme sies også i punkt 3 og en
er således oppmerksom på det forhold. Det er av de selvfølgelige
spørsmål som blir opptatt. Etter det som ble framholdt fra Ber
gens vakt- og renholdsbetj. forening i går så er de fornøyd med
representantskapet^ forslag og deres forslag skulle således bort
falle som voteringsgrunnlag. Jeg mener også at Nordlandsbanens
forslag dekkes av det som allerede står i loven. Jeg kan ikke
anbefale at en forandrer formålsparagrafen slik at en fastsetter
dette med 40 timers arbeidsuke. I formålsparagrafen må en få
mn slike bestemmelser som peker et godt stykke framover Det
kan derfor godt være at en først må stanse' ved 40 timer før
en får 6 timers arbeidsdag. Når det gjelder Bjørkåsens forslag
sa er jeg ikke mer overbevist enn i går om at det skulle være
nødvendig a få sterkere bestemmelser inn i lovene enn det representantskapet foreslår. Med gode boliger mener en selvsagt et
" fredssliIlende boligforhold. Jeg forstår så godt at dette spørs
mål har brent seg inn i mange sinn, særlig i denne tid, hvor
forholdene er så vanskelige. Bedriftene ble tilholdt å ta inn så
mange arbeidere som mulig og hvor det tidligere var knapt om
hus, ble det ikke noe bedre ved at det ble flere arbeidere. Dertil
kommer at ingen reparasjoner har funnet sted, så overalt er for
holdene slette. Så også her er forslaget noe betonet av de ekstra
ordinære forhold. En har også når det gjelder husleiens størrelse
sett at en tok ut av overenskomstforholdet boligspørsmålet Der
holdt en på å gå inn for å forverre forholdet for arbeiderne. Det
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er mange vanskeligheter her, så det gjelder om å være vaktsomme
når en formulerer sine krav og bestemmelser. Etter min opp
fatning skulle represen laut skapet s forslag dekke det en ønsker
og den konklusjon representantskapet knytter til forslaget gir
også foreningene arbeidsoppgaver. Fagforeningene og produksjonsutvalgene skulle kunne gjøre en god innsats her på de forskjellige
arbeidsfelter. Ved anleggene er det for tiden ennå verre. Der
gjør tyskbetonte forhold seg fremdeles gjeldende og en er ennå
ikke nådd til opprydning i de forhold. Men en har også der
bestemmelser om underbringelsesspørsmålet, men kanskje det også
der må revideres noe. Disse saker vil det kommende forbunds
styre ha et våkent øye for. Vi skulle vel ha grunn til å tro at
vi når det gjelder de sosiale og kulturelle spørsmål vil møte for
ståelse hos de avgjørende myndigheter.
Kristian Moljord foreslo full lønn også i punkt 2. — Repre
sentantskapet sluttet seg til dette forslag.
Chr. Henriksen: Når det gjelder boligforholdene må vi være
oppmerksom på de forhold vi har vært oppe i. Slik som forholdene
lå an måtte en ta i bruk de brakker som tyskerne hadde. Men
oppfatningen er at en selvsagt skal få ordnet opp der. Det hersker
enighet om at en på Nordlandsbanen skal gå sammen for å få
det best mulige ut av forholdene, tillitsmennene sammen med
anleggsledelsen. Når det gjelder representantskapet» tillegg om
kulturelle formål, så ligger deri også boligforholdene. Det blir
fagforeningene utover som må reise saken på de lokale steder.
Videre har vi Folkets Hus-spørsmål og Folkets parker, saker som
de er kommet langt på vei med i Sverige. Meget lengre enn oss.
Men også der har vi en oppgave for hele landet og det arbeid er
tatt opp av Landsorganisasjonen. Det har hittil manglet plan
i dette arbeid, den vil man søke å få. Når det gjelder 6 timers
dagen og spørsmålet om gjennomføringen av den ved lov, så tror jeg
ikke det er aktuelt i dag. Av hensyn til forholdene i landet —
gjenreisingen og hevningen av vår levestandard, så kan vi ikke
koordinere det med 6 timers arbeidsdag. Her er selvsagt, unntatt
kontinuerlig og sunnhetsskadelige bedrifter og da først og fremst
gruvene. Vi går da også ut fra at myndighetene vil forstå nød
vendigheten herav når det gjelder sunnhetsskadelige bedrifter.
Karl Bottenmnd foreslo: Der reises krav ved første tariff
revisjon, samt gjennom lovgivningen søke få innført bestemmelser
om arbeidstidens forkortelse til 6 timer i sunnhetsfårlige bedrif
ter, som Bergverksindustrien, Hytteindustrien m. fl. I den øvrige
industri forkortes arbeidstiden til 40 timers uke.
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Kristian Moljord: Når det gjelder forkortelsen av arbeids
tiden sa er det ikke noen uenighet i gruveindustrien om å få den
ned fra 8 til 6 timer. Men klarer vi det i første omgang? Det
er vel tvilsomt. Å sette inn dette om 40 timers arbeidsuke vil
derfor være uheldig. En står mer fritt ved ikke å sette det inn
i lovene. Da kan en også så lett bli stående ved det man har satt
i lovene og ikke gå lenger. Når det gjelder ferien er vi alle enige
i en lengre ferie. Det er ingen tvil om hva representantskapet
mener. Imidlertid er det reist krav om at det skal tilføyes full
lømi og jeg er ikke uenig i det. Men da blir det nødvendig også
a la det med i punkt 2. Når det gjelder boligforholdene så har
Sulitjelma sagt fra at de ikke makter å bygge nok hus. Representautskapets innstilling skulle være betryggende og jeg går ut
fra at det nye forbundsstyre og representantskap vil gå inn for
kravene. Men også medlemmene må gjøre noe.
Johan Lien: Det var med særlig tilfredshet jeg hørte Henriksens innlegg. Forholdene ved Nordlandsbanen er nærmest skan
daløse, men jeg går ut fra at tillitsmennene sammen med anlego-sledelsen etter dette vil gå inn for å bedre forholdene. Vi må
utnytte de instanser vi har og i og med arbeiderregjeringen oorlertall i Stortinget må fagorganisasjonen utnytte stillingen. Vi
ma videre ved valgene 3. desember sørge for at vi får flertall i
kommunestyrene. Når det gjelder feriespørsmålet er jeg enig med
representantskapet med den tilføyelse som av Mol jord foreslått
Ved den kommende tariffrevisjon må vi sørge for' å få arbeids
tiden nedsatt i gruveindustrien og de sunnhetsskadelige bedrifter
En representant nevnte Orkla i går. Der må arbeidstiden ned
settes. \ niere har vi tunnelarbeiderne. De har en fysisk og psykisk
påkjenning, som gjør det påkrevd med en forkortet arbeidstid
lor disse arbeidsgrener må vi legge alt inn for å få arbeidstids
forkortelse.
Strek hle satt.
. Frwk Haugen: Vi har lenge hatt spørsmålet om 3 ukers
ferie til drøftelse. Ved enkelte bedrifter og kommuner oppnådde
vi denne gang 3 ukers ferie. Men vi må nå kreve at vi fortsatt
fai beholde 3 uker. Sa har vi 6 timersdagen for skiftarbeiderne.
1
en st01’ kamp for å få gjennomført 48 timer. Vi vil
ogsa få en stor kamp om 40 timers arbeidsuke. For skiftarbeiderne
inU+-6 tlmeEsdag la seS høre. Men i første rekke må vi gå inn for
40 timers arbeidsuke, selv om vi selvsagt er enig i 36 timer. Men
det går neppe i første omgang. Vi må sette -en virkelig kamp.
styrke inn for dette krav.
^
1
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Birger Eriksen: Representantskapets prinsipielle standpunkt
er greit og det må vedtas’. Andersens forslag går ut på en hen
vendelse til regjeringen om ad lovgivningens vei også å forsøke
å få ferien fram. Med hensyn til Bjørkåsens forslag om bolig
forholdene så vil jeg ikke unnlate å si at det opptok den meste
tid i representantskapet. En må være oppmerksom på at vi er
kommet inn i en ny tidsepoke. Vi er inne i en fredelig revolusjon
som Bråthen sa. Pro duksjonsutvalgene som skal opprettes skal
også ta seg av de sosiale og kulturelle oppgaver, ikke bare pro
duksjonsforholdene. Utvalgene kan tilrettelegge sakene sammen
med fagforeningene og ved et samarbeid der kan en kanskje hur
tigere oppnå forbedringer. Alle de krav vi stiller skal selvsagt
søkes løst ad alle veier, de veier som hurtigst fører oss fram til
resultater. Representantskapet må få noe å bygge på og det må
skje på rapporter fra de forskjellige steder og det arbeid repre
sentantskapet pålegger foreningene utover. Jeg vil heller ikke
unnlate å gjøre representantene oppmerksom på prinsipperklærin
gen vi har foran i våre lover. Vi kan være stolt av den. I punkt
4 i denne sies det: I tilslutning hertil henstilles til forbundsstyret,
i samråd med de politiske partier, å arbeide for at foranstående
gjennomføres. Og hva er det? Jo, intet mindre enn overtakelsen
av hele samfunnet. Det vil bli nødvendig å mobilisere hele fag
organisasjonens styrke bak regjeringen. Fagorganisasjonen må
danne mer enn en riflering bak regjeringen. Da blir en ikke
skuffet.
Konrad Pedersen: Når Lars Bakken i går var inne på arbeids
tidens forkortelse, mente han det kanskje var lettest først å ta
de sunnhetsskadelige bedrifter. Det kan være det. Men det kan
bli spørsmål om det ikke vil bli en kløft ved det. Jeg er redd
for at det da blir med det, og at alle de andre blir stående fast. Vi
må gå inn for 6 timer over hele linjen.
Karl Botten-vand: Mitt hovedsyn er at en først må gå inn
for arbeidstidsforkortelse i de sunnhetsskadelige bedrifter. Det er
nødvendig å forkorte arbfeidstiden, men vi må formulere våre
krav slik at ikke arbeidsgiverne stiller seg altfor steilt. Vi må
ta det etappevis. Først 6 timer for de sunnhetsskadelige og så
40 timers arbeidsuke for de øvrige. Derved tror jeg vi vil oppnå
mest og kanskje hurtigere. Det gjelder om å berge sunnheten
for alle dem som arbeider i gruvene og hyttene.
Kolbjørn Westengen: Det er gledelig at representantskapet
har sluttet seg til forslaget om 3 ukers ferie med full lønn. For
holdene på mitt arbeidssted har ofte vært slik at en ikke har hatt
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§ 17. Forsikringskassen.
SctJUlal Arleidsmandsforening, avd. 190 foreslo ■
fratrukket opparbeidelse av iStiSfte, tfl 1 fn-tld’, lkke Wir
æresmedlemsskap.
g
f forsikringskassen og

mer SéljTlt SL

“ r» ?*»»*«. medien

ti! ikte I hetale kont^enfi dmu«S

g "f* If ‘™to‘<he*

sfrøsrom 'lette'

Avd. 136, Sarpsborg Arbeidsmmdsforening foreslo:

Avl opparbeidelse av rettigheter ved F.-merker:
Vi protesterer mot at medlemmer som er så uh el di,,- a i

;4tter,i

- -r

*£- «su»

Sørfjordens Arbeidsnmndsforening foreslo:
At når et medlem har oppfylt sine forpliktelser til forbun
det og er blitt 65 år å få utbetalt hele forsikringsbeløpet,, og
ikke etter sin død. Denne paragraf ønskes fjernet.

Stavanger og Omegns Jernbanearbeiderforening foreslo:
Punkt 3 etter 4. punktum foreslås forandret til følgende ord
lyd :
Medlemmer som har fylt 60 år og oppfylt alle sine forplik
telser til forbundet i minst 20 år får utbetalt kr. 500.00 av for
sikringsbeløpet.
5. punktum strykes.
Beløpet utbetales dog ikke dersom medlemmet har lønnet
beskjeftigelse. Besten av forsikringsbeløpet utbetales ved medlem
mets død. Medlemmer som har minst 10 års sammenhengende
medlemsskap og som blir erklært uhelbredelig sinnssyk, samt med
lemmer som blir helt invalider som følge av arbeidsulykker og
alderdomssvakhet blir å betrakte som avgått ved døden og utbe
tales forsikringsbeløpet i sin helhet.

Representantskapet foreslo:
1. Kassens formål er ved ordnet gjensidig solidaritet å hjelpe
Norsk Arbeidsmandsforbunds medlemmer eller disses familier
ved dødsfall, samt å yte en støtte ved alderdom og ved
invaliditet.
2. Til dette formål avsettes det av hvert solgt merke ordinært
kontingentmerke 20 øre til forsikringskassen.
3. Dør et medlem som er berettiget etter nærværende lov, utbe
tales til medlemmets ektefelle, barn, foreldre eller andre slekt
ninger som medlemmet ved sin død hadde å forsørge, eller
den som hadde medlemmet til forsørgelse, en forsikringssum
etter følgende tabell:
Etter
«
«
«
«
«

ifølge foi-buMslovense§le5, pfnktlf1^ punSt^o d

J0™™1™?

den TlovUge formild °PP ^ beh’an*linZ På^lafdsmpfet for å^å

«

minst
«
«
«
«
«
«
«

3 års medlemsskap og betalt 156 ordinære merker kr. 300.00
«
«
400.00
«
«
«
208
«
4 «
«
«
«
500.00
«.
«
«
260
5 «
«
«
600.00
«
«
«
312
«
6 «
«
«
700.00
«
«
«
364
«
7 «
«
«
«
800.00
«
«
«
416
8 «
«
«
900.00
«
468
«
«
«
9 «
«
« 1000.00
«
«
«
«
520
10 «

Har avdøde ingen pårørende som foran nevnt, utbetales til
den som hadde utgiftene ved begravelsen kr. 300.00 i begravelsasbidrag.
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Hvor utgiftene i slike tilfelle dekkes av medlemmets em,e
etterlatte midler utbetales intet bidrag.
' ^
L fhenSTtifr I'31' 0PFfylt betill8elsene for æresmedlemsskap
i ™ tm nertrF ^<V1§ 5’ PUnkt 3> 08 ® opptatt som
.miediemmei kan fa utbetalt inntil kr. 500.00 som forskndrl
pa forsikringsbeløpet.
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F-merker å regne som ordinære merker, men etter 1. juli 19JjO kan
det ikke opparbeides rettigheter i forsikringskassen på F-merker.
Det måtte representantskapet gjøre for at forsikringskassen skulle
klare sine forpliktelser. Det viste seg nemlig at det var mange
som hadde F-merker enda de hadde hatt arbeid. I 1940 var det
55.17 prosent F-merker, i 1941 44.87, 1942 46.43, 1943 43.68, 1944
48.55, pr. 8. mai 1945 49.76 og fra 8. mai til 15. oktober 48 prosent.
Omtrent halvparten av de innbetalte merker har således vært Fmerker. På den måte kan ikke forsikringskassen bestå. En forsfkringsmatematiker har sett på kassens stilling etter representantskapets innstilling. Han kom til det resultat at hvis vi fort
satte med at rettigheter kunne opparbeides som nå ved F-merker
så ville kassen være insolvent. Det måtte baseres på ordinære
merker, da var det en mulighet for at kassen kunne klare seg. Men
det forutsatte en ny og nærmere undersøkelse om et par år, for
på den måte å få et sammenligningsgrunnlag. Jeg går ut fra at
representantene forstår stillingen og vedtar representantskapets
innstilling.
NUh Bakken: Vi kan trekke vårt forslag tilbake og gå over til
representantskapets forslag.
Johan Lien: Saltdal Arbeidsmannsforening har et forslag så
lydende: Forbundets landsmøte fatter vedtak om at hvilende rett
under okkupasjonsårene eller F-merker innbetalt før den tid, ikke
blir fratrukket opparbeidelse av rettigheter til forsikringskassen
og æresmedlemsskap. En finner det uriktig at denne tid som for
bundets medlemmer uforskyldt kom opp i skal gå fra når det gjel
der opparbeidelse av rettigheter, især når det fra forskjellig hold
var oppfordret til ikke å betale kontingent i denne tid. Kan det
ikke tas beslutning på landsmøtet om dette, oppfordres det til å
sende forslaget til fagkongressen. Når vi har framsatt dette for
slag, så skyldes det det sirkulære vi fikk fra forbundet etter okku
pasjonen. Vi mener at krigsårene ikke må frata oss noen rettig
heter. Vi husker parolene under krigen om at en ikke skulle miste
sine rettigheter. Jeg henviser også til avdeling 575’s sirkulære som
gikk ut på at kontingenten ikke skulle betales. Kassereren ga oss
et dystert bilde av kassens stilling, og det kan være et spørsmål
om en ikke skal være med på det som her innstilles. Subsidiært
kan jeg gå med på representantskapets innstilling. Men hvilende
rett under okkupasjonen må iallfall ikke frata disse opparbeidelsen
av rettigheter.
Hans Johnsen: Avdeling 136, Sarpsborg, følte det som et slag,
sirkulære 16, der het heter: Dertil gjør man oppmerksom på de
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foi-aDdringer som er foretatt når det gjelder forsikringskassen:
ig at man ikke kan opparbeide seg æresmedlemsskap eller
andre rettigheter til forsikringskassen ved F-merker.
Vi var da nettopp kommet vekk fra diktatur, men så får vi det
igjen fra den gamle ledelse i diktaturform og som fullstendig kull
kaster de lovbestemmelser vi hadde. Våre medlemmer fant at det
yar brudd på minst 3 lovparagrafer. Fagorganisasjonen og partiet
iar sagt fra at en ikke skulle gjøre det tyngre for de medlemmer
son, slo dårligere tidligere, ved at de som hadde F-merker ikke
skulle fa opparbeide seg rettigheter. En som har fast arbeid vil i
Jøpet av kort tid kunne opparbeide seg rettigheter. Det er derfor
urimelig overfor dem som har dårlig og usikkert arbeid. Lien var
mne på det økonomiske og vi er oppmerksom på det og misbruket
av F-merker. Men vi har en bestemmelse i lovene om at vedkom
mende medlem må legitimere seg overfor kassereren. Det er for
bundets skyld at det ikke har de nødvendige kontrollorganer, som
kan ta stikkprøver og se om det er dem som forsøker å sluntre
unna sine forpliktelser. Hvorfor har en ikke da heller foreslått
kont ingen I forhøyelse ?
Vhr- Hcnnknen: Denne sak har jo vært aktuell også tidligere
i forbundet og vi har fått det utregnet, og det er klart at vi kan
ikke opprettholde kassen slik som den var. Det er så lett å si at
kontingenten kan forhøyes. Men jeg vil si at med den innbetaling
av kontingent vi nå har ser det ut ti] at den er stor nok. Saken
tigger slik an at hvis representantene fikk se kontingentinnbetalingen sa ville ingen være uenig i dette forslag. Skal vi opprettholde
atskiTH 1 r 611- ":''ri‘C",l<‘
så måtte vi le8'ge på kontingenten
atskillig for a få kassen solvent. Forbundets ledelse har det ansvar
a matte si ifrarog jeg legger til: det skulle også bare mangle at de
ikke gjorde det. Forbundet kan ikke opprettholde det ansvar kas
sen hadde under denne tid. Det er ingen ondskapsfullhet mot de
som har statt dårlig i det. Vanskeligheter har vi alle hatt, mer
eller mindre. Spørsmålet slik som det her foreligger er rettferdig
at man far sitt forsikringsbeløp utbetalt etter sitt betalende med
lemsskap \ i kan ikke bygge vår forsikringskasse opp på sykdom
og arbeidsledighet. Vi er en organisasjon, som i solidarisk“m
hold star sammen 0g som i fellesskap skal ta det gode som det
onde Jeg skal ikke ta så sterkt i, men jeg tror ikke medlemmene
seT if* kontingent i den utstrekning de skulle og har plikt på
seg til a gjøre. Alle som ikke gjør det, skyver forpliktelsene over
pa de andre som holder sme forpliktelser i orden. Dette er ikke
tom tale, det er kjensgjerniuger. Vi taler ikke om de som «r blitt
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syke eller arbeidsledige, men de som har arbeid og ofte godt betalt
arbeid. Jeg viser her til forbundets sirkulære, hvor alvoret i denne
sak kommer fram. Representantskapets innstilling er den eneste
riktige og den viser til medlemmene at de har ansvar og må opptre
på en mer solidarisk måte overfor sine medkamerater i forbundet.
Det er en epoke som slutter nå og en ny som tar til etter freden.
Fra 8. mai i år er vi igjen aktive medlemmer av forbundet. Krigs
årene er et dødpunkt for oss alle. Jeg anbefaler representant
skapets innstilling.
Einar Holm: Liens redegjørelse er grei og vi forstår vanske
lighetene. Men vi må likevel komme fram til en annen ordning
av dette. Det er forbundets og avdelingenes kontroll det kommer
an på, når det gjelder kontingentinnbetalingen fra medlemmene.
Det er lettvint å bli skyldig kontingent og etter hvert blir en mer
og mer skyldig og større blir vanskelighetene med å få betalt.
En må sørge for at medlemmene er a jour. Det er ikke kontin
gentens størrelse det kommer an på, men kontrollen med å få
kontingenten inn. Vi som har arbeid må heller betale noe mer
for at de som ikke har arbeid eller er permitert fra sitt arbeid og
går og venter på å bli overflyttet til andre arbeidsplasser, får
opparbeidet seg sine rettigheter. Det vil være et mindreverdig
hetsstempel en setter på disse medlemmer om en vedtar repre
sentantskapets forslag. Det kan kanskje medgis at F-merkene blir
noe misbrukt, men der får vi finne fram til en bedre kontroll.
Jeg forbeholder meg adgangen til å oppta avdelingens forslag
under § 5.
Olaf Fors foreslo:
«Til dette formåls oppnåelse avsettes det av hvert solgt kontrollmerke 20 øre til forsikringskassen.»
Halvor J-upsTcås: Jeg er klar over at en forandring må til og
jeg er for så vidt enig med representantskapet. Kår det gjelder
de som ikke har betalt kontingent i okkupasjonsårene, så er jeg
dog uenig og jeg er pålagt av min avdeling å få en forandring
der. I den illegale beretning heter det : «De viktigste av disse paro
lene gikk ut på at det skulle betales minst mulig, helst ingen
kontingent.»
De som har betalt kontingent i denne tid og ikke fulgt parolen
de får sine rettigheter opparbeidet og de som fulgte parolen og
ikke betalte, får ingen.
Anna An I hon i: Jeg ble ganske sjokkert over hvor stor pro-

108

109

sent medlemmer det var som bare hadde F-merker. Det må være
til kassererne og underkassererne dette må rettes. Vi har med
lemmer som bare har noen timers arbeid og vi måtte opprette
forskjellige skalaer for kontingent, og det resulterte i at vi stort
sett bare har ordinære merker. Det var også hos oss en viss
slapphet, hos dem som ikke hadde fast arbeidstid, men vi fikk
kontroll slik at det også ble ordnet. Vi ble ganske overrasket da
vi i 1940 fikk dette forslag tilsendt oss. Vi syntes representant
skapet hadde gått. utenfor sin kompetanse. Hadde vi deu gang
fatt en slik redegjørelse som vår kasserer i dag ga, så ville vi
sikkert ha sett. annerledes på det. For det er jo faktisk kritisk.
Det.er en ting jeg ikke kan være enig i og det er: «Hvor utgiftene
i slike tilfelle. dekkes av medlemmets egne etterlatte midler ut
betales intet bidrag.» Det er usmakelig. Dette er en forsikringskasse som vi har rett til, og en har ikke noe med å undersøke slik.
Representantskapet får finne seg i kritikk. En burde ha forelagt
foreningene det dengang og ved uravstemning.
AU). Karlsen: Det er meget i det Anthoni sa, men hvordan
var forholdene den gang? En kunne ikke gjøre regning med å få
noen behandling i avdelingene på det daværende tidspunkt. I
mange avdelinger var det også det reneste virvar. Representant
skapet, måtte ta stilling til saken slik som det forelå og ut fra de
kjensgjernmger som forelå og som kunne ses på forbundskontoret.
Representantskapet måtte ta det standpunkt at rettigheter for Fmerker ikke kunne opparbeides etter 1. juli. Det er naturlig at
avdelingenes representanter må forfekte sine forslag, men etter at
en nå har hørt Stillingen så er det ingen kuvending å gå over til
representantskapete innstilling. Det er en naturlig konsekvens.
Med hensyn til Saltdalens forslag kan en vel ikke i fullt alvor
mene at aile med F-merker i disse år skal kunne opparbeide seg
rettigheter disse år, etter at en nå har hørt opplysningene herna den forsikringstekniske ekspert. Det samme gjelder Sarps)oigs foi slag. Skulle en vedta disse ting så må en vedta en meget
s or kontingentforhøyelse. Det forslag representantskapet har
framlagt er forsvarlig og fornuftig. De fleste forbund har også
den ordning som representantskapet foreslår. Jeg henstiller til
landsmøtet å gå med på representantskapets forslag. Det vil
gagne forbundet, som medlemmene. Jeg vil samtidig henstille til
representantene om når de kommer hjem og gå inn for at det bliren endring i dette med F-merkene, slik at de som står i arbeid
ikke bare betaler F-merker.

Valgkomitéen ble innkalt til møte på forbundskontoret klok
ken 15.
Dirigenten, foreslo at dagens møte sluttet nå (klokken var
13). — Dirigentens forslag ble vedtatt.
Møtet hevet.

Formiddagsmøtet mandag den 26. november.
Dirigenter: Thorstensen. — Moljord.
Møtet ble satt klokken 10 med navneopprop. — To represen
tanter fraværende. — Fra avdeling 213 møtte nå representanten
Charles Jensen.
Protokollen fra gårsdagens møte referertes og godkjentes uten
bemerkninger.
Dirigenten refererte følgende telegram: Kan ikke møte grun
net nektet permisjon. Herø.
Fortsatt behandling av forsikringskassen.
Peder Nyhus og Willy Edvardsen foreslo angående medlems
skap under krigen:
«I tiden fra 30/6 1941 til 8/5 1945 kan ingen rettigheter
opparbeides ved medlemsskap i forbundet, uansett om disse har
betalt 1/1 eller F-merker, dog med unntak av dem som pr. 8/5
1945 har ordnet sitt medlemsskap med 1/1 merker for ovenfor
nevnte tidsrom.»
Emil Zakariassen: Alle er klar over at krigen førte mange
vanskeligheter med seg bl. a. når det gjelder vårt forbund og dets
medlemmer. Vi hadde regjeringer både i London og Stockholm,
og hvem skulle en følge? Mange av de eldre medlemmer ville ikke
miste sine rettigheter og betalte derfor sin kontingent. Mange
ville ikke gå på tyskerarbeid, men reiste på landet og tok arbeid
der, og de bør ikke da på denne måte rammes. Vi bør derfor sette
representantskapets vedtak av 1941 ut av kraft inntil dette lands
møte. Slendrian med kontingenten hadde vi også før krigen, men
under krigen ble det ennå verre. Etter krigen er det blitt bedre.
Mange fikk 3 ukers ferie, men de betalte kontingent for den ene
uken, så forholdene er blitt bedre. F-merkene bør fra dette lands
møte opphøre å regnes med når det gjelder opparbeidelsen av
rettigheter.
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Anton. Nilsen: Med den erfaring jeg liar fra mitt 37-årige
virke i fagorganisasjonen vet jeg at kontingenten liar spilt en stor
rolle. Vi liar hørt hovedkassereren:, men jeg tror ikke det er nød
vendig å se så skeptisk på den økonomiske stilling, som han gjør.
En ytterligere forhøyelse av kontingenten vil jeg ikke være med på.
Emil Ødegaard: Det var i sannhet et sørgelig kapitel som
lde rnllet opp her i går, særlig av hovedkassereren når det gjaldt
E-merkene. Skulle en gå ut fra det, så vil faktisk F-merkene øde
legge forbundet. Men oversikten fra hovedkassereren var sterkt
krisebetont. Vi må gå tilbake til den tiden da arbeidsledigheten
begynte, i 1930, og vi fikk nødsarbeid som var så dårlig betalt at
medlemmene ikke hadde anledning til å betale. En hadde f. eks.
oppe i Telemark 50—60 øre timen, og det er klart at under slike
forhold måtte det gå ut over forbundet. Det samme gjorde seg
gjeldende i 1940, men på en annen måte. Da tjente folk penger,
men det ble utsendt paroler om ikke å betale kontingent, og det
medvirket selvsagt til det dårlige resultat. Det er derfor sterkt
krisebetont og ut fra det bør vi også behandle saken. Vi bør ikke
legge stein til byrden, iallfall ikke for de som er syke. Etter
uttalelsen her fra statsrådene skulle vi ha håp om gode arbeids
forhold framover og at vi ikke skulle få forholdene fra 1930 eller
1940 opp igjen. Vi skulle ikke behøve å komme mer opp i disse
forhold med F-merkene. Men det må mer kontroll til. Det må
avdelingene i første rekke sørge for. Henriksen var inne på den
solidariske side når det gjaldt disse F-merker. Hvis det kommer
de virkelig syke og arbeidsledige til gode, så må solidaritet bety
at disse også må få opparbeide seg rettigheter. De som er i arbeid
vil da heller yte noe mer i kontingent for å vise solidaritet over
for disse medlemmer. Slik var det iallfall i gamle dager og slik
mener jeg solidariteten fortsatt må gi seg uttrykk. Det er kom
met mange forslag og jeg vil henstille til redaksjonskomiteen å
behandle dem, så en kunne få en felles utformning. Jeg vil fore
slå: Forslagene angående forandringer av forbundslovens § 17,
forsikringskassen, oversendes Tedaksjonskomitéen til videre be
arbeidelse og utformning.
Bernh. Andersen foreslo: Av de F merker som er innbetalt
til Norsk Arbeidsmandsforbund gjøres gjeldende for oppnåelse av
fullt medlemsskap i forsikringskassen. For så på landsmøtet her
å ta den endelige innstilling for den senere innbetaling av F-merker til Norsk Arbeidsmandsforbund og deres gyldighet.
Birger Bækkevold: Det er kanskje meget som er ugreit når
vi kommer inn på disse saker. Vi hørte Lien, og dette resultat

kommer av at det er så mange F-merker. Dette kom igjen av
parolen om kontingentstreik. I vår avdeling fattet vi vedtak om
at vi skulle la det skure og gå, uten å holde møter, men innbetale
kontingent, og resultatet vil en se av hva vi betalte fra 1938—
1943. '.Avdelingen gikk ned fra 61 til 36 medlemmer. De som
arbeider ved riks- og fylkesveiene kan til sine tider være arbeids
ledige og de må da få F-merker. De som har betalt sin kontingent
i disse årene må få opparbeidet sine rettigheter. For øvrig håper
jeg at det blir en bedre kontroll med F-merkene rundt i avde
lingene.
Johan Skrede: Når en taler om representant skapets forslag
så har det ikke noe med sunt folkevett å gjøre. Det sies at det er
så stor svikt i forsikringskassen som følge av F-merkene. Men
kontingenten til F-merkene går jo direkte til forsikringskassen.
Det må da være svikt i selve forbundskontingenten. Er det så at
forsikringskassen ikke klarer seg med den kontingent vi har, så
vil jeg foreslå en forhøyelse av kontingenten. Hes oss har vi et
utpreget sesongarbeid, ofte ikke mer enn 4 måneders arbeid. Det
er ofte vanskelig for disse å få annet arbeid, og de hadde da van
skelig for å betale annet enn F-merker. Ved å betale for disse
skulle en dog ha rett til å opparbeide seg rettigheter i forsikrings
kassen. Henriksen nevnte at det hadde vært likt for alle i denne
krigssituasjon. Nei, det var ikke det. Det var ikke like vilkår for
dem som arbeidet på vedlikeholdet og de som arbeidet for tyskerne.
De siste kom tilbake til bygda med spekkfulle bøker av penge
sedler og kjøpte på svartebørs. Vi andre kunne ikke følge med i
de priser som der ble betalt. Vi som således på denne måte har
ført et liv i savn har ikke hatt like kår med dem som har gått
som håndlangere for tyskerne. Landsmøtet har hverken juridisk
eller moralsk rett til å vedta representantskapet» forslag. Jeg vil
foreslå: Til dette formåls oppnåelse avsettes av hvert innen for
bundet solgte kontrollmerker etter behov inntil 20 øre til forsik
ringskassen. — Punkt 5, 6 og 7 i forslaget til representantskapet
går ut, og ellers blir det foretatt den redaksjonelle forandring som
må til, av redaksjonskomiteen.
Peder Nyhus: Når det både av F-merkene og den hell bel a
lende kontingent betales likt til forsikringskassen så må også Fmerkene ha rett til å opparbeide seg rettigheter. Det var særlige
vanskeligheter under krigen, men vi ser at det allerede nå er opp
gang i kontingentbetalingen. Vi har ca. 350 mann hos oss, hvorav
180 er organisert. Vi har utsendt parole om at fra denne måneds
utgang vil de organiserte ikke arbeide sammen med de uorgani-
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serte lenger. Xår det gjelder misbruket av F-merkene så må hoved
kassereren og avdelingene kontrollere det. Hvilende rett må jo
bety at når en begynner å betale igjen så opparbeider en seg fort
satt større rettigheter. En kan ikke alene bli stående ved de
undersøkelser som under krigen er foretatt forsikringsteknisk.
Jeg vil foreslå:
«I tiden fra 30. juni 1941 til 8. mai 1945 kan ingen rettigheter
opparbeides i forbundet, uansett om disse har betalt 1/1 eller Fmerker, dog med unntak av dem som pr. 8. mai 1945 har ordnet
sitt medlemsskap med 1/1 merker for ovenfor nevnte tidsrom.»

Hans Johnsen foreslo: § 17 beholdes som vi har den i loven.
Einar A. Holm foreslo: F.-merker likestilles med de ordi
nære merker når det gjelder opparbeidelse av rettigheter i for
bundet.
Ludolf Gundegjerde foreslo: Et nytt punkt 11 oppsettes:
Forbundsstyret oppretter et dertil skikket kontrollorgan som til
enhver tid har full adgang til å kontrollere medlemmenes inn
betaling hos avdelingene.
Magnus Bergum foreslo: Jeg tillater meg å foreslå at F.merker forblir ved sin gyldighet i kommende landsmøteperiode,
som før 1940 hva angår forsikringskassen.
Ludolf Gundegjerde foreslo: § 17, punkt 3 i representant
skapets framlegg bibeholdes med følgende endring: «og betalt
156 osv. ordinære merker utgår. Punkt 7 i representantskapets
framlegg utgår i sin helhet og erstattes med følgende: Forsikringskassa som er kommet i en vanskelig økonomisk stilling som
følge av sviktende innbetaling i krigstiden, saneres ved en ekstrakontingent på medlemmene en gang for alle. Dette blir å inn
betale avdelingsvis til forsikringskassa straks.
Olaf Fors: En stor del av veiarbeiderne vil ikke oppnå ret
tigheter på mange år hvis representantskapets forslag vedtas. Vi
har mange ambulerende medlemmer, mange har arbeidd bare 5—6
måneder. Vi har ordnet det slik at de har betalt ordinært merke
hver 2. eller 3. uke og så for øvrig F.-merker. Skal vi vedta repre
sentantskapets forslag, vil det bli frafall. Jeg har foreslått at en
legger på F.-merkene til 20 øre og det skulle gi kompensasjon for
det svinn som er i forsikringskassa. Representantskapet kunne i
1940 ha sendt saken til uravstemning. Forholdene lå ikke verre
an den gang enn at det kunne være gjort.
Strek ble satt.

Denne ordning finner jeg å være den mest rettferdige, om den
enn ikke er helt rettferdig. Jeg vil henstille til representantene
å tenke over dette forslag. Vi setter da begge grupper på like
forhold.
Birger Eriksen: Når vi behandlet, denne sak i representant
skapet var vi oppmerksom på at dette ville vekke den største
debatt på landsmøtet. Men det er så mange komplikasjoner, så
vanskelig å finne fram til en helt. rettferdig ordning. Når det
gjelder kontingentstreik så ble det ikke utsendt noen parole fra
ansvarlig legalt eller illegalt faglig hold. Men det arbeidet seg
etter hvert slik fram i bevisstheten, at en skulle la være å betale.
Først i 1942 leste jeg i den illegale presse at en ikke skulle betale
kontingent. Vi har først de som betalte .sin kontingent helt ut
og så har vi de som ikke betalte sin kontingent men gjorde opp
etter F.-merker og vi har dem som la til side penger og nå har
betalt kontingenten tilbake. Det vil være uriktig at de som bare
har betalt F.-merker skal opparbeide seg rettigheter. Vi har også
de som har sittet i konsentrasjonsleirene. De har ikke sagt at
de vil ha rettigheter for disse år. Vi må se mer idealistisk på
saken. Jeg har selv en luke i min bok på 3 år og jeg er stolt
av det. Jeg vil heller ikke betale for disse år for derved å opp
arbeide meg rettigheter. Det er feilaktig å si at den forsikringstekniske utredning av vår forsikringskasse er krisebetont. Årsa
ken 'til at vår forsikringskasse i det hele tatt har klart seg
°PP gjennom årene er takket være alle de medlemmer som har
forlatt, forbundet gjennom Norsk Kjemisk Industriarbeiderfor
bund og andre av de forbund som er gått ut fra oss. Jeg er enig
i å sende forslagene til redaksjonskomiteen og kan det gis en
løsning så ingen blir forfordelt så vil jeg selvsagt gå med på det.
Men jeg tror ikke det er mulig. Jeg tror representantskapets
innstilling tjener alle parter.

Anker Wiik: Hvordan en enn forsøker å forstå representant
skapets forslag så går punkt 7 utover oss som fulgte parolen om
kontingentstreik. Si et enstemmig nei.
Adolf K. Lien: Hans Johnsen mente at når det var så mange
F.-merker ute i avdelingene så skyldtes det forbundet. Det er
også en påstand. Hvordan skal forbundet ha rede på om et med
lem i Finnmark er syk eller arbeidsledig? Det må være et tillits
forhold til stede i avdelingen og forbundet. Når det gjelder ærese
medlemmer så har det også konsekvenser for dem hvis punkt 5
i representantskapets innstilling blir vedtatt. Så var det Anthonis
A - 8
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forslag om at siste pasus i representantskapets innstilling punkt 3
utgår. Der må det være en misforståelse til stede. Det er for å
gardere seg mot at enslige medlemmer som ingen pårørende har
etter seg og som selv har penger, der bør ikke forsikringsbeløpet
utbetales, da det bare går til det offentlige. Har de pårørende
så er det selvsagt greit. For å belyse forholdene litt når det gjel
der å opparbeide seg rettigheter, skal jeg referere en del eksempler
fra siste halvår etter freden. Jeg nevner ikke navn eller avdeling.
Et medlem hadde betalt 132 ordinære merker for 17 års medlems
skap, fikk utbetalt 1000 kroner i forsikringsbidrag. Et medlem
hadde 44 1/1, 45 V2 og resten P.-merker og fikk utbetalt 1000
kroner. Et medlem hadde innbetalt i alt kr. 75.40 og fikk utbetalt
1000 kroner i forsikring. Et medlem med 303 ordinære og resten
F.-merker er blitt æresmedlem. Et medlem som hadde betalt 46
heltbetalende merker og resten F.-merker fikk utbetalt 500 kroner.
Hadde F.-merkene gjalt så hadde vedkommende fått 1000 krone!-.
Slike eksempler kunne jeg gi mange av. Og en vil forstå at hei
er det noe galt. Vi har også tidligere kontrollert vår forsikringskasse ved hjelp av forsikringskyndige folk og skulle en basere
på at alle merker skulle gjelde så er kassen insolvent. I 1945 sa
den forsikringskyndige at utbetalingene framover i denne kasse
sannsynligvis vil arte seg således: 1945 kr. 444 000.00, 1946 kr.
459 000.00, 1947 kr. 473 000.00, 1948 kr. 486 000.00, 1949 kr.
502 000.00, 1950 kr. 519 000.00, 1951 kr, 534 000.00 og i 1961 med
882 000 kroner. Det er beregnet av en forsikringsteknisk ekspert,
utregnet på rettigheter opparbeidet på alle merker. Jeg kan ikke
forstå annet enn at en må vedta representantskapets innstilling.
En forhøyelse til 20 øre er ikke nok. Representantskapet kan
ikke ta ansvaret for at det skal fortsette som nå. En taler sa at
min oversikt var krigsbetont. Men i året 1939 kan en ikke si
at forholdene var krigsbetont. Da var det i alt 45.23 pst. som
betalte F.-merker. Det var altså like galt før krigen. Forbundet
måtte gå til å ekskludere en hel avdeling som bare betalte F.-mer
ker enda de var i arbeid. Inntil 15. september var det 48 pst.
innbetalte F.-merker. Vi får håpe at det blir bedre når avdelin
gene kommer i orden og landsmøtets representanter kommer til
bake og kan fortelle medlemmene hvordan stillingen er. Vi må
ha tillit til aydelingskassererne. Jeg vil innstendig ,henstille til
representantene å vedta representantskapets innstilling. Gjør en
ikke det så må en gå til en betraktelig kontingentforhøyelse.
Johs'. M. P. Ødegård ble innrømmet permisjon for å delta i
Arbeidsretten.

Jørgen Aslesen, avd. 1, Kaggefoss anleggsarb.forening foreslo:
Det henstilles til forbundsstyret og undersøke muligheten av
å benytte spesielle sykemerker og la syke medlemmer fortsatt
ha sine rettigheter.
Avd. 102, Otto Kristiansen foreslo:
At der i skalaen skal stå:
Etter
«
«
«
«
«
«
«

minst
«
«
«
«
«
«
«

3 års medlemsskap og betalt 144 ordinære merker kr. 300.00
«
«
4 «
«
«
192
«
«
400.00
«
5 «
«
«
240
«
«
«
500.00
6 «
«
«
«
288
«
«
«
600.00
«
«
7
<<
«
336
<<
«
«
700.00
8 «
«
«
«
384
«
«
«
800.00
9 «
«
«
«
432
«
«
.«
900.00
10 «
«
«
«
480
«
«
« 1000.00

Kolbjørn Westengen, Avd. 155 foreslo:
Spesielle sykemerker utstedes og på disse merker kan der opp
arbeides rettigheter i forsikringskassen.
F .-merker bibeholdes, men rettigheter kan ikke opparbeides
på disse i forsikringskassen.
Harry Lantz, Hægebostad jernbanearb.forening, avd. 185 fore
slo:
Opptar Saltdal arbeidsmandsforening, avd. 190 forslag med
følgende tillegg: Landsmøtet bestemmer at ekstrakontingent ut
skrives til økonomien er i orden.
Ludolf (hmdegjerde, avd. 285 foreslo:
Ad § 11 (Representantskapets forslag):
Et nytt punkt 12 foreslåes:
F.-merker blir å regne som ordinære merker.
Asbj. Andersen, avd. 102 foreslo:
Landsmøtet fastslår at den gamle ordning med forsikrings
kassen opprettholdes forsøksvis enda en periode, dog med den for
andring at der avsettes 20 øre til forsikringskassen av hvert kontrollmerke som selges.
Møtet vil videre innskjerpe overfor kasserere og underkas
serere at de nøye påser, at kontingentinnbetalingen svarer til den
fortjeneste medlemmene oppebærer.
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Anna Anthoni foreslo:
Etter tabellen.
Har avdøde ingen pårørende som lier er nevnt, utbetales et
begravelsesbidrag stort kr. 300.00.
B. Thunshellé, Karl Olsen, L. Bergimdhaugen, Olaf Sletten
foreslo:
Alle medlemmer erliolder fulle rettigheter under okkupasjonen.
Forutsatt at forsikringskassen på dette grunnlag ikke kan
bære de løpende utgifter, bemyndiges forbundsstyret til å utligne
ekstrakontingent for å tvinge kassen i balanse.
Dirigenten: Med de siste refererte forslag så foreligger det
nå i alt 17 forslag til forsikringskassen og vi foreslår at saken
sendes redaksjonskomitéen.
Johs. M. P. Ødegård: Det bør da bli en kombinert komité
av redaksjonskomitéen og budsjettkomitéen.
Votering: Ødegårds forslag ble vedtatt.
§ 6. Helt- og haletbetalende medlemmer.
Representantskapet foreslo: I paragrafens 3. avsnitt foreslåes
at ordene «er beskjeftiget ved veianlegg» utgår. I stedet foreslåes:
«Arbeidere som på grunn av nedsatt arbeidsevne ikke oppnår
tariffestet lønn» osv.
Thoralf Myhrvold,: Veiarbeiderne bør ha anledning til å stå
som halvtbetalfende medlemmer. Vi har reist krav om å komme
opp i en lønn som for lignende arbeidere. Men det er ikke lykkes
hittil. Jeg vil anbefale § 6 uforandret.
Ludvik Larsen: En kunne være fristet til å foreslå dette
utsatt inntil foregående sak er avgjort. Jeg vil dog ikke foreslå
noen utsettelse. Men jeg vil si som veiarbeider at jeg aldri vil
være med på å sluntre unna kontingenten. Vi har sett at i Eidan
ger betaler de halv kontingent, mens Skien betaler heltbetalende
og de arbeider dog på den samme vei.
Alt). Karlsen: Jeg vil gjerne gi en redegjørelse for represen
tantskapet s forslag når det gjelder denne sak. De som var til
stede ved landsmøtet i 1938 vil erindre at de som hadde en lønn
under kr. 1.00 pr. time skulle være halvtbetaiende og de soin
hadde over kr. 1.00 skulle være heltbetalende. Det ble regelen.
Veiarbeiderne i 13 fylker hadde 78 øre i forskudd, timelønnen i
dagarbeid var 98 øre. Da var det slik at de kunne stå som halvtbetalende. Nå er forholdene annerledes. Forskuddslønn i akkord
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er kr. 1.00 pr. time. Videre er det fastsatt at akkorden skal kunne
gi 45 pst. i tillegg således at det blir 1.45. Veiarbeiderne har
nå en fortjeneste når det gjelder dagarbeiderne av kr. 1.18 for
laveste gruppe. Hvis en sammenligner veiarbeidernes lønninger
med andre grupper så står ikke de som den dårligste gruppe
lenger. Gruvearbeiderne står dårligere. Jeg vil anbefale å stemme
for representantskapets forslag.
Olaf Fors: Det er mange veiarbeidere som ikke har en dags
arbeid ved veien, men de står i vår avdeling. Veiarbeiderne har
lidt meget gjennom årene. De har arbeidet for 35 øre timen og
det er ikke så lang tid siden.
Johan Skrede; De som arbeider ved statens ordinære vei
arbeid må kunne betale hel kontingent. Veiarbeiderne vil sikkert
være like renhårige som andre grupper i dette forbund når de
får mer or ganisasj ofistr en in g og bedre arbeidsforhold. Men en skal
være oppmerksoin på at det ofte er meget tilfeldig med fortje
nesten på bygdeveiene, også når det gjelder en gruppe som veivokterne. Hvis en f. eks. kunne komme opp i en gjenuomsnittsfortjeneste av kr. 1.25 burde de betale heltbetalende kontingent.
Thr. Thorstensen: Vi kan vel si det slik at veiarbeiderne
er i flertall i forbundet og også her på landsmøtet, Men jeg kan
ikke være enig i at vi skal bruke flertallet til fremdeles å stå
som halvtbetaiende. En kan være enig i at det er så at veiarbei
derne ligger lavt, men skal vi oppnå bedre forhold, så må vi også
være med på å ta den kontingent som er. Jeg vil anbefale repre
sentantskapets innstilling. Vi vil ikke være noen mindreverdige
medlemmer.
Emil Zakariassen: Denne bestemmelse i lovene har alltid
ergret meg. Jeg har bare 7 halvtbetaiende merker i min bok og
jeg ergrer meg over disse merker. Det nytter ikke i denne for
bindelse å tale om at vi står så dårlig. Nå bør veiarbeiderne være
så renhårige at de vil betale som andre medlemmer i forbundet.
Det kan selvsagt være unntakelser, men vi som er kommet opp
i forholdsvis ordentlige dagspriser, bør betale heltbetalende kon
tingent.
Knut Harkmarh foreslo:
3. avsnitt får følgende ordlyd:
.
Arbeidere under 19 år som ikke oppnår overenskomstmessig
lønn samt arbeidere ved herreds- og fylkesveier som ikke har over
enskomst tilsvarende den ved statens veivesen kan etter beslut
ning av forbundsstyret opptas som halvtbetaiende.
Hilmar Anton sen: Vi må en gang for alle slutte med å sette
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et mindreverdig stempel på oss. Det får vi overlate til veidirek
toratet. Men vi skal ikke sette det på oss selv. Hvorfor skal vi
ikke betale som de andre? Vi har oppnådd den fordel å få opp
hevet sonene. Selv om vi ikke har betalt som andre, så kan vi
betale. En representant nevnte at de hadde medlemmer som ikke
hadde en dags veiarbeid, men da hører de jo til et annet forbund,
som f. eks. Skog- og Landarbeiderforbundet, hvor kontingenten er
lavere.
Arne Horgen: Veiarbeiderne må nå se bort fra de halvtbetalende merker. Tallmessig er nok veiarbeiderne bedre stilt, men
ikke faktisk. Vi må nå betale som de andre medlemmer i for
bundet og jeg anbefaler representant,skapets forslag.
P. A. Fugleberg: Jeg er enig i representantskapets innstilling
og vi bør ikke undra oss vår solidariske plikt.
Gjerløv Fagerbakk: Jeg vil ikke motsette meg at veiarbei
derne blir heltbetalende medlemmer, men forholdene f. eks. hos
oss ligger ikke så helt greit an.
Kr. Morken: I den forening jeg tilhører er det 3 grupper,
anleggsarbeiderne som betaler 1/1 kontingent, vassdragsarbeiderne
og veiarbeiderne som betaler V2 kontingent. Etter okkupasjons
tidens slutt var samtlige grupper enig i at en skulle betale heltbetalendes kontingent, og veiarbeiderne som den største gruppe
i forbundet var enig i at nå ville de være med på å bygge opp
forbundet igjen. Jeg hørte ikke noen i min avdeling tale imot.
Om representantskapets forslag blir vedtatt så vil jeg med glede
meddele det til mine medlemmer.
Olaf Fors: Det var nettopp disse som ikke har veiarbeid som
jeg talte for. Det går vel an at de blir stående som halvtbetalende.
De vil ikke gå over i Skog- og Landarbeiderforbundet og de håper
stadig på å komme over i veiarbeid igjen. De vil nok da i likhet
med andre veiarbeidere gå over til heltbetalende medlemmer.
Ole Nilsen: Det er ikke riktig å forhøye veiarbeidernes kon
tingent. Jeg vil anbefale at veiarbeiderne fortsatt får beholde
halvtbetalendes kontingent.
Strek ble satt.
Knut Hartmark: Jeg er enig i at de ordinære veiarbeidere
går over til heltbetalende. Men det er en gruppe av veiarbeidere
og det er de som arbeider med herreds- og fylkesveiene. De må
fortsatt ha rett til å kunne stå som halvtbetalende.
Votering: Ved alternativ votering mellom representantskapets
og Hartmarks forslag, ble representantskapets forslag vedtatt med
stort flertall.

§ 10. Landsmøtet.
Representantskapet foreslo:
Punktene 1 og 2 uforandret.
I punkt 3 foreslås etter 2. komma «tillitsmenn, styrer og
revisjonsutvalg» osv. Videre at ordet «funksjonærer» utgår og
erstattes med «tillitsmenn».
Punktene 4, 5, 6 og 7 uforandret.
Votering: Representantskapets innstilling ble enstemmig
vedtatt.
§ 12. Representantskapet.
Representantskapet foreslo:
I punkt 1 foreslås at ordet «viktig» utgår; for øvrig ufor
andret.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
§ 13. Forbundsstyret.
Representantskapet foreslo:
Punkt 1 uforandret.
I punkt 2 foreslås ordet «funksjonærer» utgått og erstattet
med «tillitsmenn».
Punktene 3, 4 og 5 uforandret.
Votering: Representantskapets innstilling ble enstemmig
vedtatt.
§ Hi- Formann og nestformann.
Representantskapet foreslo:
Punktene 1, 2 og 3 uforandret. Punkt 4 foreslås strøket.
Peder Nyhus anbefalte punkt 4 opprettholdt i sin nåværende
form.
Johs. M. P. Ødegård: Det er ikke mulig lenger å opprettholde
den ordning. Nå ordner vi det slik at når formannen er borte,
så er det nestformannen som tar fatt i sakene og er også han
fraværende så overtar en av de andre tillitsmenn arbeidet og det
går bra. Det er rent praktiske grunner som tilsier dette forslag.
Votering: Representantskapets forslag ble enstemmig vedtatt.
% 15. Hovedkasserer.
Representantskapet foreslo:
Punktene 1, 2 og 3 uforandret.
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I punkt 4 foreslås at tallet «5000» utgår og erstattes med
«10 000».
Punkt 4, unnet avsnitt, foreslås å få følgende ordlyd:
Ingen penger kan heves i banken uten formannens eller nest
formannens og et styremedlems anvisning.
Punkt 5 uforandret.

meisene i Landsorganisasjonens lover. Vi bør opprettholde titelen
stedlige styrer og paragrafen bør for øvrig bibeholdes som den
nå er.
Rasper Gullertid: Da arbeidsutvalgets industrigruppe hos oss
drøftet dette var vi selvsagt klar over arbeidsoppgavene, men vi
mener det er riktig at det utarbeides retningslinjer. Med den
kontingent som veiarbeiderne nå har så klarer vi ikke å bære
de utgifter som dette fører med seg. Komerikes faglige utvalg
som ligger under Oslo og Akershus faglige samorganisasjon får
utbetalt kr. 4 500.00 pr. år. Vi hadde med et medlemstall av 1 000
bare 600 kroner å rutte med, og en kommer ingen vei med det.
En kan si at en kan gå til kontingentforhøyelse, men en vet at
noe av det mest sårbare er dette med kontingenten.
Ludvik Larsen: Jeg har med interesse hørt talsmannen for
Akershus forslag og jeg forstår det. Men hvorfor kan en ikke
la samorganisasjonen betale noe av de utgiftene? Vi har hos oss
alltid forsøkt å få med et beløp på samorganisasjonens budsjett
til dekning av en del av våre utgifter. Jeg vil henstille at en
kaller dette samarbeidskomitéer og ikke faglige utvalg.
Herman Skoglund: I 1938 var Alb. Karlsen oppe hos oss og
fikk i stand et stedlig styre, men det ble bare på papiret. Det
er kommet inn en del kontingent, men kassereren er ikke lenger
medlem av forbundet. Jeg er enig i at forbundet skal betale hvis
det stedlige utvalg ikke makter å betale det.
Ludvik Karlstad: Det stedlige styre i Troms har ikke virket
noe større. Det skal være en del penger i kassen, men kassereren
er i Balsfjord og er ikke medlem av forbundet lenger. Vi har
lange veier for å komme sammen til møter og vi har forsøkt gjen
nom samorganisasjonen å få en mann som bare hadde med vei
arbeiderne å gjøre.
Hilmar Antonsen: Jeg må peke på visse ting i forbindelse
med forslaget fra Akershus. Det har ikke vært mulig å få den
tilslutning til det som var nødvendig. Forholdet er at en ligger
så nær inn på Oslo at en har funnet at det ikke var så påkrevd
med en slik gruppe. En får oppfatningen av at vi blir sterkt
overadministrert på denne måte. Vi har i den tid vår avdeling
har virket ikke vært innom Komerikes faglige utvalg og heller
ikke det stedlige styre. Vi har benyttet oss av forbundet. Jeg
skal imidlertid hverken motsette meg forslaget, like så litt som
jeg vil anbefale det.
Lars Bakken: Jer er enig i en del av forslaget fra Akershus.
Det er riktig å ha stedlige utvalg. Men når det gjelder utgiftene,

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
§ 18. Arbeidsmanden.
Represcittantskapet foreslo:
Punkt 2. siste setning, skal lyde: Dessuten artikler og stoff
av agitatorisk, opplysende og fagmessig art.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
§ 19. Stedlige styrer.
Veiarbeidernes Industrigruppe i Akershus foreslo:
Det nye forbundsstyre pålegges å utarbeide retningslinjer og
arbeidsoppgaver for veiarbeidernes stedlige styrer. Forbundet
overtar samtidig alle utgifter til møter og pålagte arbeidsoppgaver.
Motivering:
Da vi mener at de stedlige Styrer for veiarbeiderne har vik
tige arbeidsoppgaver fremmer vi dette forslaget for å få arbeidet
inn i fastere og bedre former.
Da veiarbeiderne arbeider under forskjellige forhold og spredt
ut over hele landet, anser vi det påkrevd at de stedlige styrer kan
utføre effektivt arbeid, for å lette arbeidet for forbundet og holde
avdelingene i kontakt med hverandre.
Innstilling foreligger på landsmøtet.
Representantskapet foreslo:
Paragrafen gis titelen: «Faglige utvalg», teksten for øvrig
rettes i samsvar hermed.
AU). Karlsen: Som det framgår av forslaget så skulle de
faglige utvalgs utgifter overtas av forbundet. Vi har hatt fyl
kesvise organisasjoner som har vist seg å være praktisk riktige,
men de administrerer seg selv. ISiar det gjelder å forandre stedlige
styrer til faglige utvalg vil jeg advare mot det, da det vil kunne
kollidere med de faglige utvalg som skal organiseres etter besteni-
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så hill- forbundet ingen andre inntekter enn kontingenten. Skal
forbundet betale dette så må det legges på kontingenten. Når det
gjelder stedsstyre så er en ikke så bundet av betegnelsen der.
Representantskapet behandlet det kanskje noe raskt og jeg har
fått i oppdrag å trekke représentantskapets forslag tilbake. Når
det gjelder stedsstyrenes arbeid så vil vi kunne komme tilbake
til det senere i dagsorden. Det blir ikke de stedlige styrer som
leder konfliktene. Det blir forbundet og dermed er en vesentlig
arbeidsoppgave vekk. I det opplysningsarbeid som skal igangset
tes av bl. a. Landsorganisasjonen vil imidlertid disse stedlige
styrer få meget arbeid og her vil de ha sin særlige betydning.
Karl Edvardsen foreslo: Forbundslovens § 10 bibeholdes.
Ludvik Larsen foreslo: Foreslår at det blir brukt 1 Helen:
Veiarbeidernes Samarbeidskomité.
Møtet hevet.

Frank Haugen: De stedlige styrer har en stor arbeidsoppgave
med å få medlemmene tilbake til organisasjonen. Da jeg satt i
det stedlige styre viste det seg alltid å være vanskeligheter med
økonomien. Jeg mener det er riktig at forbundet overtar admini
strasjonen av disse og jeg anbefaler forslaget fra Akershus.
Johan Lien: Forslaget fra Akershus er et sympatisk forslag
og jeg skulle gjerne stemme for det, men jeg mener at det ikke
økonomisk lar seg gjøre. Jeg vil stemme for Edvardsens forslag.
De stedlige styrer kan ha mange oppgaver. Jeg har selv sittet
i det stedlige styre og vi hadde mange saker. Vanskeligheten hos
oss var de økonomiske forhold. Vi hadde en sammenkomst av
veiarbeiderne i vårt distrikt, det kostet 1000 kroner. Vi kom
binerte det med et studie- og opplysningskurs og fikk derved støtte
;i v forbundet og Samorganisasjonen. En bør kanskje foreta mer
av dens lags. En annen ting er om en i de forskjellige faglige
samorganisasjoner kunne få med en veiarbeider, som spesielt hadde
med veiarbeidernes saker å gjøre. Vår samorganisasjon i Nordland
har den oppfatning at den skal ta seg av alle saker, men den har
vært lojal overfor veiarbeidernes stedlige styre, så samarbeidet har
vært utmerket og vi håper det vil utvikle seg videre.
Thv. Thorstensen: Det er uten tvil riktig at det er et sterkt
behov for disse stedlige styrer når det gjelder veiarbeiderne. Når
det sies at det er vanskelig å komme med* en økonomisk oversikt
over utgiftene ved en slik ordning som den Akershus foreslår,
så er det også vanskelig for landsmøtet å gi noen blankofullmakt
til forbundsstyret. Jeg vil foreslå et tillegg «av inntil 1000 kroner
til hvert stedlige styre pr. år». Det ligger ikke deri at det skal
brukes, men at forbundet må regne med det. Forbundet og de
stedlige styrer må først og fremst drive agitasjon og det er vel
verd pengene. På den annen side er forbundet til enhver tid
herre over det maksimumsbeløp som kan anvendes til dette for
mål. Vi kan ikke slippe det heit løst. Vi har jo vedtatt at vei
arbeiderne skal betale heltbetalendes kontingent og det vil nok
oppveie dette.
Herman Skoglund foreslo:
Det nye forbundsstyret utarbeider retningslinjer og arbeids
oppgaver for veiarbeidernes stedlige styrer. De stedlige styrer
overtar de funksjoner for veiarbeiderne som har ligget under Sam
organisasjonene, og kontingenten til denne sløyfes, slik at man
slipper å betale kontingent til begge organisasjoner.
Forbundet overtar samtidig de utgifter som ikke de stedlige
styrer måtte makte å utrede.

Ettermiddagsmøtct mandag den 26. november.
Ordstyrere: Moljord. — Thorstensen.
Protokollen fra formiddagsmøtet referertes og godkjentes uten
bemerkninger.

Lovbehandlingen fortsetter.
§ 19. Stedlige styrer.
En fortsatte med behandlingen av § 19. Stedlige styrer.
Ole Nilsen: Når det gjelder betegnelsen for disse styrer vil
jeg anbefale å bibeholde det gamle navn. Det er kjent og bør
derfor bibeholdes. Hva angår kontingenten til de stedlige styrer
må vi søke å komme fram til en ordning slik at Samorganisa
sjonene og de stedlige styrer blir like, og slik at kontingenten
inngår samlet til begge.
Emilr Zakarmssen: Jeg er imot å oppheve de stedlige styrer.
De har delvis fylt sine oppgaver. Men skal de fortsatt kunne
fylle sine nye oppgaver må organisasjonen som sådan slutte opp
om disse. I de stedlige styrer blir en kjent med forholdene og
kan få de beSte resultater. Samorganisasjonene kan være vel og
bra, men de har ingen myndighet når det f. eks. gjelder over
enskomster. Arbeidsgiverne vil ikke ha noe med de å gjøre, men
med det stedlige styre er det annerledes. Vi har på mange måter
bruk for de stedlige styrer, det er et godt organ for veiarbeiderne.
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Lars Bergundhaugen: Jeg vil rette en appell til veiarbeiderne.
Vi anleggsarbeidere vil opprettholde disse stedlige styrer. Vi har
nemlig fordel av disse styrer og vil beholde dem som de er. Vi
har ntnyttet de stedlige styrer og det får en gjøre overalt.
Thv. Thorstensen foreslo: Som økonomisk støtte av forbundskassen kan forbundsstyret yte et tilskudd av inntil kr. 1000.00
pr. år og stedlige styre. For øvrig uforandret.
B. Thunshelle: Jeg har i mange år vært med i det stedlige
styre og vi har ved anleggene hatt stor fordel av dette ved at
vi på den måte er kommet i kontakt med de øvrige arbeidere.
En representant uttalte at de hadde dannet stedlig styre men ikke
hadde sett noe til dets arbeid. Det må jo bero på ubekjenskap
til forholdene, det må være de avdelinger som har dannet det
stedlige styre som ikke har forstått å bruke det. Avdelingene
er grunnlaget og de som må gi det stedlige styre arbeidsoppgaver,
som tjener arbeiderklassens interesser. De stedlige styrer er et
meget godt kjent organisasjonsinstans ute ved jernbaneanleggene.
Nar det gjelder administrasjonen av disse så har det ofte vært
vanskelig. Kontingenten har vært altfor liten og vi har ofte
måttet gå til ekstrakontingent og enkelte ganger har forbundet
bidratt noe. Thorstensens forslag kan høres bra ut, men jeg har
ikke oversikt over den. økonomiske side ved det. Jeg anbefaler
Edvardsens forslag.
Ludvik Larsen: For meg er det akkurat det samme hva en
kaller dette organ. Det er en rådgivende forsamling, det har ingen
myndighet. Hvorfor da ikke kalle det samarbeidskomité? Når det
tales om administrasjonen av disse, så uttalte jeg meg ganske
tydelig og klart forrige gang om hvordan en burde løse det spørs
mål. Thorstensens forslag vil for 18 fylker med et stedlig styre
i hvert bety 18 000 kroner. Hertil kommer så gruvearbeidernes,
statens havnevesen og andre grupper innen vårt forbund og da
vil det ikke bli billig.
Strek ble satt.
Adolf K. Lien: Thorstensen foreslår 1000 kroner til hvert av
de stedlige styrer og i dag har vi 22 slike. Det vil bety 22 000
kroner pr. år. Jeg må advare mot det. Representantskapet fore
slår kontingenten satt til henholdsvis kr. 1.00 og kr. 0.60 for heltog halvtbetalende og da klarer en ikke disse utgifter. Jeg må
anbefale bibehold av den nåværende ordning.
Hilmar Antonsen: Det var når det gjalt det stedlige styre i
Akershus at jeg var betenkt om det virkelig var behov for dette.

Jeg uttalte meg ikke om andre stedlige styrer. Det stedlige styre
i Akershus har stått på stedet marsj. Yi har ikke sett noe resul
tat av dets arbeid. Jeg er imidlertid ikke mot et stedlig styre i
Akershus heller, hvis en får en levende organisasjon. Det er ikke
nok med å holde et årsmøte. Da er det bare en blindtarm som
kan opereres vekk.
Votering: Edvardsens forslag om bibehold av den nåværende
paragraf ble vedtatt mot 1 stemme. Dermed bortfalt de øvrige
forslag.
Avdelingenes lover.
§ 25. Opptakelse av medlemmer.
Representantskapet foreslo:
Punkt 4 gis sådan ordlyd: Medlemmer som går over til
stigere og oppsynsmenn kan fortsette sitt medlemsskap som pas
sive medlemmer.
Kolbjørn Westengen: Jeg har intet å bemerke til representantskapets innstilling, men det kan være andre vanskeligheter
når det gjelder medlemsopptakelser, nemlig de som har forlatt
fast arbeid og gått over i tysk arbeid og vi har andre som vil
bli dømt. Hvordan skal en forholde seg overfor disse? Vi vil
ha oppgjør, men et rettferdig oppgjør. Skal de nazister som slip
per ut etter dommen og får arbeid kunne bli organisert? Yi må
ha klare bestemmelser der.
Ludvik Larsen: Dette hadde vi oppe i representantskapet. Når
det ikke kom med i dagsordenen så var det fordi det ble opptatt
etter at dagsordenen var oppsatt. Jeg tok det opp der, men jeg
har ikke fått det ferdig. En del av det er ferdig, men redaksjons
komiteen må kunne finpusse det.
Birger Olsen: Er det ikke riktigere å ta det opp som egen sak
på landsmøtet ?
Beslutning: Det ble vedtatt å ta det opp under punkt 4: For
skjellige forslag.
Votering: Representantskapets innstilling til § 25 ble enstem
mig vedtatt.
§ 27. Kontingentens innbetaling.
•Paragrafen ble etter forslag av Adolf K. Lien utsatt til § 17
var behandlet.
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§ 28. Foreningenes ledelse.
Løklcen Grubearbeiderforening foreslo:
ForblimlsJovens § 28 forandres slik at der fra 5. linje etter
punktum kommer til å stå:
«Ved generalforsamlingen i januar velges formann, kasserer
og en representant. I juli velges nestformann, sekretær og 2
representanter.»
Motivering: Da visstnok de fleste foreninger på generalfor
samlingen i juli måned bare forelegger en regnskapsoversikt, og
først i januar foreligger det avsluttede regnskap for kalenderåret,
mener vi at det vil være en fordel ved et eventuelt kasserer skifte, at
denne velges i januar.
Representantskapet uttalte:
Forslaget tiltredes.
Votering: Løkkens Grubearbeiderforenings forslag ble enstem
mig vedtatt.
§ 36. Lovenes ikrafttreden.
Representantskapet foreslo:
Lovene med de foretatte endringer trer i kraft fra 1. januar
1946. Angående lovenes redigering kan språklige rettelser foretas.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Punkt 4: Forskjellige forslag,
a) Eget gruvearbeiderforbund.
Folda,lens Grubearbeiderforening, avd. 51, foreslo:
Ad opprettelse av eget gruvearbeiderforbund.
1. Er den komité som ble nedsatt på forrige landsmøte for å ut
rede spørsmålet om dannelse av eget gruvearbeiderforbund
kommet så langt i sitt arbeid at saken kan drøftes av dette
landsmøtet?
2. Hvis ikke vil komiteens arbeid bli påskyndet slik at saken
eventuell: kan sendes foreningene til behandling og uttalelse
så snart som mulig, og at representantskapet på grunnlag
herav kan treffe avgjørelse om det er nødvendig å innkalle et
ekstraordinært møte av representanter for gruvearbeiderne til
behandling av saken.
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Fra representantskapet forelå følgende:
Landsmøtet 1938 fattet etter forslag fra Foldal Grubearbeiderforening følgende vedtak:
1. Landsmøtet nedsetter en komité på 5 medlemmer som får i
oppdrag å utrede spørsmålet om eget forbund for gruveindu
strien. Sekretariatet anmodes om å oppnevne et medlem som
tiltrer denne komité.
2. Spørsmålet forelegges gruveindustriens medlemmer til be
handling.
3. Komiteens utredning og avdelingenes behandling av saken
behandles av representantskapet, som framlegger innstilling
i spørsmålet for førstkommende landsmøte og Landsorgani
sasjonen.
Komiteen ble bestående av: Johs. M. P. Ødegård, Simon
Simonsen, Peder O. Moan, Hilmar Antonsen og Birger Eriksen.
I følge forbundsloven skulle landsmøtet ha vært avholdt i 1941.
Representantskapet fattet vedtak om, på grunn av krigssituasjonen,
at landsmøtet skulle utsettes til 1942, idet en antok at det da
eventuelt var bedre muligheter for avholdelse av landsmøtet og en
hadde også et stille håp om at krigen til den tid muligens var
avsluttet.
Spørsmålet eget gruvearbeiderforbund har heller ikke kunnet
la seg utrede tidligere, av samme grunn. Imidlertid må vedtaket
av 1938 forståes på den måte at saken skulle forelegges førstkom
mende landsmøte.
Når saken nå forelegges på den måte som det skjer skal vi
gi en nærmere begrunnelse herfor.
I årene etter forrige verdenskrig og fram til 1938 har det
foregått en jevn utvikling innen arbeidslivet og det har på mange
områder stabilisert seg ganske bra, således også innen gruveindustrien.
Utviklingen innen forbundet har også fulgt samme linje med
stadig jevn tilvekst av medlemmer. På det tidspunkt utgjorde
medlemsantallet ved gruvene en forholdsvis mindre del av for
bundets samlede medlemsantall, men var dog så betydelig, at med
en utskillelse av dette antall medlemmer ville det allikevel med
føre en følbar svekkelse av forbundet, og som. følge herav er en blitt
nødt til å ta spørsmålet om omorganiseringen av forbundet opp til
utredning i sin fulle bredde.
Situasjonen under krigen utviklet seg imidlertid på den måte
at det hele ble løst og usammenhengende.
Etter krigens avslutning i mai d. å. inntrådte en stor krise
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innen gruveindustrien lier i landet. Samtlige bedrifter ble nødt
til å foreta store innskrenkninger i arbeidsstyrken og på enkelte
steder inntrådte det bel arbeidsstans.
Organisasjonen var også i mer eller mindre oppløsning, så
det ble et stort arbeid å få forbundet noenlunde konsolidert igjen,
hvilket ennå på dette tidspunkt ikke er lykkes i tilfredsstillende
grad.
Disse omstendigheter er av avgjørende betydning når det er
spørsmål om dannelse av et eget forbund for gruvearbeiderne.
Spørsmålet var under krigen også reist av N. S.-ledelsen i
Landsorganisasjonen og forbundet. Resultatet av disse forsøk
er kjent.
Med Tysklands nederlag i krigen bortfalt den norske gruveindustris vesentlige avtager. Tyskland har nemlig i årrekker vært
den største avtager, og det er et stort spørsmål om dette forhold
vil komme til å inntreffe igjen i overskuelig framtid. En må
derfor regne med at det vil ta tid før gruveindustrien kan komme
opp igjen på samme høyde som den var umiddelbart før krigen.
Bedriftene må skaffe seg nye eksportmarkeder, og det må en regne
med vil ta muligens lang tid.
Som følge av disse forhold må det antas at en større del av
de arbeidere som har hatt sin vanlige beskjeftigelse i gruveindu
strien må søke beskjeftigelse på andre arbeidsområder.
I de nærmeste år før krigen regnet en med at gruveindustrien
beskjeftiget 6 000—6 500 arbeidere, under krigen noe mer*1. I dag
er det ikke mulig å ha noen formening om når arbeidsforholdene
innen denne industri kan stabiliseres og komme, opp i så vidt stor
beskjeftigelse at det kan danne et holdbart grunnlag for dannelse
av et eget forbund.
Representantskapet er derfor av den oppfatning at dannelsen
av et eget gruvearbeiderforbund for tiden ikke er aktuelt.
Ole Beck: En rekke representanter for gruvearbeiderne har ut
talt ønsket om en særkonferanse før denne sak behandles av lands
møtet, og jeg vil derfor foreslå saken utsatt til konferansen er holdt.
Votering: Saken ble utsatt i påvente av gruvearbeidernes sær
konferanse.
b) Ansettelse av reisesekretær.
Fra valgkomiteen forelå følgende:
I forbindelse med at valgkomiteen er interessert i sakens be
handling på landsmøtet, foreslåes saka utsatt slik at valgkomiteen
får anledning til å være til stede.
Votering: Saka ble utsatt inntil videre.

c) Opplysningsvirksomheten.
Stavanger og Omegns Jernbanearleiderforening foreslo:
at forbundet bevilger et årlig beløp til stipendium for med
lemmer og medlemmers barn som ønsker videre skolegang (yrkes
opplæring) .
Motivering gis på landsmøtet.
Fra representantskapet forelå følgende:
Landsorganisasjonens representantskap behandlet på møte i
juni 1945 bl. a. også opplysningsvirksomheten, og i sakens anled
ning ble følgende vedtak fattet:
1 En av de viktigste forutsetningene for folkestyret er at hele
folket får høve til å skaffe seg saklig opplysning om sam
funnsspørsmålene. Det organiserte arbeid for å spre slik
opplysning er like nødvendig i alle lag av det arbeidende
folk og innenfor alle økonomiske interessegrupper og politiske
retninger.
*
...
Staten og kommunene må i samarbeid med de frivillige
opplysningsorganisasjonene i langt større utstrekning enn
hittil støtte opplysningsarbeidet blant voksne gjennom rom
melige bevilgninger til folkeboksamlinger og folkebiblioteker,
støtte til reising av egnede lokaler for studie- og opplysnings
arbeidet, sterkt øket statsstøtte til bokkjøp for studieringer,
rettleiing og instruksjon for studieledere, tilrettelegging av
kurser og sudieringer i almendannende fag, utviding av Kring
kastingens foredragsvirksomhet for lyttergrupper, publikasjon
av foredragsrekker og studierettleiinger i tilknytning til dem,
utvidet undervisning i fremmede språk.
2. Arbeidernes opplysningsforbund må bygges ut på bredere
organisatorisk grunnlag ved at en innbyr det arbeidende folks
økonomiske organisasjoner og kulturorganisasjoner i il å slutte
seg til forbundet.
3. Propagandavirksomheten for den faglige og politiske arbei
derbevegelse skilles ut fra Opplysningsforbundet og legges
under et eget propagandakontor som også overtar filmformid1 ingen.
4. Innenfor Opplysningsforbundet organiseres en egen faglig av
deling. Dens leder lønnes av og står ansvarlig overfor Arbei
dernes faglige Landsorganisasjon. Avdelingen organiser ei og
legger til rette materialet for, stimulerer, rettleier og fører
A - 9

130
tilsyn med studiearbeidet i fagforeninger, forbund og sam
organisasjoner. Under denne avdelingen ligger også de faglige
kursene på Landsorganisasjonens skole.

Representantskapet foreslår:
Norsk Arbeidsmandsforbund gir sin tilslutning til de av
Landsorganisasjonens representantskap opptrukne retningslinjer.
Laud møtet henstiller til forbundsstyret å gå mest mulig aktivt
inn for opplysningsarbeidet blant forbundets medlemmer, i så
stor utstrekning som de opptrukne retningslinjer kan tilpasses
etter de til enhver tid foreliggende omstendigheter.
Forbundet yter fortsatt økonomisk støtte til medlemmer, eller
medlemmers barn sffr som søker skoler for å dyktiggjøre seg i prak
tisk faglig retning som kan tjene dem til nytte i fremtidig erverv,
så som: tekniske, elementærtekniske, berg- og andre skoler for
teoretisk og praktisk opplæring.
Til dette formål bemyndiges forbundsstyret til å anvende inntil
kr. 25 000.00 pr. år i landsmøteperioden.
Forbundsstyret bemyndiges til å utarbeide de nærmere regler
for beløpets anvendelse.

Anders Mørk (Opplysningsforbundets faglige sekretær): Fag
organisasjonens stilling er i dag en helt annen enn før krigen, og
da må også midlene og veiene bli annerledes i vår frammarsj enn
de vi har vært vant til. Det blir nødvendig å legge sakene mer
samfunnsmessig an. Fagorganisasjonens medlemmer må ikke bare
sette seg inn i de rent faglige og organisatoriske spørsmål, men
også i selve samfunnsspørsmålene. Disse får en stadig bredere
plass i vårt arbeid, og Opplysningsforbundet legger særlig an på
dette opplysningsarbeid ved de forskjellige kurser det setter i gang.
Videre må vi være oppmerksom på at vi i denne tid har fått en
rekke ungdom som var barn før krigen og som ikke har fått høve
til å sette seg inn i de dagsaktuelle oppgaver. Det blir vår oppgave
å sørge for at ungdommen får den plass den har krav på, at de
får den nødvendige yrkesopplæring og samfunnsopplysning. De
eldre har også i de senere år hatt mindre høve til å kunne se utover
sin snevre krets og forhold. Også de må få høve til å utvide sin
horisont. Våre kommende arbeidsoppgaver krever også i seg selv
en sterkere opplysningsvirksomhet innenfor hele klassen. Produksjonsnemndene er en slik stor oppgave som ligger foran oss. Det
er ikke gjort i en håndvending å sette de inn i dette arbeid og
virkeliggjøre de til nyttige medlemmer for arbeiderklassens inter

131
esser i disse nemnder. Men her trenger vi å dyktiggjøre våre med
lemmer og så hurtig som mulig. V i må ta positiv stilling til be
driftsøkonomi og rasjonalisering. Vi har i Opplysningsforbundet
gått i samband med en korrespondanseskole, som vi kan benytte
inntil vi selv kan opprette vår egen. Fra Opplysningsforbundet
vil det i løpet av de nærmeste dager foreligge forskjellige brosjyrer
om de arbeidsoppgaver og problemer vi står overfor. Det er en
forutsetning at distriktsutvalgene i samorganisasjonene knytter
kontaktene med foreningene. Alle forbund som har holdt lands
møte i år har vært oppmerksom på at det må gjøres et kraftig
tiltak på dette område, enten ved egen opplysningssekretær eller
på annen måte. Hovedsaken er at en gjør noe. deg vil også peke
på en praktisk ting i denne forbindelse og det er at foreningene
bruker de lokale krefter mest mulig. Jeg vil til slutt uttale hapet
om at Arbeidsmandsforbundets landsmøte tar en positiv stilling til
opplysningsarbeidet og at representantene reiser hjem med den
faste besluttsomhet at nå skal de medvirke til et effektivt opplys
ningsarbeid.
Lars Bakken: Opplysningsarbeidet forekommer meg å være en
av de viktigste saker vi nå har begynt med. Vi står overfor en ny
epoke i arbeiderklassens historie. For første gang i landets historie
står arbeiderklassen med flertall ikke bare i Stortinget, men i
folket og det er fagorganisasjonen som i sterk grad har medvirket
til dette resultat. Men vi skal også være oppmerksom på at det er
den økonomiske makt som er den avgjørende. En ser allerede at
det gjøres forsøk fra den økonomiske makt på å sette den parla
mentariske makt utenfor. I forbindelse med produksjonsnemndene
vil det bli nødvendig å sette våre medlemmer inn i bedriftsøkonomi.
Vi har brukt 15 000 kroner til stipendier til medlemmer og med
lemmers barn for å dyktiggjøre disse. Fra 100—400 kroner er det
gitt i stipendier i hvert enkelt tilfelle. Det er dog ikke bare dette
arbeid som har betydning. Vi ser at realskoler og gymnasier blir
belagt av andre enn arbeiderklassens barn. Det er derfor et sam
funnsspørsmål å få gratis skolegang helt til topps og derved kunne
trekke fram de beste krefter i folket. Det avgjørende må ikke være
den omstendighet at pappa har en tykk pengebok. De barn som
har evner til å gå over i høyere skoler må også få en viss lønn.
Forholdene i hjemmene gjør det nødvendig. På den basis blir vi
stilt likt med borgerskapet.
Asbjørn Andersen: Det er så riktig sagt når det sies at dette
er den viktigste sak. Vi har hørt om de arbeidsoppgaver som fore
ligger og som nødvendiggjør et sterkere opplysningsarbeid. De

132

133

penger vi her bevilger vil jeg henstille om tørst og fmjnst går
innad, til skolering og videre utvikling av disse som skal inn i
produksjonsnemndene. Realskoler og bidrag til skolegang ved
høyere skoler må en overlate til Staten.
C(hr. Henritisen: Vi er selvsagt enig i det som også Bakken var
inne på når det gjaldt anvendelsen av disse penger, at de også skal
brukes utover i landet. Men det må overlates det kommende for
bundsstyre å ordne dette ut fra det som framkommer og de behov
som er til stede, både når det gjelder yrkesopplæring og vanlig opp
lysningsarbeid. Jeg slutter meg derfor til det Bakken uttalte.
Men hensyn til det Asbjørn Andersen nevnte, så har vi behandlet
det i representantskapet. Vi så på det slik at en overlot det til
representantskapet å finne en mann som kunne være skikket til
dette arbeid. Det kan bli spørsmål om å ansette en mann til dette,
en mann som har den sosiale innstilling som vi mener er den rik
tige. Jeg tror ikke vi har behov for noen reisesekretær, men mer
av en slik mann som kan drive vårt opplysningsarbeid planmessig.
Ved siden derav kan han selvsagt utføre annet arbeid.
Votering: Representantskapets innstilling ble enstemmig
vedtatt.

noen av sine arbeidere, har benyttet denne anledning til å få disse
fjernet, uten at de senere får komme inn igjen ved senere utvidelser.
Derfor er det av stor btydning at det i overenskomsten blir
inntatt bestemmelser som beskytter mot sådanne overgrep.

d) Landsorganisasjonens økonomiske kontor.
Dette punkt ble utsatt til neste dag, da sekretær Gunnar
Braathen fra Landsorganisasjonen skulle innlede om den faglige
situasjon og en videre skulle få en innledning fra en av funksjo
nærene ved det økonomiske kontor i Landsorganisasjonen.

e) Gjennomføring av ansiennitetsprinsippet i overenskomster.
Løklcens Gruhearbeiderforening, avd. 111, foreslo:
Landsmøtet fastslår at i framtidige lønnsoverenskomster må
det søkes inntatt bestemmelser om at de organiserte arbeidere skal
ha fortrinsrett til arbeid.
Ved eventuelle innskrenkninger i arbeidsstokken skal de uor
ganiserte først oppsies. Oppsigelse av organiserte arbeidere skal
skje etter ansiennitetsprinsippet. Ved en senere utvidelse av ar
beidsstokken skal de tidligere oppsagte organiserte arbeidere ha
fortrinsrett til gjeninn ta geise etter deres ansiennitet.
Motivering: Med hensyn til de organiserte arbeideres fortrins
rett til arbeidsplassen skulle nærmere motivering være overflødig.
Ved innskrenkninger av arbeidsstokken har det vist seg at
arbeidsgivere eller arbeidsformenn, som er kommet på kant med

Fra representantskapet forelå:
Kravet om fortrinsrett til arbeid for de organiserte har gjen
tatte ganger vært reist under forhandlingene om lønns- og arbeids*
vilkårene. Det har blant de organiserte arbeidere også vært delte
meninger om kravet burde reises, idet en har hevdet at arbeidet
måtte gå ut på å samle alle arbeidere på de forskjellige arbeids
plasser i organisasjonen, og da ville spørsmålet falle bort av
seg selv.
Å oppnå 100 pst. organiserte kan det være tvilsomt er gjørlig
i nær framtid.
Gjennom flere år nå har kravet ikke vært reist bl. a. av den
grunn at arbeidsgiverne aldri har villet innlate seg på diskusjon
om spørsmålet i det hele tatt, det er blitt stående kun som en
påstand.
En må kunne regne med at forståelsen blant arbeiderne av
fagorganisasjonens nødvendighet og nytte har vokset i betydelig
grad, og at tilslutningen blir mer og mer alminnelig, og etter
frigjøringen av landet og etter fagorganisasjonens gjenopptaing av
sitt virke, er tilslutningen sterkt merkbar, så det foreligger alle
rede bevis for den tiltagende interesse for fagorganisasjonen blant
arbeiderne.
Representantskapet er prinsipielt enig i forslaget, men det
bør sees som et praktisk spørsmål.
En vil gjøre merksom på at utviklingen har gått i den retning
at tariffoppgjørene omfatter en rekke fag og industrier samtidig
— fellesoppgjør — og skal kravet ha noen hensikt, må det stilles
for samtlige fag og industrier som omfattes av fellesoppgjørene.
Representantskapet foreslo:
Landsmøtet gir sin prinsipielle tilslutning til det av Løkken
Grubearbeiderforening framsatte forslag.
Ved forhandlinger om opprettelse av overenskomst angående
lønn- og arbeidsvilkårene, skal forhandlingsutvalget, såmmen med
forbundsstyret, drøfte og avgjøre om kravet skal reises.
I de tilfelle flere fag og industrier omfattes av forhandlingene
— fellesoppgjør — skal spørsmålet forelegges samtlige interesserte

134

135

organisasjoner til drøftelse, og spørsmålet om kravet kal reises,
avgjøres i samråd med Landsorganisasjonens sekretariat.
Anders Holum: Når vi liar innsendt dette forslag så liar det
sin årsak i oppsigelser 31. mars og 31. april i år. Da ble det opp
sagt godt og vel 300 mann, over halvparten av arbeidsstokken.
Denne oppsigelse vår en utrenskning. Arbeidere som har arbeidet
ved anlegget i mange år ble oppsagt til fordel for arbeidere som
er kommet inn under krigen. Vi er fullt ut oppmerksom på at det
har sine vanskeligheter dette. Men det må gjøres noe for å beskytte
dem som har vært med i organisasjonen i mange år.
Chr. Henriksen: Det er riktig som Holum sier at situasjonen
ble aktuell ved Orkla gruver i våres, da det ble lite om arbeid.
Men jeg tror en har vært litt for brå av seg når det gjelder å få
dette inn for landsmøtet. Det har jo alltid vært forskjellige opp
fatninger blant oss når det gjelder å tvinge folk inn i organisa
sjonen. Blant arbeiderne ser en vel også annerledes på dette i dag
enn tidligere. Jeg tror det blir vanskeligere og vanskeligere for noen
å holde seg utenfor organisasjonen. Den ekstraordinære situasjon
på Løkken vil også bli mer normal igjen, når arbeidet kommer i
gang og da vil spørsmålet ganske sikkert falle vekk. Vi reiste
saken ved forhandlinger med B.V.L. om ansiennitetsspørsmålet
og om gjeninntagelser, men det kunne de ikke gå med på, men
overlot det til hovedorganisasjonene, Norsk Arbeidsgiverforening
og Landsorganisasjonen. En har også hatt en lokal forhandling
om denne sak. Hvordan en nå ser på saken, så må en sørge for
at det ikke er noen uorganiserte på arbeidsplassen. Jeg anbefaler
representantskapets innstilling.
Anders Olafsen: I vår forening så vi dette som noe av det
viktigste vi hadde for oss. Ved åpningen av landsmøtet ble det
sagt at det var en fredelig revolusjon vi nå var inne i, og på festen
uttalte Moljord at ungdommen må føre kampen videre. Men skal
en komme fram må en ha en ryggrad. Det er tillitsmennene som
i første rekke blir utsatt. Skal det fortsette som nå, så vil det
være vanskelig å få tillitsmenn. Jeg måtte gå til fordel for en
mange år yngre mann. Det skyldtes alene at jeg hadde drevet
med organisasjonsarbeid. Det var trakasseri. Derfor må vi ha
ansiennitetsbestemmelse. Vi må ha det å støtte oss til. Jeg anbe
faler Løkktyis forslag.

f) Dietgodtgjørelse for anleggsarbeidere.

Votering: Representantskapets innstilling ble vedtatt mot 13
stemmer, som ble avgitt for Løkkens forslag.

Drer rat n Jern b an earl) eiderforening, avd. 380, foreslo:
At landsmøtet vedtar at det så snart som mulig og senest
ved førstkommende tariffrevisjon blir å få tariffestet dietgodt
gjørelse for de anleggsarbeidere som på grunn av avstander må bo
borte fra sine hjem under arbeidets utførelse.
Motivering: Som regel må en del anleggsarbeidere bo borte fra
sine heimer. Disse får kosthold på to plasser, hvilket fører til en
merutgift til dette. Videre må de betale brakkeleie og kokkepenger,
foruten at de som regel må leie vask av sine klær samt istand
settelse av disse. Da de i tillegg til disse merutgifter i forhold
til de arbeidere som bor sammen med sine familier, også må unn
være heimens hygge den lengste tid av året, mener vi å finne kravet
om dietgodtgjørelse for disses vedkommende å være fullt berettiget.
Representantskapet foreslo:
Forslaget oversendes det kommende forbundsstyre.
Einar A. Holm: Forslaget har så vidt jeg forstår vunnet gehør
i representantskapet og det er vel og bra, men en må kunne vedta
vårt forslag og så oversende det til forbundsstyret. Det blir en
kolossal merutgift for de arbeidere som må ligge på brakke og ikke
kan være hjemme. Vi må kunne få inn i overenskomsten at anleggs
arbeidere må få dietgodtgjørelse. Det kan kanskje også gjelde
andre arbeidere innen forbundet. Anleggsarbeiderne flytter med
anlegget, det er så. Men en kan ikke bygge seg hus rundt omkring.
Vi må da ha rett til dietgodtgjørelse. Det skulle være et både sole
klart og berettiget krav. Jeg opptar forslaget.
Olaf Fors: Det er nokså vilkårlig med dette spørsmål utover.
Også veiarbeiderne må ofte leie seg inn utover og det blir på denne
måte større utgifter for disse. Vi har en bestemmelse om dietgodt
gjørelse, men den praktiseres slik at hvis det bare gjelder noen
dager, så får en dietgodtgjørelse, men blir fraværet for en lengere
tid, så får en ingenting.
Anker Wiik foreslo:
I tillegg til Drevvatu Jernbanearbeiderforenings forslag om
diet godtgjørelse for jernbanearbeidere foreslås:
Der kreves utvidelse av billettrettighetene for anleggsarbei
derne ved Statens anlegg — slik at disse oftere kan få besøke
sine hjem og familier.
Lars Bergundhaugen: Jeg finner det ikke så opplagt at vi
har noen fordel av et slikt forslag. Når vi har krevd lønnsfor
høyelser så har nettopp vårt argument vært at vi så ofte ligger
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ute på andre arbeidsplasser og må ha to husholdninger. Det kan
så lett bli utlagt slik at det blir sagt — hvis vi får dietgodtgjørelse
— at vi har fått kompensasjon og kanskje slår de ned på selve
lønningene. Det eneste arbeidsgiverne lytter til ved forhandlingene
er at vi har to arbeidsplasser.
Chr. Henriksen sluttet seg til foregående taler.
Emil Zakariassen: Dietgodtgjørelse er like nødvendig for vei
arbeiderne som for anleggsarbeiderne. De siste blir vel fraktet
lenger vekk enn veiarbeiderne, det er så. Når det gjelder prakti
seringen av dietgodtgjørelsen nå så er den meget vilkårlig. Blir et
lag flyttet fra et fylke til et annet, så får en ikke noe. Men gjelder
det arbeid på kanskje 3—4 uker så får en dietgodtgjørelse. Dieten
må følge lønningene, det hører sammen.
Hans Panisen: Jeg kan ikke se at det er noe lønnsomt i dette
forslag. Hovedsaken for oss er ved den kommende tariffrevisjon å
få forbedret forskuddsbetalingen og få flere fribilletter. Vi har nå
4 billetter i året. Det blir lite. Ved å få flere fribilletter og for
høyet forskuddsbetalingen så kanskje yi kan få det gjennomført.
Arne Horgen: Veiarbeiderne har nå en dietgodtgjørelse når
de arbeider et annet sted under 3 uker. Men voldgiftsdommen for
ringet vår dietgodtgjørelse. Jeg mener det er riktig å få faste be
stemmelser for dietgodtgjørelse. Vi må få en fast ordning på dette
punkt nå.

dernh har førsteretten til å komme over til et annet anlegg, når
de er ferdig ved et anlegg og den rett må vi fastholde og som
Stortinget ga oss i 1928. Det var klart at vi ikke den gang kunne
gå med på det krav som mange kommuner stilte om at de arbeids
løse innen kommunen skulle ha retten til det arbeid. Anleggs
plassene tilhører anleggsarbeiderne. Skal en kreve dietgodtgjø
relse, hva som kan være meget berettiget, så må vi imidlertid være
oppmerksom på at Staten vil regne slik at en dietgodtgjørelse
vil ha innflytelse på de lønninger som for øvrig blir fastsatt. Vi
kan ikke da heller kreve at anleggsarbeiderne har retten til det
anleggsarbeid som er. Da kan vi risikere at Staten tar arbeidere
fra de bygder hvor arbeidet drives. Vi må se på hva vi med rimelig
het kan gjennomføre og ikke rive ned noen av de goder vi har. Vei
arbeiderne står i en særstilling her. Jernbane-anleggsarbeiderne
må følge med jernbanen gjennom alle distrikter. Jeg vil fraråde
at en vedtar noe her.
Karl Edvardsen: Jeg understreker det Henriksen sa. Det kan
hende en risikerer at de en vil hjelpe til å få denne dietgodtgjø
relse ikke får den. Blir forslaget vedtatt så kommer ikke jeg mer
i arbeid. Jeg vil henstille at en ikke vedtar Drevvatns forslag.
Nils Bakken advarte mot forslaget, som en sikkert ikke tjente
noe på.
Dirigenten: Hvis representantskapets forslag blir vedtatt, så
blir de øvrige forslag oversendt forbundsstyret.
Votering: Representantskapets innstilling ble vedtatt mot 14
stemmer.
Halvdan Noreng, avdeling 331, Balsfjord, fikk permisjon tirs
dag den 27. november for å søke øyenlege.

Emil Zakariassen foreslo:
At dietspørsmålet og lønnsspørsmålet gjennomføres samtidig.
Einar A. Holm: Jeg er oppmerksom på at det blir tatt et visst
hensyn når lønningene blir fastsatt til det forhold at vi ofte har 2
plasser. Det blir atskillig dyrere for dem som må ligge vekk fra
hjemmet. Det har vært atskillig harme på arbeidsplassen når det
gjelder denne sak. Det kan ikke gjøre noe å framsette kravet om
dietgodtgjørelse.
Olaf Sletten: Vedlikeholdsarbeiderne i Østfold hadde dietgodt
gjørelse. Det kom ikke med i voldgiftsdommen i 1938, men det om
fattet da også anleggsarbeidere. Men det ble en fortolkning mellom
Veidirektoratet og forbundet og da ble det sagt at det gjaldt
inntil 3 uker.
Chr. Henriksen: Det er klart at det er atskillig tyngre for
en som skal betale for seg på 2 steder. Men de som arbeider ved
anleggene og som har deltatt i forhandlinger vet at det er nettopp
dette vi har anvendt når det gjelder lønningene. Anleggsarbei-

Landsmøtet sender Olaf Strøm sin hilsen.
Anker Wiik foreslo: I forbindelse med forbundets 50 års jubi
leum vil jeg foreslå at landsmøtet sender en av forbundets gamle
stiftere, Olaf Strøm, en hilsen fra landsmøtet.
Forslaget ble mottatt med sterkt bifall.

g) Endring av landsmøtevedtak.
Dette punkt ble utsatt til budsjett- og redaksjonskomié hadde
behandlet § 17 -— Forsikringskasseh.

h) Krav om etterbevilgning av streikebidrag.
Fra Eidanger Arheidsmannsforening, avd. 19Ji
gende :

forelå føl
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Landsmøtet besluttet i 1938 at streikebidrag skulle étterbetales for 6 medlemmer av Eidanger Arbeidsmannsforening.
Forbundsstyret besluttet i møte 24. november 1938 at saken måtte
forelegges representantskapet til endelig avgjørelse. Resultatet
var at landsmøtets vedtak ikke ble effektuert, i det kun 4 mann
fikk bidrag mot G som var vedtatt av landsmøtet. Vi påtaler at
de vedtak som landsmøtet, forbundets høyeste instans, fatter, ikke
blir effektuert.
Motivering: Forbundsstyret har visstnok sørget for å endre
landsmøtets vedtak med den begrunnelse at 2, som var medlemmer
ved streiken, ikke er det nå. Dette var ikke ukjent for landsmøtet.
Det visste meget godt om dette, og det fattet sitt vedtak, idet
landsmøtet fant at de 6 det her gjaldt, var blitt urettferdig behand
let og hadde krav på å få sitt streikebidrag utbetalt.
Skal det bli vanlig praksis i forbundet at landsmøtets ved
tak tas til etterbehandling av forbundsstyret og representant
skapet og omgjøres her? Hva skal det da tjene til å holde lands
møter ?
Vår forening protesterer mot deu måte som landsmøtets ved
tak i 1938 her er effektuert på og krever, både nå og i framtiden,
respekt for de vedtak som denne forbundets høyeste instans fatter.

mann uttalte da: «Det må jo være litt sammenheng i alt dette.
Hvis Løytes forslag blir vedtatt, så må det jo gjøres det forbehold
at det må gjelde dem som i dag er medlemmer av forbundet». Men
han stilte ikke noe forslag. De 2 som ikke fikk streikebidraget var
ikke dårligere medlemmer enn de andre. Det var ikke ukjent for
landsmøtet i 1938 at disse 2 ikke var medlemmer av forbundet den
gang. Men de var med i konflikten og tok sin tørn som de andre.
Forbundsstyret og representantskapet har overskredet sin kompe
tanse. Når landsmøtet har fattet et vedtak så skal det følges. Det
går ikke an å forandre noe som er vedtatt her. Jeg vil foreslå:
«Landsmøtet vil innskjerpe at de beslutninger som fattes her er
bindende for forbundsstyre og representantskap.»
Oskar Kvernbo: Kontrollkomiteen har sett på dette på bak
grunn av det forbehold formannen tok på landsmøtet i 1938. Etter
det fant vi å kunne godta forbundsstyrets vedtak.
Chr. Henriksen: Hva legger Løyte i forslaget? Gjelder det
vedtaket på forrige landsmøte, eller gjelder det framtidige beslut
ninger ?
Asbjørn Andersen: Landsmøtet i 1938 fattet med 140 mot
111 stemmer vedtak om å betale streikebidraget. Men 4 mann fikk
det og 2 ikke, som også var med i kampen om organisasjonsretten.
Det er litt av en skandale at en ikke respekterer landsmøtets
vedtak. Jeg vil foreslå:
Landsmøtet gjentar sin beslutning fra landsmøtet 1938 om
utbetaling av streikebidrag til Eidangér-arbeiderne uten noen
som helst slags forbehold.
Jørgen Løyte: Mitt forslag gjelder at landsmøtevedtaket av
1938 skal opprettholdes.
Chr. Henriksen: Det er noe av et stivt stykke av deg Asbjørn
Andersen, førsté gang på et landsmøte i Arbeidsmandsforbundet
å komme med et slikt forslag. Du kjenner overhodet ikke til saken.
Representantskapet har sluttet s,eg til forbundsstyrets innstilling.
Thv. Thorstensen: Det er klart at et landsmøtevedtak skal
overholdes og det kan se slik ut at det er på sin plass med et
slikt forslag som det som nå er framsatt her. Men det er ingen
grunn til å ta det vedtak som representantskapet har gjort på
grunnlag av en uttalelse av Ødegård. Det er ingen gronn til å
omgjøre landsmøtets vedtak. Jeg anbefaler Andersens, forslag.
Sigurd Sagdal: Når et landsmøte har vedtatt en ting så skal
en bøye seg for det. Og selv om jeg var imot dette på forrige
landsmøte, så må jeg nå være for at denne sak ordnes.

Fra reprcsen tantshapet:
Denne sak er behandlet på landsmøtet i 1935 og 1938. Saken
er altså 10 år gammel.
Det medfører riktighet at landsmøtet i 1938 med 140 mot
111 stemmer fattet vedtak om å etter bevilge en del arbeidere i
nevnte konflikt bidrag.
Under diskusjonen uttalte forbundets formann bl. a. «-------Hvis Løites (foreningens representant på landsmøtet) forslag
blir vedtatt, må det gjøres det forbehold at det må gjelde dem
som i dag er medlemmer av forbundet».
I deu videre diskusjon framkom ingen motsigelser angående
dette forbehold og må således sies å være landsmøtets forutset
ning for vedtaket. Ut fra dette er saken avgjort av forbunds
styret.
Representantskapet foreslo:
Den av forbundsstyret trufne avgjørelse godkjennes.
Jørgen Løyte: Det er naturligvis riktig som det sies at saken
er 10 år gammel. Men dette gjelder siste landsmøte og det var i
1938 og omfatter 6 medlemmer av forbundet. Forbundets for
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Otto Kristiansen: Selv om det er enkelte av oss som møter
her for første gang så må vi få lov til å stille de forslag vi vil.
Oskar Kvernbo: Før det ble votert over forslaget på siste
landsmøtet så tok formannen ordet og ingen sa noe imot det lian
der framholdt. Og så foregikk voteringen. Det er ut fra dette
kontrollkomiteen har sett på saken.
Anna Anthoni: Jeg husker godt dette forslag da det var oppe
til behandling på forrige landsmøte og jeg tror at det nettopp
var på grunnlag av formannens uttalelser at det ble vedtatt. Det
er lett å tale til hjertene, men vi kan ikke la det være det av
gjørende i en organisasjon. Jeg vet ikke om det går an å sette
dette flertalls oppfatning ut av betraktning. Vi må holde oss til
det som er vedtatt.
Jørgen Løyte gikk over til Asbjørn Andersens forslag.
Votering: Asbjørn Andersens forslag ble vedtatt med 82 mot
81 stemmer som ble avgitt for representantskapets innstilling.
Møtet hevet.

Formiddagsmøtet tirsdag den 27. november.
Ordstyrere: •/npskds. — Beck.
Møtet ble satt klokken 10 presis med navneopprop.
Protokollen fra gårsdagens ettermiddagsmøte ble vedtatt med
en bemerkning av Westengen om at hans mosjon om rettningslinjer for senere medlemsskap av landssvikere og som ble utsatt
til senere behandling, ikke var nevnt med et ord.
Forbundets formann, som i dag måtte delta i Eksportrådets
møte fikk permisjon.
Dirigenten refererte hilsningstelegram fra Norsk Arbeidsgi
verforening ved formannen Dahl.

Den faglige situasjon,
d) L.O.S økonomiske kontor.
Fra representantskapet forelå følgende:
Landsorganisasjonens representantskap besluttet på sist av
holdte møte, under forutsetning av Landsorganisasjonens kongress’
godkjenning å opprette «Landsorganisasjonens økonomiske kon
tor». En kan med sikkerhet gå ut fra at beslutningen blir god
kjent av kongressen.
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Opprettelsen av det økonomiske kontor er begrunnet i at orga
nisasjonen i framtiden vil stå overfor å måtte legge sitt arbeid an
på betydelig bredere basis enn tidligere.
Det må til organisasjonen knyttes folk som er utdannet i be
handlingen av økonomiske og finansielle spørsmål. Fagorganisa
sjonen må grundig sette seg inn i disse spørsmål, så den kan være
i stand til å ta del i behandlingen av disse ting.
Fagorganisasjonen må også stille krav om å få være med i
arbeidet som angår landets økonomiske, finansielle og sosiale ut
vikling, og da kreves det at fagorganisasjonen har utbygd sine
organer slik at den kan makte oppgaven på tilfredsstillende måte.
Et ledd i dette arbeid er opprettelse av Landsorganisasjonens
økonomiske kontor.
Forbundenes oppgave må gå parallelt med Landsorganisasjo
nens oppgaver. Det blir nødvendig for forbundene å utstyre sitt
organisasjonsapparat så det motsvarer Landsorganisasjonens. En
har derfor ansett saken så viktig at den bør opptas til behandling
på landsmøtet.
På Landsorganisasjonens representantskapsmøte forelå en len
gere utredning om saken. På grunn av dens omfang kan den ikke
tas inn i nærværende dagsorden, men det vil bli sørget for at
landsmøtets representanter får saken utredet av dem som har for
beredt saken for Landsorganisasjonens representant skap, i forbin
delse med behandlingen.
I sammenheng hermed må en også se det på Landsorganisa
sjonens representantskapsmøte fattede vedtak om:
Retningslinjer for gjenoppbyggingen og demokratisering av
landets næringsliv.
Landsorganisasjonens representantskap fattet sådant vedtak:
1. I samarbeid med det private næringsliv og dets organisasjo
ner og med arbeidernes og funksjonærenes, fiskernes og bøn
denes organisasjoner må Staten føre en aktiv og målbevisst
økonomisk politikk for å skaffe arbeid til alle og øket pro
duksjon så en gjennom rettferdig fordeling av resultatene kan
gi alle gode og trygge kår.
2. Ingen arbeidsledighet må tåles. Hver arbeidsfør kvinne og
mann skal ha rett og plikt til full sysselsettelse.
3. Hele folkets samlede kraft må mobiliseres for å få arbeids
livet i full gang igjen så snart råd er og få overført arbeids
kraften til samfunnsnyttig arbeid. Vi forutsetter at det blir
gjort de største anstrengelser for å skaffe de nødvendige rå
stoffer og og materialer til industrien, så den så raskt som
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mulig kan komme i toppdrift og at alle finansieringsinstitutter
samvirker for å. støtte arbeidsreisingen.
4 Alt lønnsarbeid reguleres ved tariffmessige overenskomster
mellom arbeidsgivernes, arbeidernes og funksjonærenes orga
nisasioner. Alt ekstraordinært arbeid som blir satt i gang fo
rSgit arbeidsledighet, skal loregl pS alminnelige tant!
'llkDe store oppgavene i gjenreisningsperioden krever i større
orad enn før at arbeidsfreden sikres. Fagorganisasjonen \i
for sitt vedkommende gå inn for at alle tvister om lønns- og
arbeidsvilkår blir løst uten arbeidsstans.
5. Arbeidsformidlingen bygges videre ut. Hvor det er nødvendig
organiseres omskolering av overflødig arbeidskraft til ny pro
duksjon.
6. Arbeidsdirektoratet skal ved større innskrenkninger underret
tes på forhånd, for at arbeidskraften i tide kan bli overført til
annen produksjon eller det kan settes i verk andre tiltak. Opj
sigelser skal bare skje av saklige grunner.
7 Godt utbygd og raskt arbeidende økonomisk statistikk.
Lønnsøkonomisk institutt med utvidet liusholdningssta i
stikk i tilknytning til Statistisk Sentralbyrå.
8. Den arbeidsreisning som særlig krever store fellesløft og som
må løses som nasjonale oppgaver er:
a) Gjenreising av vår handels-, fangst- og fiskemåte.
b) Boligbygging, så vel i de krigsherjede distrikter som i he e
landet ellers.
„ , , .
c) Samordning og videre utbygging av samferdselsmidlene til
lands, til sjøs og i luften.
o
d) Utvikling og modernisering av skipsbyggeriene, sa de han
nybygge og reparere storparten av vår skipsflåte.
e) Rask løsning av jernsaken.
f) Elektrisering av jernbanene og av de distrikter som na
mangler elektrisk lys og kraft.
g) Ny kraftutbygging for behovene i framtiden.
;•
h) Videre utvikling av vår treforedlingsindustri pa alle de
områder som den moderne teknikk har muliggjort.
9. Utbygging av den teknisk-økonomiske forsking gjennom sam
arbeid mellom bedriftene i hver enkelt bransje og mellom
næringslivet og Statens vitenskapelige institutter. Nye opp
finnelser og tekniske forbedringer som blir gjort innenfor en
enkelt bedrift må komme hele næringen til gode.

10. Forberedning av det økonomiske demokrati ved:
a) Omorganisering av Statens sentraladministrasjon, som ut
bygges med de nødvendige organer for å stimulere, rettleie
og samordne næringslivet.
b) Bransjeutvalg for de enkelte næringer.
c) Et samordningsråd for alle næringer og sentraladministra
sjonen.
d) Produksjonsutvalg ved de enkelte bedrifter.
Samordningsrådet og bransjeutvalgene skal bestå av repre
sentanter for Staten og for næringenes, arbeidernes og funk
sjonær enes organisasjoner.
Utvalgene skal behandle spørsmålene innenfor den enkelte
bransje. Samordningsrådet skal i første rekke være regjerin
gens rådgivende organ i alle næringslivets økonomiske og tek
niske samordningsspørsmål.
Produksjonsutvalgene skal bestå av representanter for ar
beidsgiverne, arbeiderne og funksjonærene. De skal være råd
givende organer som behandler alle tekniske bedriftsspørsmål
med sikte på å fremme effektiv produksjon, god bedriftshygiene og yrkesopplæring.
11. Fagforeninger og verkstedklubber må ta opp til aktiv drøf
ting hvordan produksjonen kan økes og gjøres mer effektiv og
inngående behandle alle spørsmål på bedriftshygienens, sik
kerhetstjenestens og yrkesopplæringens område.
12. For å skape forutsetningene for en aktiv og effektiv innsats
fra de organiserte arbeideres side på de områder som er nevnt
ovenfor oppretter Landsorganisasjonen et økonomisk kontor,
som samarbeider med liknende kontorer i de større forbund.
Det økonomiske kontor skal være sakkyndig rådgiver for sekre
tariatet og for fagorganisasjonens representanter i samord
ningsråd, bransjeutvalg og blandede offentlige kommisjoner.
Det skal stille sitt materiale til rådighet for organisasjonene
til bruk i et bredt studie- og opplysningsarbeid.
13. Landsorganisasjonen, forbundene og samorganisasjonene må
sette all sin kraft inn i opplysnings- og skoleringsarbeidet. I
samarbeid med A. O. F. vil Landsorganisasjonen bygge ut opp
lysningsvirksomheten innenfor alle grener av fagorganisasjo
nen på et solid, saklig grunnlag, med sikte på å vekke med
lemmenes interesse for de nye store oppgaver og dyktiggjøre
dem til en aktiv innsats for å demokratisere næringslivet.

145

144

Representantskapet foreslår:
1. Landsmøtet gir sin tilslutning til de av Landsorganisasjonens
representantskap fattede vedtak angående opprettelse av
Landsorganisasjonens økonomiske kontor samt gir sin tilslut
ning til de opptrukne retningslinjer for gjenoppbyggingen og
for demokratiseringen av landets næringsliv.
2. Under hensyntagen til forbundets økonomi bemyndiges repre
sentantskapet til å foreta det nødvendige for å sette forbun
dets administrasjonsapparat i stand til å utføre det arbeid som
disse oppgaver krever.

Gunnar Braathen: Under dette punkt i dagsorden skal vi
ordne det slik at jeg taler om den faglige situasjon og Luilm om
det økonomiske kontor ved Landsorganisasjonen. Før jeg gar over
til saken vil jeg si at vi fører forhandlinger for å få forandringer
i forordningen av 1944 og derved adgang til å kunne foreta revi
sjon av tariffene neste år. Hvis vi ikke får en ordning her sa vil
vårfagene ikke komme opp til behandling før i 1947. Det er imid
lertid alle sannsynlighet for, .vi kan si sikkert, at vi blir enig med
Arbeidsgiverforeningen om denne endring, slik at vi er sikret at
alle tariff komplekser kommer opp neste år. Som utgangspunkt for
behandlingen av den faglige situasjon er det nødvendig å se på det
politiske tidsskifte vi er kommet inn i. Vi blir nødt til å legge om
vårt arbeid og vi blir nødt til å gå fram på en annen måte enn
den vi tidligere var vant med. Det var ingen tilfeldighet at vi i
1935 fikk en arbeiderregjering. Det hadde sin årsak i første rekke
fordi D. N. A. og fagorganisasjonen hadde satt opp et økonomisk
velferdsprogram. Vi hadde kriseplanen av 1934, en ny økonomisk
politikk i landet, som dannet grunnlaget for partiets arbeid. Fra
en politisk opposisjonstid rykket vi direkte inn i samfunnspolitik
ken Her ser vi det nøye og intime samarbeid mellom fagorganisa
sjonen og det økonomiske liv. Denne framgangslinje for arbeider
bevegelsen blir avgjørende også for fagorganisasjonens stilling. Det
er av vesentlig betydning for oss å være med på å skape lønnsom
het for fiskeri, jordbruk og skogbruk for derved å kunne heve disse
yrkers levestandard. Når disse ting i dag settes som nr. 1 på fag
organisasjonens næringsprogram, så er det fordi vi er avhengig av
samarbeid med alle grupper av grunnleggende betydning i sam
funnslivet. Det må marsjeres i tette geleder og etter en fastlagt
plan. All uorden har tidligere vært farlig, i dag er det livsfarlig.
Enhver spredt fektning kan være av ubotelig skade. Den gang M
var en mindretallsbevegelse, en opposisjonsbevegelse, var det anner

ledes. Nå har vi fått en fullmakt av folkets flertall. De ikke bare
håper og tror, men krever at arbeiderklassen skal klare å skape et
mer harmonisk samfunn enn det nåværende. Det er dette som vi
må søke å oppfylle. Samtidig med dette vet'vi av erfaring at
arbeidsgiverne som representerer finanskapitalen stort sett er de
samme som før krigen. Det finnes selvsagt en og annen hederlig
unntagelse, men stort sett er de de samme og de har ennå ikke
forstått at det her i landet er skjedd en fredelig revolusjon og at
en burde søke å innordne sine standpunkter deretter. Yi kan ikke
gi dem den attest ennå. De vil fremdeles søke å tilvende seg det
størst mulige resultat av produksjonen, den største profitt for deres
person. Alt som vil svekke vår maktposisjon må vi gå imot. Det
vil være til gagn for hele småkårsfolket. Det var en slik bedøm
melse som lå til grunn for Landsorganisasjonens representantskaps
møte i juni måned da det vedtok sitt arbeidsprogram. Allerede
da regnet vi med et flertall ved valget. Programmet slo fast at
vi ville gå inn for en lønnsom produksjon for å skape en høyere
levestandard. Når vi så skal ta fatt på arbeidet for en hevning av
levestandarden og gjenoppbyggingen av landet, så vet vi at landet
er blitt fattigere" og at maskiner og andre produksjonsmidler er
ødelagt eller nedslitt. Yi vet at vår nasjonalinntekt i de første år
vil være langt lavere enn vi hadde det før krigen. Og vi vet at
nasjonalinntekten er den basis som levestandarden og gjenopp
byggingen er avhengig av. Dette er avgjørende for tempoet. Vi
ønsker alle snarest å komme tilbake til den levestandard vi hadde
før krigen, for så å kunne gå videre. Og vi har all interesse av å
sette tempoet opp når det gjelder gjenoppbyggingen. For å nå
fram til løsningen av disse oppgaver så har fagorganisasjonen sagt
at den vil gå inn for en aktiv innsats og for å øke nasjonalinntek
ten og derved skape en bedre utgangsbasis for høyning av vår leve
standard. Arbeidsprogrammet vil de finne på side 30 og utover i
dagsorden. I punkt 1 heter det: I samarbeid med det private
næringsliv og dets organisasjoner og med arbeidernes og funksjonærenes, fiskernes og bøndenes organisajoner må Staten føre en
aktiv og målbevisst økonomisk politikk for å skaffe arbeid til alle
og øket produksjon så en gjennom rettferdig fordeling av resul
tatene kan gi alie gode og trygge kår. Og videre: De store opp
gavene i gjenreisningsperioden krever i større grad enn før at ar
beidsfreden sikres. Fagorganisasjonen vil for sitt vedkommende
gå inn for at alle tvister om lønns- og arbeidsvilkår blir løst uten
arbeidsstans. Dette er meget viktig. Fra vår side er det til dette
punkt knyttet bestemte forutsetninger. Skal det være mulig å nå
A — 10
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fram til gode resultater så må vi bygge ut vårt statistiske mate
riale, så arbeiderne har en trygghetsfølelse av at de resultater en
når fram til er rettferdige, alle hensyn tatt i betraktning. Vi ma
komme fram til en beregning av leveomkostningene, som er slik at
arbeiderne også har tiltro og tillit til den. Først når vi pa alle
områder får utbygget disse ting, er også virkelig forutsetningene
til stede. Vi har videre tatt opp i arbeidsprogrammet en rekke
nasjonale oppgaver, som vi vil gå inn for. Jeg peker pa et par
ting som utvikling og modernisering av skipsflaten og en rask løs
ning av iernsaken. Det er store nasjonale arbeidsoppgaver. Meget
er allerede gjort på disse felter. Skipsbyggingskommisjonen arbei
der med raskt tempo og vil antagelig ha sin innstilling ferdig ved
nyttårstider, jernsaken arbeides det likeledes hurtig med og inn
stillingen vil foreligge for Stortinget antagelig januar—februar
måned. Allerede mandag vil det bli bestemt hvor jernverket skal
ligge og så vil detalj arbeidet begynne. Yi går mn for en for
bedring av det økonomiske demokrati. Ja, forbedring er vel ikke
det riktige, for vi har ikke hatt noe økonomisk demokrati. Men
vi er gått inn for en tilrettelegging av det økonomiske liv. Så far
vi til slutt produksjonsutvalgene. For at fagorganisasjonen skal
bli delaktig i løsningen av disse saker, så har Landsorganisasjonen
o-ått til å utbygge et økonomisk kontor, som vil bli utviklet til å
bli et institutt, som kan legge til rette alle forhold for Lands
organisasjonen og forbundene. Vi må så snart rad er se a lølte
de lavest lønnede grupper opp og videre gå inn for en samfunns
messig priskontroll og forhindre at vi får en stigning i leveomkost
ningene. Det var en slik stabiliseringslinje som først måtte legges
til rette før lønnsnemnda kunne ta stilling til dyrtidstillegget. Jeg
skal i denne forbindelse ikke nå komme inn på at en er misfornøyd
med det som der er gjort. Men det lønnsnivå som er fastsatt av
lønnsnemnda er det knyttet bestemte forutsetninger og betingelser
til. Regjeringen valgte etter samråd med Samordningsrådet a ta
i stand en stabilisering og så en forhøyelse ay lønningene. Og
dette er holdt ved en subvensjoiispolitikk, som går ut pa støtte til
enkelte viktige varesorter. For landarbeiderne ble det gjennom
ført en ganske betraktelig høyning av arbeidernes leveforhold.
Mens de øvrige arbeidere fikk 58 øre så har landarbeiderne fatt en
hevning av 72 øre. Yi er oppmerksom på at vi dermed er nadd
til grensen av bæreevnen for landbruket. Det kan være at enkel e
av produktene må heves noe, men vi regner med at selv om det
således blir enkelte oppreguleringer, vil det oppveies av andre ting
som går nedover, slik at industriarbeidernes leveforhold ikke blir
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forverret. I Samordningsrådet forelå det en enstemmig innstilling
fra ekspertene når det gjaldt valutaen, 24 norske kroner ble satt
i forhold til pund. Men vi måtte selvsagt se på hvilken betydning
dette hadde for oss. For nærværende ville det ikke ha noen betyd
ning for papirindustrien. Det som produseres i dag kan selges til
regningssvarende priser. Det samme var forholdet for gruvene.
Endringene i valutakursene hadde ikke betydning for disse indu
strier. De som ville tjene på valutakursen var skipsrederne, som
ville tjene 20 prosent. Yår stabiliseringspolitikk ville således bli
revet vekk ved at prisene på innførselen vil fordyre varene. Denne
argumentasjon fra vår side førte til at Samordningsrådet omtrent
enstemmig uttalte at det ikke kunne foreslå noen endring i valuta
kursene, og det ble regjeringens standpunkt. På disse områder er
det fagorganisasjonen som er landets regjering. Fagorganisasjo
nen inntar en nøkkelstilling i hele samfunnslivet. Men er vi klar
over vår maktstilling, må vi også være klar over vårt ansvar. På
en ganske annen måte emi tidligere må vi nøye overveie våre skritt
og de handlinger vi foretar oss. Vi må som allerede nevnt få en
utbygging av den samfunnsmessige statistikk. Det er enighet mel
lom hovedorganisasjonene og departementet om at det skal opp
nevnes et fast råd, som til enhver tid skal være med og legge til
rette det grunnlag lønnsstatistikken skal tilrettelegges etter. Vi
har tatt opp spørsmålet om å utbygge meglingsinstitusjonen.
Hvordan er det nå? Vi har en riksmeglingsmann i Trondheim og
som det må ringes etter når forholdene er slik at han må påkalles.
Vi må her få en fast ordning med et utbygget apparat. Vi må
bygge apparatet slik at når meglingsinstitusjonen legger fram sine
forslag, så skal det gjøres helt uavhengig av partene. Når det
gjelder produksjonsutvalgene så har vi her forhandlet oss fram til
et resultat. Det var vanskeligheter også i de forhandlinger, men
de ble opptatt igjen og vi kom da fram til et resultat. Arbeids
giverne hadde store betenkeligheter. Det var bare dem som skulle
bestemme i bedriftene. Hva blir neste skritt? spurte Dahl. Jeg
vet ikke hva neste skritt er, svarte jeg. Sosialiseringen er ennå
ikke satt på programmet. En bør ikke ta noe på forskudd. Men
en måtte se på dette ut fra samfunnets fellesinteresser, og derfor
framkom dette forslag at funksjonærene og arbeiderne i framtiden
ikke bare skal ha følelsen av å være lønnsslaver, men at de er med
som nyttige samfunnsmedlemmer å bygge Norge opp. Det er denne
ånd vi må ha med i hele samfunnslivet, hvis vi skal nå fram til
sosialismne. Produksjonsutvalgene skal være rådgivende. Enkelte
har hevdet at en skulle gått lenger, at de burde være bestemmende
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organer. Først og fremst er det til dette å si at arbeidsgiverne
selvsagt ikke ville gå med på det. På den annen side: er vi for
beredt til å kunne ta den oppgave, være i stand til med ansvar å
overta den ledende rolle på dette område? Meningen er på denne
måte, ved prod uksjonsui valgene, å skape den innsikt som må til
og dyktiggjøre folkene slik at vi senere kan gå videre på denne vei.
Ved kvartalsvise oversikter skal produksjonsutvalgene bli kjent
med bedriftenes forhold. Deres arbeid skal gå inn som et fast ledd
i bedriften. Det skal ikke være noe fvrabens-arbeid. Arbeiderne
skal dyktiggjøres for overtagelsen av bedriftene. Ved lønnsfor
handlingene har det alltid vært slik at arbeidsgiverne har henvist
til lønnssomheten og at bedriften ikke klarer a betale mer. Det
samme har vi hørt i år, at bedriftslivet er dårligere enn før krigen.
Men hvis de ikke på sin side var forberedt på å ta sin andel av
vanskelighetene så kan selvsagt heller ikke Landsorganisasjonen
stå fast ved den linje som den har erklært seg enig i å gå inn for.
Det var fagorganisasjonens standpunkt. Forhandlingene har dreiet
seg om hvor stor faktisk del av fortjenesten arbeidsgiverne skal gi
avkall på. Her kan det melde seg mange spørsmål, og spørsmål
som en nødvendigvis må ta hensyn til. I de fremtidige lønnsfor
handlinger må vi stå på at regnskapene må legges fram. Hår det
så er slik at en hel industri ikke klarer å bære mer så må vi ikke
som tidligere bare stoppe opp. Der må bransjeutvalgene tre inn og
se på hva som kan gjøres for en modernisering og utvikling av
nevnte industri, så arbeiderne kan få en bedring av sine arbeids
forhold. Yi har begynt med papirindustrien. Etter at forholdene
i landbruket er forbedret er det papirindustrien som ligger lavest,
og det er nødvendig å få den opp slik at den kan skaffe oss den
livsviktige valuta vi trenger. Disse forhandlinger har vi opptadt.
Vi har "også med sikte på denne situasjon tatt opp det viktige
spørsmål om tømmerprisene. Utgangspunktet for skogsarbeiderne
og papirindustriarbeiderne er tømmerstokken, og det gjelder om
å finne fram til en pris som skal kunne gi muligheter for ordent
lige lønninger for disse grupper av arbeidere. Spørsmålet om å
løse tømmerprisene er av stor betydning og.det løses ikke ved for
handlingsbordet. Det er riktignok slik at vi stiller kravene til ar
beidsgiverne. De sier ikke at gud må hjelpe dem, men samfunnet
må hjelpe dem. «Arbeidsgiveren» skriver i siste nummer:
«Men dernest har den politiske utvikling ført til at vi for
første gang har et :arbeiderflertall i Stortinget — et flertall som
etter Arbeidernes faglige Landsorganisasjons ønske og bud kan
gjennomføre ved lov de reformer som arbeiderne måtte ønske og de

lovregler som måtte passe deres mandanter.» Og videre: «. . . vil
Arbeidernes faglige Landsorganisasjon føle sitt samfunnsansvar så
sterkt at den vil moderere sine krav så langt ned at de kan løses
ved partsforhandlinger eller megling, ellers skrues de så høyt opp
at de bryter den internasjonale sammenheng så Arbeiderpartiets
politiske ledelse velter ansvaret over på en voldgiftsrett som Stor
tinget når som helst med kort varsel kan nedsette? Den som lever
får se.»
.
Må det være tillatt å stille spørsmålet den motsatte vei. Vil
Arbeidsgiverforeningen forstå sitt ansvar, så er det ennå god tid
til å løse dette. Landsorganisasjonen har tatt konsekvensen av sitt
ansvar ved at vi har tatt det standpunkt at arbeiderne må finne
seg i Vi kompensasjon. Yi må se på hele samfunnslivet, hvordan
det ene forhold vil innvirke på andre. Mens streikene tidligere var
det alminnelige våpen, vil dette nå bli unntagelsen. Streiker vil
bli av mer politisk art. Vi var for noen dager siden inne på å sette
streiketruselen i verk, for å få det nye storting innkalt. Det var
enkelte fagforeningsfolk som var inne på det for å sette Hambro
og hans reaksjonære krefter på plass. Men det ble ikke nødvendig.
Det ville ikke bli en streik mot samfunnet, men mot de reaksjo
nære krefter. Det er nødvendig for fagorganisasjonen alltid å se
vanskelighetene i øynene, men også å se på hva det gis av mulig
heter for fagorganisasjonen. Et fortrolig samarbeid må til og et
sterkt opplysningsarbeid. Fagorganisasjonens kamp blir nå mer
av samfunnsmessig og politisk art. Vår oppgave blir å legge til
rette en velferdspolitikk for hele det norske folk. Fra en klasse
og gruppepolitikk som vi tidligere førte, er vi nå midt oppe i sam
funnspolitikken, og kan ad fredelig vei føre hele folket fram til et
sosialistisk Norge. (Sterkt bifall.)
Dirigenten-: Redaksjonskomiteen og budsjettkomitéen har
møte klokken 43.
Hans Luihn (L. 0.’s økonomiske kontor): Etter forslag av
Sekretariatet besluttet representantskapet i sommer å opprette et
økonomisk kontor i tilslutning til Landsorganisasjonens sentral
administrasjon. Kontoret har to fundamentale oppgaver. Den ene
er innadvendt mot organisasjonen, idet kontoret skal være til støtte
for Landsorganisasjonen og de enkelte forbund i de aktuelle øko
nomiske spørsmål som reiser seg. Den andre oppgaven er utad
vendt, idet kontoret har som oppgave å utforme og utarbeide for
slag til Landsorganisasjonen om aktuelle, samfunnsøkonomiske til
tak som Landsorganisasjonen bør fremme overfor samfunns
maktene.
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Jeg skal ikke i detaljer komme inn på det nyopprettede kon
tors oppbygging. Uet er ennå i sin vorden, og har på langt nær
fått den form ennå som planen tilsier. Men jeg skal nevne en del
av de aktuelle arbeidsoppgaver.
Utad li ar kontoret støttet opp om Landsorganisasjonens repre
sentasjon i de forskjellige aktuelle komitéer, som etter hvert er
blitt nedsatt. Jeg nevner Valutakomitéen og Engangsskattkomitéen, som er nedsatt i disse dager. Vesentlig er det også arbeidet
for en bedre lønns- og prisstatistikk.
Jeg vil først nevne et par generelle forhold når det gjelder
den offisielle statistikk i samfunnet. Riktignok har vi her i Norge
en ganske vel utbygget statistikk, sammenlignet med en rekke
andre land. Men vi har på ingen måte vært noe foregangsland,
og i forhold til de krav samfunnet stiller i dag til kjennskapet til
de økonomiske prosesser som foregår, er vår offisielle statistikk
skrøpelig.
Dette skyldes i det vesentlige to ting — for det første at vi
er — forresten feilaktig — et fattig land som ikke har råd til å
bevilge så meget til statistikk. For det annet — og jeg mener det
er like vesentlig — er det såkalte fri næringsliv oftere fiendtlig
innstilt overfor statistikk, iallfall den som angår dem selv.
I alle tilfelle er det en kjensgjerning at den offisielle statistikk
må fundamentalt nyorganiseres på de fleste felter. Og det må gjø
res hurtig hvis samfunnets husholdning skal hvile på kunnskaper
om de enkelte faktorer som det dreier seg om og en ikke skal gjette
seg fram eller rote i halvblinde.
Landsorganisasjonens innstilling er her klar. Vi vil ha nøyak
tige tall over de økonomiske og sosiale forhold som rår i landet.
Det er en bestemt betingelse som en ikke kan vike til side for.
Vi vil ha klare og rene tall. Vi vil ha tall som ikke kan be
tviles som riktige. Vi vil ha en entydig lønnsstatistikk. Vi vil ha
en entydig leveomkostningsstatistikk. Vi vil ha utbygget stati
stikken på alle felter.
Under forhandlingene med Lønnsnemnda viste det seg at det
ikke forelå tilnærmet pålitelige tall over lønninger og leveomkost
ninger. — Særlig var tilstanden spinkel når det gjaldt levekostnadsindeksen. — Her offentliggjøres en levekostnadsindeks som
bygger på en husholdningsundersøkelse i 1927—28. Den viser hva
det ville ha kostet i dag, hvis en arbeiderfamilie hadde hatt samme
forbruket som i 1927—28. Dette har jo ingen ting med virkelig
heten å gjøre. Riktignok hevdes det at levekostnadsindeksens stig
ning viser omtrent det riktige forhold når det gjelder å finne et
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uttrykk for hvor meget prisnivået er steget. Men dette er ikke
tilstrekkelig for oss. Vi vil stå på et sikrere grunnlag. I det Øye
blikk en stigning eller senkning på et par poeng kan bety mdlionbeløp i utbetalte lønninger for lønnsmottagerne, _ er det utilfreds
stillende at en har en levekostnadsindeks som bevislig er høyst for
eldet, selv om en mener at den gir et tilnærmet riktig bilde. 1 oi
å få et bilde av hva arbeiderfamilier faktisk får kjøpt for den lønn
de mottar, satte det økonomiske kontor i gang en levekostnad,‘e
undersøkelse, basert på husholdningsbøker som føres for en måned
av arbeider- og funksjonærfamilier landet over. 3500 husholdnings
bøker er sendt ut, og de føres nå for november måned. Senere ei
det meningen å gjenta undersøkelsen, riktignok i mindre ma estokk, slik at en får en kontroll med utviklingen.
.
En skal ikke overvurdere mulighetene for eksakte opplysnin
ger som en kan få gjennom en slik undersøkelse. Den løser ikke
direkte spørsmål om en levekostnadsindeks. Men det er a hape at
de offisielle myndigheter som har til oppgave å gjennomføre slike
undersøkelser, Vil fortsette det arbeid som Landsorganisasjonen har
lagt opp, og om mulig la det få et utslag i en ny levekostnads
indeks, som kan begynne å løpe allerede fra et tidlig tidspunt .
Gjennom sin undersøkelse har iallfall Landsorganisasjonen brakt
levekostnadsundersøkelsene inn på et helt nytt spor her i lam e .
En annen sentral oppgave er lønnsstatistikken.^ Likesom nar
det gjelder leveomkostningsindeksen ser Landsorganisasjonen som
den beste løsning at de offisielle myndigheter utarbeider en stati
stikk som dekker det behovet som er til stede. I dag har arbeidsgiverne sin statistikk, og til lønnsforhandlinger er den iallfall util
fredsstillende. Statistisk Sentralbyrå har utarbeidet en ny lønns
statistikk, men den har den mangel at deu bygger på det samme
materiale som arbeidsgivernes statistikk. Dens omfang er dertoi
& Når det gjelder lønnsstatistikken, blir det en oppgave for Det
Økonomiske Kontor å forme Landsorganisasjonens krav til en full
stendig lønnsstatistikk, og så grundig som mulig fundere et slikt
opplegg. Likeledes må Det Økonomiske Kontor tre støttende til
hvor de enkelte forbund utarbeider sin egen statistikk.
Jeg skal nevne den neste sentrale oppgave. Det gjelder produksjonsutvalgene. Ennå er ikke kontoret kommet i gang med
denne oppgave, men det er klart at en vesentlig del av kontorets
arbeid må ha sin tyngde her, og så langt som mulig støtte det
positive innslag som produksjonsutvalgene ær, og stille seg tit
disposisjon for de enkelte utvalgs tekniske og politiske arbeid.
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Også når det gjelder revisjon av skattelovgivningen er det
meningen at Det Økonomiske Kontor skal utforme Landsorganisa
sjonens krav. Vi har i dag en uhensiktsmessig skatteordning som
ma komme i .støpe,skjeen. Fra Landsorganisasjonens side må det
ikke minst foretas undersøkelser over skattetrykket som er til
stede, særlig for de familier som sitter økonomisk tyngst i det.
De samme oppgaver har kontoret når det gjelder sosialpoli
tikken. Også her må lovgivningen i støpeskjeen, og gjennom sitt
økonomiske kontor skal de fagorganiserte arbeidere sikres at deres
krav og rettigheter blir tilgodesett.
Det Økonomiske Kontor vil etter hvert også få andre opp
gaver. Fagorganisasjonen må føre en aktiv økonomisk politikk på
alle felter, og som rådgivende organ står Det Økonomiske Kontor.
Det er klart at en rekke oppgaver som Det Økonomiske Kon
tor får vil være oppgaver som også faller på andre institusjoner.
Dette er ikke en hindring, tvert imot en styrke. Vi trenger i dag
en planmessig aktiv økonomisk innsats, og i øyeblikket skal vi
iallfall ikke være redd for at vi gjør for stort arbeid.
Dirigenten takket på landsmøtets vegne de to innledere.
Asbjørn Andersen: Braathen hevdet i sitt foredrag at fag
organisasjonen i dag faktisk var landets indirekte regjering og
at vi har ansvar. For hvem har vi da ansvar? Jo for landet
og folket og ikke overfor dem som har hatt produksjonsmidlene
og som hittil har bestemt den økonomiske politikk. Vi må ikke
oppleve som under forrige verdenskrig at alle byrder blir lagt
pa arbeiderne og også etterbyrdene. Hvor langt arbeidsgivernes
samfunnsmessige syn strekker seg hørte vi av Braathen da for
handlingene holdt på å strande. Vi så det for øvrig da det gjall;
ferien og arbeidernes krav om høyere lønn. Vi kan ikke iegne
med ansvar fra arbeidsgivernes side. Det må bli arbeiderne som
gjennom sine organisasjoner må drive sitt standpunkt og sitt syn
tram. Kar det gjelder produksjonsnemndene så er det ikke lykkes
a komme lengre enn til at de skal være rådgivende og opplysende
organer. Spørsmålet er da hva vi gjennom våre organisasjoner
evner a nå fram til når det gjelder den politiske makt. Vi må
være forberedt på fortsatt kamp. Arbeidsgiverne vil ikke gi noe
frivillig fra seg. Vi hørte Braathens uttalelse om eventuell streik
tor a sette Hambro og de reaksjonære krefter på plass. Vi må
nok til stadighet ha for øye at vi kan komme til å stå i lignende
situasjoner. Av hensyn til landets stilling er det nødvendig å
heve produksjonen, men det må ikke arbeidsgiverne ene og alene
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profittere på. Ofrene må bli fordelt, og mest mulig må det leg
ges der hvor en har muligheter for å kunne bære det.
Vi skal gjenreise og utvikle demokratiet og vi skal fram til
et økonomisk demokrati. Det var på det grunnlag en fikk et
rent arbeiderflertall på Stortinget. Jeg vil be kameratene studere
arbeidsprogrammet. Det var et godt program og det bør være det
som også fagorganisasjonen må arbeide etter. Vi må enn videre
gå inn for å fjerne de arbeiderfiendtlige lover. Vi har fremdeles
tukthuslovens § 222, punkt 2 og vi har andre fiendtlige lover.
Videre må vi vekk fra de ting som fratar arbeiderne streikeretten.
\ i har lønnsnemnda som bare er en omskrivning for voldgiftsrett.
Jeg metier at også vi skal si vår mening om hvilken vei vi bør
gå og jeg vil foreslå:
Stortingsvalget har gitt de sosialistiske partier flertall i
Stortinget og blant folket. Denne seier må utnyttes til å sikre en
sosialistisk utvikling i vårt land ved statsmonopol på den viktigste
utenrikshandel og for øvrig overfor selskaper og innenrikshandel,
som det ligger i folkets interesse å monopolisere. Produksjonen må
samordnes, og ved opprettelsen av produksjonsnemnder må arbeids
folket sikre seg avgjørende innflytelse på næringslivet.
Fagorganisasjonen ma være drivkraften i dette arbeid ved å
utbygge de nødvendige kontrollorganer. Produksjonsnemnder må
opprettes ved alle bedrifter. Nemndene må arbeide for økning av
produksjonen ved anvendelse av rasjonelle arbeidsmetoder, utnyt
telsen av teknikken og hindring av spekulasjon.
Produksjonsnemndene må, gjennom sin egen virksomhet og
med støtte i stortingsflertallet, skaffe seg avgjørende innflytelse
pa bedriftenes ledelse og utvikling.
Nemndene må i sin virksomhet alltid ha den beste kontakt og
samarbeid med de stedlige organer for fagorganisasjonen, likesom
det til stadighet må organiseres og drives det beste opplysnings
arbeid om produksjonsnemndenes virksomhet.
_støtte i produksjonsnemndenes arbeid og anvendelse av
regjeringsmakten må fagorganisasjonen sørge for at arbeidernes
levestandard høynes og at fritiden utvides i samsvar med produk
sjonens øking.
Dette tror jeg er rimelige krav. Men hensyn til de arbeider
fiendtlige lover vil jeg foreslå:
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Til Den kongelige Norske Regjering,
v/ herr statsminister Einar Gerhardsen.
Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte henstiller til den
sittende regjering om å fjerne alle de såkalte arbeiderfiendtlige
bestemmelser som i dag inngår i landets lovkomplekser.
Vi peker i denne forbindelse på tukthnsloven (§ 222 II), og
boykottbestemmelsene i arbeidstvistloven m. v.
Vi er videre av den oppfatning at bestemmelser som er tatt
inn i den provisoriske anordning av 15 september 1944 om Lønns
nemnd — som i realiteten ikke er noe annet enn voldgift — og
fratakelse av streikeretten, må fjernes fra lovbestemmelsene.
Vi skal nå ta fatt på å skape et utvidet og godt demokrati,
og et ledd i dette må være å fjerne alle slike arbeiderfiendtlige
bestemmelser som er til stede innen lovkomplekset i dag.
Lars Bergundhaugen: Jeg kunne ha frafalt for så vidt som
foregående taler var inne på det jeg ville si. Av dokumentene
framgår det at vi er berøvet streikeretten og arbeidsgiverne kan
gå til forhandlinger i den sikre forvissning at arbeiderne ikke
kan gå til streik. Da vil nok også resultatene bli deretter.
Olaf Fors: Når det tales om programmet her for det kontor
som er opprettet i Landsorganisasjonen, vil jeg i likhet med
Andersen henvise til alle de arbeiderfiendtlige lover. Vi ser ar
beidsgivernes motstand og det under de nåværnde forhold. Jeg
har talt med mange skogeiere og de sier at de har for lite for
tømmeret. De krever 38 kroner kbm. Produksjonsnemnder er bra,
men de må ikke bli nikkedukker. De må få avgjørende innflytelse.
Kapitalistene har mange muligheter for å stikke unna kapital.
Kapitalen er internasjonal. Produksjonsnemndene må derfor få
større mandat. Vi har tidligere vært meget misfornøyd med vold
giftsretten og lønnsnemnda er ikke annerledes. En bygger på den
ufullstendige lønnsstatistikk som foreligger. Vi må fram til hel
og full kontroll av bedriftene. Arbeidsgiverne må ikke være
suverene. Det har ikke vært mange arbeidergrupper i dette land
som har hatt helt ordentlige arbeidsforhold. Nå er vi nådd fram
til arbeiderregjering og et sikkert arbeiderflertall i Stortinget. Vi
må nå få fjernet alle arbeiderfiendtlige lover. Sosialiseringen er
en lang vei, men vi må arbeide oss fram ad denne vei og det må
drives opplysning.
Chr. Henriksen: Braathens foredrag ga jo uttrykk for Lands
organisasjonens stilling og bygger på partienes arbeidsprogram
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yed fredsslutningen. Det er ingen prinsipiell uoverensstemmelse
innen arbeiderklassen i landet. Mulighetene for å komme fram
til sosialismen ad fredelig vei på et demokratisk grunnlag ligger
foran oss. Herunder kommer en så inn på de praktiske veier.
Har vi arbeiderfiendtlige lover så må vi selvsagt få disse vekk.
Når det gjelder lønnsnemnda så vet vi at den provisoriske for
ordning av september 1944 gjelder 1 år. Landsorganisasjonen
måtte på et tidlig tidspunkt sørge for adgangen til å kunne si
opp overenskomsten i betids, slik at de ikke ble løpende 1 år til.
Det er utsikt til enighet her og hvis ikke må en gå til regjeringen
og sørge for at kravet ad den vei blir imøtekommet. Men det er
ikke bare dette. Forordningen omfatter ikke bare de arbeidsgivere
og arbeidere som er organisert, men også arbeiderne ved alle
uorganiserte bedrifter og derved fikk også disse det dyrtidstillegg
som forordningen ga. Får en derfor forordningen vekk. så vil
disse arbeidsgivere ikke lengre være underlagt bestemmelsene. For
ordningen har vært til fordel for disse arbeidere. Spørsmålet er
derfor om det er opportunt å få forordningen opphevet allerede
neste år. Det er mulig at Landsorganisasjonens stilling vil bli at
forordningen må få gjelde neste år ut. Derfor tror jeg ikke det
vil være riktig å vedta Andersens forslag. Vi kan lett komme
på tverke av den stilling fagorganisasjonen kan komme i. Jeg
vil foreslå Andersens forslag oversendt redaksjonskomiteen. Når
det sies at en har fratatt arbeiderne streikeretten, så er det så.
Men med den maktstilling en nå har — idet vi er kommet over
til å bli de ansvarlige her i landet — må vi også se annerledes
på sakene enn det vi tidligere har vært vant til. Vi må tilrettelegge
våre forhold og gå den vei som Landsorganisasjonens representantskap i sommer vedtok. Vi kan ikke stille slike krav i dag og hvis vi
ikke får de innrømmet, gå til arbeidsnedleggelse. Vi er villige
til å ta vår del av byrdene, men vi har tatt det forbehold at den
største byrde skal legges på dem som har den sterkeste rygg. Og
går ikke det, ja så hefter vi ikke for vår stillingtaken. Men det
tjener ingens interesse å gå til arbeidsnedleggelse. Det har iallfall
ikke vært nødvendig til dags dato å gå til arbeidsnedleggelse ut
fra de forhold vi i dag har i landet og den posisjon vi står i. Det
kan være lettvintere og behageligere å se det annerledes, men når
forbundets landsmøte er samlet så. skal man si det som er riktig
og det som gagner arbeiderklassen. Ut fra det syn at vi ad fre
delig vei og med vårt demokratiske syn skal handle og tilrette
legge vårt arbeid slik at det også virkelig er i overensstemmelse
med denne vår innstilling. La oss være enige om at situasjonen
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er slik i dag og da skal det ikke være vanskelig å bli enige om
linjene for arbeidet. Produksjonsnemndene må bli levende organer,
de må ikke avløse fagforeningene slik som det var med arbeider
utvalgene.
Olaf Fors: Jeg synes Andersens forslag er bra og jeg kan
ikke forstå Henriksen at vi kanskje må komme til å omgjøre det.
Vi må framover. Ansvar taler man om! Også Henriksen. Hvem
liar vi ansvar overfor? Overfor arbeiderklassen, ingen andre. Vi
har intet ansvar overfor arbeidsgiverne.
Asbjørn Andersen: Henriksen hadde betenkeligheter når det
gjalt mitt forslag og mente det burde sendes redaksjonskomitéen.
Bare uttalelsen om at forordningen skulle gjelde hele neste år,
viser nødvendigheten av å få den vekk, den som fratar oss streike
retten. En har satt opp et arbeidsprogram og Landsorganisasjonen
har sagt sin mening om dette og tatt standpunkt. Men vi vil ha
vekk alt som lukter av voldgift, når det gjelder våre lønns- og
arbeidsforhold.
Birger Eriksen: Man skulle være ærlig'! Ja det er riktig.
Jeg vil si at jeg tror ikke at en ad fredelig vei vil nå fram til
sosialismen. Jeg tror at de reaksjonære krefter vil søke å slå
arbeiderne enda lenger ned enn der de står nå. Jeg tror en får
både harde og bitre kamper før en når fram til et sosialistisk
Norge. Vi må benytte alle kampmidler. Vi vil sikkert oppleve
den ting her i landet at arbeidsgiverne vil legge hindringer i veien
for landets regjering og dermed for arbeiderklassen. Privatkapitalistene kan sette stengsler for vareimport. Norge som er av
hengig av det vil nok få føle det. Under okkupasjonen stilte nok
arbeidsgiverne seg stort sett bra. De var sammen med våre gutter
i konsentrasjonsleirene. Men den enighet som var til stede gjalt
nok bare i konsentrasjonsleiren. Når de har fått dette på avstand
vil de nok glemme det. Vi får aldri arbeidsgiverne med på et
sosialistisk samfunn. Eiendomsretten er det hellige for kapitalen.
Eør vi kan fravriste kapitalen eiendomsretten, før har vi ikke
slått kapitalen ned. Arbeidernes organisasjoner må i dag mer enn
noensinne mobilisere seg for det som kommer. Vi skal kanskje
få se at vi opplever den dag, da vi må ta et voldelig oppgjør. Vi
skal også ta den kampen og vi skal slå kapitalen ned.

skal bare vare 1 år og jeg tror alle har vært enig i at vi har hatt
den i denne tid. Vi står som det eneste land i verden hvor ansvars
følelsen har fått råde.
Einar A. Holm: Jeg er enig i at de arbeiderfiendtlige lover
må vekk. Men vi har da en arbeiderregjering og vi må da gå ut
fra — hvis vi har tillit til den — at den fjerner alle arbeider
fiendtlige lover, som kanskje også vanskeliggjør regjeringens
arbeid. For meg fortoner det seg iallfall slik at vi er på vei mot
sosialismen og det kan være at vi kan nå fram ad fredelig vei.
Men hvor hurtig det skal eller kan gå, kan det være delte menin
ger om. Men det må selvsagt skje etappevis.
Votering: Henriksens forslag om å oversende Andersens for
slag til redaksjonskomitéen ble vedtatt med stort flertall.
Magnus Bergum fikk permisjon fra ettermiddagsmøtet.
Møtet hevet.

Ole Beck: Jeg beklager at Andersen har koblet sammen to
så viktige saker, som forordningen og de arbeiderfiendtlige lover,
som tukthusloven. Derfor er jeg enig i at saken sendes redak
sjonskomitéen. Forordningen bygger på situasjonen i landet, den

Ettermiddagsmøtet tirsdag den 27. november.
Ordstyrere: Beck. — Jupskås.
Møtet ble satt klokken 15 presis.
Protokollen fra formiddagsmøtet referertes og godkjentes uten
bemerkninger.

i) Like dyrtidstillegg for kvinner som for menn.
Bergens Vakt- og Renholdsbeljenings forening foreslo:
Dyrtidstillegget. Forbundet går inn for likt dyrtidstillegg
for kvinner som for menn.
Motivering:
Ved innkjøp av matvarer eller andre nødvendige forbruks
varer, må alle betale samme pris. Husleie, brensel etc. Mange
kvinner har også forsørgelsesbyrde. Samme lønn for likt arbeid,
for kvinner som for menn.
Representantskapet foreslo:
Landsmøtet er prinsipielt enig i det fra Bergen Vakt- og Kenholdsbetjenings forening fremsatte forslag og retter henstilling til
Arbeidernes faglige Landsorganisasjon at det i alle tilfelle, hvor
det blir spørsmål om regulering av dyrtidstillegg, reises krav om
ens dyrtidstillegg for kvinner og menn.
Votering: Bepresentantskapets innstilling ble enstemmig ved
tatt.
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j) Silikosespørsmålet
ble foreløpig forbigått.

k) Opphevelse av lønnssoner i overenskomster.
Jølster Veffarb eiderfornmg foreslo:
At det vert same lønnsgruppe for alle vegarbeidarar, slik at
vi ma kome vek i fra tre lønnssone som no og landsmøtet må med
virke til at heile Landsorganisasjonen gjer all sin innflytelse y i el
dande i dette spursmål.
Motivering:
„
\1‘uleS trengst det ikkje meir motivering overfor organisasjons
folk. Men me skal likevel nemne korleis dette spursmål har svekka
vare lønstingingar, og det moralske samhold, som er ei livsbe
tingelse for organisasjonsfolk, har lett for å take skade.
Fra representantskapet:
Representantskapet foreslår at framlegget oversendes det kom
mende forbundsstyre.
Asbjørn Andersen: Etter lønnsnemndas avgjørelse sist så ble
sonene opphevd, så saken er i orden.
Dirigenten: Saken bortfaller.
Ingen ytret seg dertil.

1) Gjennomføring av pensjonsordning for vegarbeidere.
A ordre Vestfold Veiarbeiderforening, avd. 1J,S, foreslo:
Veiarbeidernes kår er dårlige. De har dårlige hus og for
sørgeren bor i et simpelt losji, kanskje i nærheten av arbeidsplassen med ekstra utgifter til inntektens ervervelse, men dette er
1
“hh-keste kapitlet for veiarbeiderne, nei, det er når han
er blitt gammel og utslitt.
. «Veiarbeidernes alderdom er ikke trygdet. Derfor henstiller
vi Ul landsmøtets ledere og representanter straks å gjennomføre
en pensjonsordning for veiarbeiderne.»
Fra representantskapet:
Representantskapet foreslår at framlegget oversendes det kom
mende forbundsstyre.
Emil Zakariassen: Dette er en sak som de aller fleste avde
linger har arbeidet med, men som ingen har fått noe resultat av.
Vi er jo i den heldige situasjon at vi nå har arbeiderregjering
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og statsministeren har selv vært veiarbeider, så han skulle vite
hvor skoen trykker. Vi kjenner til hvordan slike saker blir tre
nert. På forrige landsmøte ble også veiarbeidernes pensjonsordning
nevnt sammen med anleggene. Vi vil ha en tilføyelse til forslagt
her, nemlig det at vi vil ha med den forutsetning at forbundsstyret
allerede ved den kommende tariffrevisjon reiser kravet. Det er
ikke nok med alderdomspensjonen, som vi nå har. Jeg vil foreslå:
Forslaget pensjonsordningen for veiarbeiderne oversendes det
nye forbundsstyre med den bestemte forutsetning at saken opptas
under første tariff- eller lønnsrevisjon.
Agnus Angell: Foregående taler har sagt meget av det jeg
hadde på hjertet i denne sak. Vi har arbeidet med denne sak i
vår avdeling. Vi har også arbeidet for en frivillig pensjonsordning,
men det synes å være helt umulig for sesongarbeidere å få det til.
Jeg anbefaler foregående talers forslag.
Birger Bækkevold: Vi kan bare ta for oss veivokterne, som
sliter etter landeveien fra han er 17 år og opptil 60 år. Han
skulle ha like stort krav på pensjon som en banevokter. Vei
vokterne har ikke noe annet å ty til enn forsorgen. Enkelte gan
ger hender det at en får litt pensjon. Jeg er enig med de fore
gående talere. Vi overlater dette til forbundsstyret, men det er
et alvorlig krav at en skal gå inn for dette.
AM). Karlsen: Etter det forslag som er fremmet av represen
tantskapet og etter at Vestfold er enig i det, skulle det ikke være
nødvendig med noen lang diskusjon. Det er for øvrig en sak som
vi alle er enige i. Når saken foreslås oversendt forbundssty
ret er det for å se å få et bedre grunnlag å stå på. I forbindelse
med dette kan jeg meddele at forbundsstyret allerede har opptatt
et visst arbeid for en pensjonsordning. Vi har i så måte fått
oversendt forskjellig materiale fra vårt svenske broderforbund. Her
blir det i første rekke de såkalte faste arbeidere — veivoktere, de
i den maskinelle drift og de faste veiarbeidere. Når det gjelder
de såkalte anleggsarbeidere blir det noe mer komplisert, for så
vidt som de ikke har arbeid hele året. Imidlertid er forbundet
på det rene med at noe må gjøres. Med den erklæring som ble
avgitt av Arbeidsdepartementets sjef her på landsmøtet om sam
arbeid, skulle vi vel ha håp om at vi skulle kunne oppnå et resul
tat. Jeg anbefaler representantskapets og Zakariassens forslag.
Ludvik Karlstad: Vi hadde kravet fremme også på forrige
landsmøte, men trakk det tilbake til fordel for jernbanearbeiderne.
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Og da skulle det nå være vår tur. I tilslutning til det vi har
vedtatt i representantskapet så burde det gis en tilføyelse om at
forbundet inngår til regjeringen med krav.

Jeg tror at det er de eldre som er i flertall. En kontorfunksjonær
som kommer inn i veiadministrasjonen får pensjonsrettighet med
en gang han kommer i arbeid. Hvorfor da ikke også arbeiderne?

Ole Nilsen: Jeg kan være enig med Zakariassen og at for
slaget blir oversendt forbundsstyret, men i og med det må ikke
saken skrinlegges. Det er et sterkt krav og ønske blant veiarbei
derne å få dette nå.

Emil Zakariassen: Det var uttalt at en i forslaget også skulle
ha tatt med andre. På forrige landsmøte ble det nevnt at vei
arbeiderne skulle komme i neste omgang, og jeg mener at det
nå er vår tur og vi bør forsøke å lage en bresje i muren. Jeg vil
ikke dermed hindre andre grupper fra å få pensjon, men vi bør
vel gå skrittvis slik som nevnt også på forrige landsmøte.

Olaf Sletten: Oversendelsesforslag bar ofte lett for å bli
begravelse av en sak, men vi må vel lia så meget tillit til forbunds
styret at denne sak blir opptatt straks ved tariffoppgjøret. Hittil
har det hendt at veiarbeiderne aller nådigst har fått en liten
pensjon.
Alf Rafaelsen foreslo: «Jeg vil foreslå at denne sak avgjøres
lier på landsmøtet og at det kommende forbundsstyre under de
nye tarifforhandlinger har landsmøtets avgjørelse å arbeide etter.»
Johannes Høiås: Det høres ut til at jernarbeiderne har
futt pensjon. Det er ikke så. Hr en heldig så får en etter meget
bråk et par hundre kroner i året. Det er således meget vilkårlig
om en får pensjon.
Dirigenten: Representantene for jernbaneanleggene har møte
i kveld i Møllergaten 3.
Peder Nyhus: Veiarbeidernes krav er berettiget, men det gjel
der også andre grupper innen forbundet som vassdragsvesenets
arbeidere. Jeg vil foreslå:
«Det overlates til det kommende forbundsstyre å oppta arbei
det for en pensjonsordning omfattende samtlige statens og kom
munens arbeidere.»
Lars Bakken: Jeg tror ikke det er nødvendig å reise slik
bred debatt om at forbundsstyret skal arbeide for pensjonsordning
for forbundets medlemmer. Det er klart at en skal gjøre det,
herom ^er det ingen uenighet. Det siste forslag synes jeg er det
beste. Zakariassens forslag kan kanskje virke hemmende. Det bør
ikke bare kobles til en tariffrevisjon. Kravet må reises f. eks.
for veiarbeiderne til Sosialdepartementet gjennom Veidirektoratet.
Kår det gjelder jernbanearbeiderne ble saken reist like etter lands
møtet i 1938, men en kom ikke langt og så kom krigen. Men nå
går saken sin rundgang i departementene.
Birger Bækkevold: Karlsen synes å mene at de yngre arbei
dere er i flertall på veianleggene. Det tror jeg ikke er forholdet.

Olaf Hemn: Vestfolds forslag er ikke nos forslag. Det er
en henstilling og da må representantskapets forslag være det rette.
•[fupmij piops pøui p^STopioj .i|q St:|s.ioj suøspmjujj OiuiMpr}
Representantskapets forslag ble vedtatt med stort flertall/Vest
folds forslag ble likeledes vedtatt med stort flertall. Nyhus’ foi*slag ble enstemmig vedtatt.

Muntlig beretning fra 8. mai til landsmøtet.
All). Karlsen: Forholdet er at arbeidsmengden ved forbimdskontoret har vært slik at vi ikke har fått tid til å sette opp en
disposisjon for beretningen fra 8. mai og til i dag. Jeg er opp
fordret av formannen til å gi en redegjørelse for de viktigste
-s.iøds nø jpipldo jøvpi [SAi: .tua uøSij^ up øpø.iøny •«rapaquøAiSøq
målet om hva en først skulle ta for seg, og det var å komme
i forbindelse med avdelingene og medlemmene for derved å få
organisasjonsapparatet i gang igjen. Det første en gjorde var å
sende ut rundskriv nr. 1 av 11. mai i år. De første rundskriv fikk
vi mangfoldiggjort gjennom Fri Fagbevegelse. I sirkulære nr. 1
fastslår vi retningslinjene for ordningen av medlemsskapet og
uø So uønofsndnqqo jøpun pjoipioj sønøuitnøxpøui ab nø.SniuqsrnuS
fastsetter de kontingentsatsér som skal benyttes. Ved siden herav
var det også en del andre rundskriv. Det var først meningen at
medlemsbøkene skulle sendes forbundet, men vi måtte oppgi det
da forbundskontoret ikke ville ha klart det arbeidd innen en rime
lig tid. Avdelingene måtte derfor påføre medlemsbøkene det nød
vendige. Vi har gjenreist forbundet slik at vi praktisk talt står
som før krigen. Det høyeste medlemstall før krigen var 29 600
og vi skal nå ha mellom 25 000 og 26 000 medlemmer. Når det
gjelder foreningenes stabilisering har vi inntrykk av at det enkelte
steder har gått noe trådt. Det skyldes flere omstendigheter. Men
en ting kan sies, at organisasjonen holder på å stabilisere seg. Jeg
a
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i egner med en stor arbeidsmengde i forbundet framover o<’ ies
regner med et medlemstall som ligger høyere enn på det høyeste
før krigen. Når jeg sier dette er det fordi veidirektoratet har
sagt at det kan skaffes beskjeftigelse til 40 000 mann, mens det
pa det høyeste tidligere var om lag 30000. Det samme er forholdet for andre grupper. Statens havnevesen, som normalt be
skjeftiget 12—1300 mann, har i dag 175 mann. Vi regner her
med bortimot 2000 mann. Fyr- og merkevesenet har ikke stor
arbeidsstokken under normale forhold. Men en må regne med en
øking også her. Men her mangler meget av det som skal til, så det vil
ikke ga så hurtig. Når det gjelder lønns- og arbeidsvilkårene må
en ta utgangspunktet i forordningen av 15. september 1944. Herom
er en.blitt orientert. Anordningen trådte i kraft fra 8. mai. Når
det gjelder overenskomstforholdet så er de som før krigen og jeg
skal ta for meg de største. I beretningen for 1942 ser en en oversukt over overenskomstene. I alt har vi 200 overenskomster. Når
det gjelder veiarbeiderne gjorde veidirektoratet gjeldende da kri
gen var slutt at en skulle tilbake til lønningene etter voldgifts
dommen. Det ville bety en betraktelig reduksjon for veiarbeiderne.
I, .,1'.var det liemll8' På illegal måte blitt økt fortjeneste.
V oldgiftsdommen var at akkorden skulle gi 45 pst. tillegg. Under
ajgen ble den betraktelig høyere og lønningene var kr. 1.93 ved
krigens slutt. Trass i forbundets henvendelse til veidirektoratet
ble det vedtatt å gå tilbake til lønningene fra før 1940. Dette
førte til at vi måtte få forhandlinger i stand. Vi fikk den mid
lertidige samlingsregjering og vi søkte forbindelse med den Vi
hadde Strand Johansen som sjef for Arbeidsdepartementet og
Bakken og jeg var tidlig hos ham for å se hvilken støtte vi kunne
regne med. Han ga uttrykk for at han ville støtte arbeidernes
krav, men en betingelse var at de krav forbundet fremla måtte
være reelle og samvittighetsfulle. Vi fant en slik reservasjon rime
lig og på det grunnlag fremmet vi vårt forslag. Det ble forelagt
forbundsstyrets representantskap og enstemmig vedtatt. Når det
gjelder lønnsspørsmålet så skulle vi på voldgiftsdommen av 1938
lor timelønte på alminnelig dagarbeid øke lønnssatsene så de noe
så nær ble de samme som overenskomstmessig fastsatt for arbei
derne ved jernbaneanleggene. Altså et lønnskrav som representerer
en lønnsøkning på ca. 45 prosent.
Pa grunnlag av dette opptok en så forhandlinger. Statens
representant var enig i en lønnsøking, men motsatte seg at det
ble i samsvar med det forbundet fremsatte, og de fremholdt de
utgifter som det ville bety for staten. Det ble mange forhandlin-
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Sei‘ og megling, men uten resultat og saken kom for lønnsnemnda.
For å få en øyeblikkelig øking ble vi enig med departementet om
en øking fra 8. juli, så en ikke skulle vente helt til lønnsnemndas
vgjondse forela. Det skulle ikke binde partene, det var en mid
lertidig ordning. Da saken så ble forelagt lønnsnemnda ble en
enig om å framlegge som påstand det som forbundet opprinnelig
hadde fremmet. Når det gjelder selve saken så kjenner veiarbei
derne til den. Men det kan være andre grupper på landsmøtet
som har interesse av å høre lønnsnemndas avgjørelse og lønningene
Nemnda uttaler bl. a.:
«Statens veiarbeidsdrift består av anleggs- og vedlikeholds
arbeid. Før krigen var anleggsbudsjettet på ca. 30 millioner kro
ner og vdlikeholdsbudsjettet ca. 20 millioner kroner. Erfarings
messig utgjør de rene arbeidslønninger ca. 70 pst. av anleggsbud
sjettet og ca. 60 pst. av vedlikeholdsbudsjettet. Besten er utgifter
til redskaper og materialer. I normale år var arbeidsstyrken ca.
11 000 mann ved anleggsdriften og ca. 8 000 ved vedlikeholds
arbeidet, altså tilsammen 18 000 å 20 000 mann. I tider med
arbeidsløshet vil arbeidsstyrken bli vesentlig større ved anleggene.
Den overveiende del av anleggsarbeidet drives på akkord etter
På forhånd fastsatte enhetspriser eller akkordsummer. Partene er
enige om at ca. 90 pst. av anleggsarbeidet utføres på akkord.
Derimot er partene uenige om utstrekningen av akkordarbeidets
anvendelse for vedlikeholdet. Veidirektoratet anslår akkordarbei
det skjønnsmessig til 40 å 50 pst., mens arbeiderne mener at
akkordarbeidet i vedlikeholdet bare utgjør ca. 22 pst. Akkord
prisene beregnes å gi en akkordfortjeneste på minst 45 pst. i tiltil den tariffestede forskuddslønn pr. time.
Veiarbeiderne har vært lønnet noe forskjellig i de forskjellige
landsdeler eller distrikter. Om årsaken hertil er det uenighet
mellom partene. Veidirektoratet mener at lønningene er blitt regu
lert etter leveomkostningene i vedkommende arbeidsdistrikt og del
vis også etter tilgangen på arbeidskraft. Norsk Arbeidsmandsfor
bund hevder at de forskjellige lønnssatser er blitt fastsatt tilfeldig
og vilkårlig
og at det er umulig å foreta en rettferdig gradering
av lønningene etter leveomkostningene i anleggsdistriktene fordi
en ikke har noen pålitelig statistikk over leveomkostningene i de
forskjellige landsdeler.
Under lønnsforhandlingene i 1935 krevde derfor Arbeidsmandsforbundet ensartede lønnssatser for det hele land, men fikk ikke
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medhold. Landets fylker ble oppdelt i 4 løimssoner med forskjel
lige lønnssatser. Arbeiderne gjentok kravet om ensartede lønns
satser for den i 1938 oppnevnte voldgiftsrett, som innskrenket
soneinndelingen til 3 soner og fastsatte følgende grunnsatser:
Akershus
Østfold
Vestfold
kr.

Timelønn for alm. dagarbeid ....
Forskudd i akkord .................
Timelønn for veivoktere...................
Timelønn for formenn og spesial
arbeidere ...............................
Timelønn for sjåfører, maskinførere
og høvelkjørere...........................
Månedslønn for veivoktere minst ..

Sør-Tr.lag
Nord-Tr.lag
kr.

Øvrige
fylker
kr.

1.10
0.90
1.17

1.01
0.81
1.07

0.98
0.78
1.04

1.22

1.12

1.09

1.40
234.00

1.35
214.00

1.32
208.00

I henhold til indeksreguleringen har veiarbeiderne fra 1. juni
1940 hatt et dyrtidstillegg på 6 øre pr. time, og det har så vært
timelønnen under krigen med henholdsvis kr. 1.10, 1.07 0g 1.04
for de ovenfor nevnte fylker i samme rekkefølge som i oppstil
lingen. For å bedre denne timelønn anvendte Veidirektoratet
under krigen akkordarbeid i større utstrekning enn normalt for
vedlikeholdet, delvis ved såkalte proformaakkorder. I forhand
lingsmøtet mellom partene den 30. juni 1945 ble voldgiftsdom
mens satser for timelønn for alminnelig dagarbeid forhøyet til
henholdsvis kr. 1.18, 1.08 og 1.05 for de nevnte 3 soner. Hertil
kom dyrtidstillegget fra 1940 med 6 øre i hver sone og dyrtidstillegget etter Stockholmsavtalen med kr. 0.30 i hver av de 3
soner, således at den någjeldende timelønn ble kr. 1.54, 1.44 og
1A1 i hver av de 3 soner. Akkordtillegget skulle utgjøre minst
4o pst. av torskuddslønhen og timelønnen for akkordarbeid ble
etter voldgiftsdommen henholdsvis kr. 1.31, 1.17 og 1.13, hvortil
kom så dyrtidstillegget med 6 Øre for hver sone. I nevnte for
handlingsmøte mellom partene ble voldgiftsrettens grunnsatser for
forskudd i akkord forhøyet til henholdsvis kr. 1.00, 0.95 og 0.90
i de 3 soner. Hertil kom så 45 pst. akkordtillegg, dyrtidstillegg
fra 1940 og dyrtidstillegg ifølge Stockholmsprotokollen således at
den tariffmessige akkordtimélønn ble henholdsvis kr. 1.81, 1.74
og 1.67. Etter lønnsnemndas avgjørelse er lønnssatsene' blitt
følgende:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Timelønn for alminnelig dagarbeid ............................ kr. 1.18
Forskudd i akkord pr. time ............................................. «
1.00
Timelønn for veivoktere ....................................................
«
1.25
Timelønn for formenn og spesialarbeidere ............... «
1.31
Timelønn for sjåfører, maskinførere og høvelkjørere .......................................................................
«1.40
Månedslønn for veivoktere, ansatt på års- eller
månedslønn, minst .............................................................
« 250.00
Leiet bil med sjåfør.
Leiet hest med mann.
Etter gjeldende bestemmelser fastsettes disse
satser av Prisdirektoratet.
Timelønn for verkstedsarbeidere.
a) Arbeidere, fylt 19 år................................
minstkr.1.18
b)
«
med 1års praksis ..............................
« « 1.30
c)
«
« 2 «
«
««1.40
d)
«
« 3 «
«
««1.50
e) Formenn .................................. ..............................
«
« 1.65
Dyrtidstillegg. I tillegg til forannevnte lønnssatser og akkordfortjeneste som framkommer på grunnlag herav, utbetales det
i 1940 gitte dyrtidstillegg 6 øre pr. time og de senere til
enhver tid gjeldende dyrtidstillegg som er fastsatt for arbei
dere ved bedrifter tilsluttet Norsk Arbeidsgiverforening, for
tiden 30 pluss 20 øre, altså for veiarbeidere et samlet dyr
tidstillegg av 56 øre pr. time.

Lønsnemndas kjennelse dekker ikke på langt nær det vi ønsket,
men en ting lyktes dog og det er å få vekk sonene. Yi hadde 13
i laveste lønnssone, vi hadde 2 i en mellomsone og vi hadde 3 i
en høyeste sone. Men vi fikk nå opphevd de laveste så lønningene
nå er like for alle fylker. Etterbetaling skal foretas etter det
lønnsnemnda har bestemt fra 1. juli i år. Vi har også eu del
andre i fylkenes og herredenes veiarbeidsdrift. For å få samme
lønnsbestemmelser for disse skrev vi til samtlige fylkesmenn og
overingeniører og henstilte at det ble gitt samme. Fra de fleste
fylker har vi fått svar om at det er gjort. Når det gjelder her
redenes veiarbeidsdrift har det vært vanskeligere. Kommunene er
suverene når det gjelder lønnsspørsmålet for disse arbeidere, enda
de bidrar minst av de tre — stat, fylke og kommune. De fleste
av de kommuner som imidlertid har gitt svar har meddelt at
de -godtar kravet, men vi har også kommuner som sier at de ikke
makter det. Vi har også tilskrevet de forskjellige veiarbeider-
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foreninger om a inngå til formannskapene for å få lønnsnemndas
og voklgiftsclommen gjennomført. Veiarbeiderne må gjennom sine
partiorganer medvirke til at bestemmelsene blir gjennomført Plir
man nødt til å gå forhandlingens eller meglkfens v“ viWW
dir mPkk^å^Dm6 1 UtgiftT ved den lØnfisøking Veiarbei
me rink i ai. Det er bare anslagsvis, og det eneste vi har «nm

MSÆS ^
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ff mdb°ner kroner. I alt er det en øking av 16 millionm krone
ten« ^kingen l0ldKaU yi1 bl1 kan jeg ikke si. Når det gjelder sta
tens havnevesen så er forholdet stort sett det samme som for
veiarbeiderne. De fikk lønnsbestemmelsene fastsatt i 1938 Under
krrgen var det ikke mulig for disse arbeidere å få lønningen
tiim ’ '0lbundet raåtte søke statens-havnedirektør i 1941 om et
tillegg og en oppnådde 23 øre i tillegg Partene'
departementet gikk ikke med på
kugen ga statens representanter tilsagn om å gå mecMiå 11 øre
en ™°?t 'SiU" ; ,].lrtl(,wl:jliegg. Finansdepartementet sa 9 øre ” og
konflikt6 m 1116(1 Pil det, da en ikke hadde anledning til å^å til
kfk- Ut°1ver de 9 Øre og dyrtidstillegget kunne vi ikke onnnå
ier. Men vi har beholdt krigsrisikotillegget. Organisasionsforholblant dem^TlIv^s?]61’
Så bl‘a °g 01'8arnsasjonsprosenten
•
, , , ,V- .fetl liai V1 fJ1’- og merkevesenet. For disse har
ii ikke maktet a gjennomføre noe tillegg. De har det samme smn
føl' knge,. pl,™ dyrtidstillegg. For pSig har “ ogasT
risikotillegg. Hvor lenge det vil vare vet jeg ikke videre h ,rt i
jeinbanearbeiderne og gruvene, som Henriksen og Ødegård vil
redegjøre or. Videre har vi en hel del mindre g™ som kta f
stensbruddene. Den omfatter 33 mann og på grunnla o '
^n
tH^ere^oveMnskomst er denne bragt i orden i samsvar med foi
ikke nL"' ^^'kløriokskynineiie og statsarbeiderne, her er det.
hatt e -1 gen€,e a ordmnger. Det meste arbeid forbundet har
hatt ei a gjennomføre dyrtidstillegget
Larl B^km: Når det gjelder jernbaneanleggene så har det
iJZrlnZl^f,m^mU,lgerder- V1 «* k™f"> Mant
banen, men ettei forordningen kunne vi ikke gå til oppsigelse Da
direktøren1 hL"06 ^ d.et f0/stf vi 8'Jorde å henvende oss til banelektøren. Han var enig i fortsatt å utbetale kr. 1.35 pluss dyr-

tidstillegget. Under krigen var det et omfattende arbeid ved Nord
landsbanen, men vi gjorde intet for å organisere disse. Nå senere
har vi organisert mange avdelinger med hundreder av medlemmer.
Vi fikk en avtale med banedirektøren om at det ikke skulle trekkes
noe brakkeleie etc. før de var satt i ordentlig stand. Arbeidet her
med har siden pågått, men ikke alltid med heldig resultat. Vi
håper dog etterhvert å komme fram til bedre boligforhold. Arbeidsbeskjeftigelsen var under okkupasjonen 9 000 mann, men det er nå
nede i det normale, 3 000 mann. Det er ingen arbeidsledighet å
tale om ved jernbaneanleggene. Når det gjelder fortjenesten så
svingte den bra oppover under krigen, opptil kr. 2.50 pr. time i
landsmålestokk mot om lag kr. 1.80 før krigen. Dette førte til at
administrasjonen sa at dyrtidstilleggene allerede var inkludert i
lønningene. Forholdet er imidlertid at anleggsarbeiderne ikke tjener mer enn tidligere, kanskje heller under.
Johs. M. P. Ødegård: For bergverksindustriens vedkommende
forholdt det seg slik at den rent automatisk kom med i den lønnsbevegelse som fant sted i henhold til forordningen av 15. september
1944 og som en husker av behandlingen i lønnsnemnda ble det fra
bergverkene framsatt den påstand at de tillegg som var gitt under
krigen utgjorde 15 øre mer pr. time enn hva det representerte for
de øvrige industrier og derfor skulle vekk. Men Lønnsnemnda tok
ikke noe hensyn til det og nevnte det ikke i premissene. Når en ser
«lette i sammenheng med de øvrige industrier som kom etter, så var
jo Landsorganisasjonens standpunkt det at normallønningene skulle
opp til 90 øre for de kvinnelige arbeidere og kr. 1.30 for menn.
Men for bergverkene var det minstelønninger og en kom derfor
med i den automatiske regulering. Det var forsåvidt ingen over
raskelse at driften stanset mange steder, men omfanget av denne
ble større' enn en hadde tenkt seg. Men ettersom en fikk diskutert
seg fram og sett på forholdene, så er årsaken kort og godt at en
mangler markeder for bergverkenes produkter. Og det vil nok ta
noen tid før det kan bli rettet på. En må arbeide seg inn på nye
markeder og på markeder hvor en ikke tidligere er kjent. Tyskland
var stor avtager — om lag 70 prosent gikk dit i fredstid, og under
krigen gikk det jo 100 prosent. Når en så stor faktor går vekk,
er det opplagt at det måtte bli en krisesituasjon. Dertil kommer
at en rekke bedrifter er kommet i andre vanskeligheter. Det første
det gjelder om er å bringe eiendomsforholdet i orden. Det er ikke
mulig å få myndighetene med på noen midlertidig ordning før
eiendomsforholdet er brakt i orden. Det arbeides det med i departe
mentene og med direktoratet for fiendtlig eiendom. Men alle er
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«g..et e„ mil „ bergSe “
eksport og det er io ikke sA lite
holdene vil utvikle seg slik at en i
Mdet med bergveÆLf „
modne til revisfon on til Vlet l!
har io stilt dit d ”M ll««
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er “O™"6 ,orhoM
^ 60 m,!l'0,l(‘r k^ner i
?!‘"e regne med at fork“”ne «W» M» fort+€r mauge tuig som «•
i”««> ™*r trigen

Vil gjøre sitt til å bedre forholdene on forltmit u1"61' Pd at Staten
i sin helhet vil selvsant være meri S, a " let som organisasjonen
tilskikkelsene og håpe at det vil
/' Sløre sitt. Vj får avvente
når en kommer fram til våren.
mnIlg,ietel' fov en løsning
tidstillegg en skuUe i^ein^“e^leggene har jo også fått det dyrrause med banesjefen, hvor vi la fram
'
0 ' 6,1 koilfespørsmålet og en rekke andre saker npbo i TP01-8ma et’ skatte‘
sjettet og vi håper at def l' t t
!- ai?e0ldei' i0 11A med budspørsmålet så har vi fått med del el (mnllg' ,Nai:' det 8ie]der skatteforhåndstrekk av skatt
en
• +-6!0?1 '' det fremdeles foregår
jo vært inne ,rdet “!dlrt„l it
-i^bes e"“nelse ~ men vi Lu
er i arbeid og ikke M den etii-pl' vLskS","™ *1t“tIiet.mel,,s «
anleggene i kveM og velge en dmUsjon
''«rnenyiSS^^^^r^llingonefokveiavben
Irt- Vi vil fremdeles ha det slik a^v" 11,“^™^“°’?'T”!,™'8
Jeg vil foreslå1
SeiV v vei8e van- forhandlere.

vi har tatt « bre
jernbaneavbeblerne:'

%
-T;

" “a* ««»

nai dei for protestert mot Lønnsnemnda s

avgjørelse. Vi må få samme eksistensnivå som andre arbeidere.
Til våren må det være slik at de lavest lønnede må opp selv om
de høyere lønnede må resignere og bli stående på det de har. Det
hjelper ikke om veiarbeiderne får noen ører, når de fortsatt blir
stående der som en pariaklasse. Dyrtidstillegget av januar 1940
på 8 øre som vi mistet; er det ikke mulig å få det igjen? Vi trenger
de pengene. Siden forrige landsmøte har det ikke vært innkalt noe
valgt forhandlingsutvalg på trass av landsmøtets vedtak om det.
Det har vært utpekt av forbundsledelsen, altså en nazistisk fram
gangsmåte. Vi er ikke fornøyd med det. En landsmøt-eheslutning
må overholdes. Der var det ikke tatt noe forbehold. Vedtaket var
klart og greit, ikke til å misforstå.
Herman Skoglund: Veiarbeiderne har ikke vært vant til store
lønuinger. Men vi hadde dog regnet med en annen reallønn enn den
vi fikk. Jeg vil foreslå:
«Forhandlerne for veiarbeiderne ved de kommende tariffrevi
sjoner må gå sterkere inn for å få høyere prosenttillegg for hest
og mann ved veiarbeidsdriften, da det, slik som det nå er, er helt
umulig å få kjørere til veianleggene, og at de gjør alt som gjøres
kan for å få en forhøyelse i reallønnen for veiarbeiderne.»
Peder Nyhus: Jég har fått i oppdrag å gi uttrykk for medlem
menes oppfatning når det gjelder farten i departementet. Det her
sket i lange tider uklarhet med hensyn til dyrtidstillegget og om
vi skulle få det utbetalt. En skulle ha rett til å vente at Staten
hadde orden i sakene. Jeg vil referere et skriv som vi den 15.
november 1945 sendte forbundet:
«Da Lønnsnemndas kjennelse om at det samlede dyrtidstillegg
skal legges til grunn for prosentutregningen for skiftarbeid ikke
blir praktisert her ved Nore II, gjør vi herved forbundet oppmerk
som på saken.
Her blir dyrtidstillegget bare utbetalt for de arbeidende timer,
og byggelederen opplyser at dette skjer etter direktiver fra høyere
hold.
Spørsmålet er om dette er et isolert tilfelle for Nore Kraft
eller om alle Statens bedrifter praktiserer den samme ordning.
Det er i tilfelle det siste merkelig at Lønnsnemndas kjennelse
ikke skal praktiseres i samme grad for Statens arbeidere som for
alle andre. Men det er jo først nå, to måneder etter at kjennelsen
er falt, at byggelederen har fått ordre om å utbetale de 20-ørene
også, så det synes å være smøringstomt i Statens kulelager.»
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kjeDnelse vh‘ket slik

må være avdelingens kasserer som får ansvaret for disse. I 1939
som var et normalt år, var det 45.23 prosent innbetalte F-merker.
I 1939 og 1940 var det avsatt 10 øre av merkene til forsikringskas
sen. Siden er det avgitt 20 øre. I 1941 var det et underskudd på
3 700 kroner og i 1942 kr. 3 400.00. Med bare 10 øre ville under
skuddet ha vært henholdsvis kr. 57 000.00 og kr. 53 000.00. For
muen ville måtte senkes med 180 000 kroner om det hadde vært 10
øre til forsikringskassen. Med de beregnede utgifter i denne kasse
kan en se at denne kasse vil være tømt i løpet av noen få år. Fag
organisasjonen bygger på deknings og ikke på oppkapitalisering.
Til dekning av underskuddene kunne en tidligere regne med alle
dem som gikk inn og ut av organisasjonen og som på den måte
ikke selv oppnådde noe i denne kasse, men‘bare betalte for den
kortere eller lengere tid de var i forbundet. Men som stillingen er
i dag og med fagorganisasjonens utvikling må en regne med mer
stabilitet. En vil ikke lenger ha den avgang fra organisasjonen og
følgen vil bli at forsikring,skassens forpliktelser. vil øke. Skulle
10 øre bibeholdes vil kassen snart være tømt og en måtte ta av de
øvrige midler i forbundet. En vil-på den måte komme til det punkt
da en ikke lenger ville kunne få sine forsikringsbeløp utbetalt.
Derfor må det være riktig å øke kontingenten noe. Det vil iallfall
hjelpe oss et stykke på vei og så får en se på neste landsmøte.
Møtet hevet.
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Ordstyrere: Moljord. — Thorstensen.
Møtet ble satt klokken 10 presis og navneopprop ble foretatt.
Protokollen fra gårsdagens ettermiddagsmøte referertes og godk jen les uten bemerkninger.
Bjarne Løver, avdeling 63, ble innvilget permisjon fra onsdag
klokken 15 på grunn av forskjellige arbeider i forbindelse med
kommunevalget.
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Fortsatt behandling av den muntlige beretning.

«

Thv. Thorstensen: Da en vedtok Eidangers forslag på forrige
landsmøte, tok formannen visse reservasjoner. 1 går tok Karlsen
likedan reservasjoner når det gjaldt Hartmarks forslag. Landsmøtet må ta et klart vedtak og da må det ikke være noen reserva
sjoner.
-1. Horgen: Zakariassens uttalelser i går gikk ut på at vi nær
mest var naive som tenkte oss å få tilbakebetalt det dyrtidstillegg
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og for vei vold erne nærmere 50 prosent. Det ble svart av Nordaltl
at det var belt feilaktig. Jeg kunne hare reise hjem og trygt med
dele det. Vi vet hvordan det gikk. Samme dag slår de lønningene
ned til det jeg sa, og en innstilte arbeidet på de plasser hvor arbei
derne protesterte mot dette. Og vi fikk enda en nesestyver. Under
forhandlingene sa Vol an i forbindelse med Stockholms prolokol le»,
at hadde en i Stockholm hatt kjennskap til veiarbeidernes stilling,
ville en også der kunne tatt samme reservasjon som overfor Jernog Metall. Jeg taler ikke om den sne søm falt i fjor for å kritisere,
men en bør legge alt på bordet.
Emil Zakarmssen: Det har falt enkelte tungt for brystet mine
uttalelser om at jeg hadde liten tro på etterbetaling. Jeg uttalte
meg etter den erfaring jeg har på disse saker. Men selvsagt vil
jeg være med på forslaget, men ta det med reservasjoner. La oss
ikke tro at vi har det i vente. Det går nok ikke så lett. Vi vet
hvordan vanskelighetene ligger an her i landet.
Trygve Andersen: Under krigen har veiarbeiderne i Finnmark
på grunn av Finnmark lå i krigssonen, hatt en timelønn på hen
holdsvis kr. 1.70 for veiarbeiderne og kr. 2.00 for formenn og sjå
fører. Da vi i fjor etter befrielsen av Finnmark ble forelagt en
provisorisk anordning om midlertidig ordning av lønns- og arbeids
vilkår i befridde distrikter, fikk vi en tariff som gikk ut på en
timelønn av henholdsvis kr. 1.43 og 1.60. Det ble av vår forening
protestert mot denne anordning. Vi satte den gang under forhand
lingene med myndighetene opp et såkalt husholdningsregiiskap som,
jeg skal få lov til å gjengi. Det er utgifter for en uke for en familie
med 5 barn under 15 år.
Mel.............................. .... kr. 4.18
4.20
Margarin ............... . . . . «
2.38
Farin........................ . . . . «
Melk ........................ . . . . « 13.75
Tobakk ................... . . . . «
2.05
.... «
0.70
Fyrstikk........... ..
Husleie .................... . . . . «
5.00
Brensel....................... . . . . «
6.00
2.00
Lys............................ . . . . «
1.25
Syketrygd ............. . . . . «
1.15
Arbeidsl.trygd .... . . . . «
Skattetrekk ........... . . . . « 13.70
Middagsmat........... . . . . « 35.00
Tilsammen kr. 91.36
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1Uk®1Q0“ie“ f0r eu veiai'beider er krPr- time, som således
Wii* kr. 68.64. Med en timelønn ay kr. 1.74 får en i ukelønn kr. 82.52.
lm ser altså at en ikke klarer de mest nødvendige ting. Hertil
kommer så kontingenten til organisasjonen pluss en hel del andre
ting, som ikke er tatt med, grønnsaker, arbeidsklær etc.
Ja, når vi snakker om klær så kan jeg vel si at det er jo ikke
bare klær det skorter på. Etter 5 års krig og okkupasjon er vel
alle uten unntagelse temmelig nedslitt både liva klær'og andre
nødvendiglietsartikler angår, både en selv personlig og de andre
av husets medlemmer, og når en så skal begynne så å si helt forfra
som det er tilfelle for manges vedkommende, i hvert fall blant
arbeiderne i Finnmark, så må jo enhver forstå at med de lønninger
en veiarbeider i dag kan oppnå rekker han ikke så langt. Jeg håper
derfor at det ved de nye tariffrevisjoner må foreligge så nøyaktige
takta som mulig, så en engang for alle kan få de herrer arbeidsgivere til å forstå at veiarbeiderne lever ikke bare på guds nåde
og tørt brød.
Chr. Henriksen: Jeg tror ikke det blir nødvendig med kriseavtaler mere. Det har vært og er vanskeligheter mange steder, som
innen bergverksindustrien hvor mange bedrifter får statsstøtte
men det har aldri vært tale om kriseavtaler og jeg går ut fra at
det ikke blir tale om det heller for andre grupper av våre med
lemmer og forbundet vil ikke gå med på det. Den sak bør vi slå
last.

tilsammen kr. 1.74. Hvis overtid blir det 50 prosent tillegg på
alminnelig virkedag og timelønnen blir med overtid kri 2.61. Når
det gjelder dyrtidstillegg i akkord og ferie, så skal det gis på grunn
lag av samtlige arbeidstimer. Veiarbeiderne har 5 prosent av den
samlede opptjente årslønn, så for dem er det ikke vanskelig. Den
bestemmelse har ingen andre overenskomster. Med hensyn til gjen
nomføringen av dyrtidstillegget så skal det gis på samme måte
som for industrien. Jeg vil der referere romertall I, punkt 10 i
Lønnsnemudas avgjørelse:
«I tillegg til forannevnte lønnssatser og akkordfortjeneste som
framkommer på grunnlag herav, utbetales det i 1940 gitte dyrtids
tillegg 6 øre pr. time og de senere til enhver tid gjeldende dyrtids
tillegg som er fastsatt for arbeidere ved bedrifter tilsluttet Norsk
Arbeidsgiverforening, for tiden 30 + 20 øre, altså for veiarbeidere
et samlet dyrtidstillegg av 56 øre pr. time.»
Olaf Fors: Når det gjelder de 8 øre tror jeg sikkert vi kan
kreve det. Det var under påtrykk av okkupasjonsmakten at det ble
fratatt oss. Utslettelsen av de 3 lønnssoner var en stor fordel for
oss. Vi skal ikke forsverge at lønningene kan bli nedsatt. Vi husker
da nødsarbeidet ble satt i gang og hvor en arbeidet på sultelønn.
Så ble det senere hetende: ekstraordinært arbeid. Det var like ilde
som nødsarbeid. Under krigen var det slik at mange av oss ikke
en gang kunne kjøpe de rasjonerte varer.
Olaf Sletten: Det ser ut til at det endelig skal ordne seg når
det gjelder ferien og tillegget. Men det later til at det er atskillige
vilkårligheter når det gjelder den sak. Det var gledelig at lønssonene kom vekk og det skulle i neste omgang bli bedre for oss å
komme fram.
Votering: Hartmarks forslag ble enstemmig vedtatt. Skog
lunds forslag ble likeledes enstemmig vedtatt, og endelig ble Horgens forslag enstemmig vedtatt.

Ar>it. Johnsen: I sin muntlige beretning var Alb. Karlsen inne
pa de ekstraordinære ting forbundet har vært inne på. Meget har
vært bra, men vi har også ting å kritisere. Således har vi en sak
som registrering av nye medlemmer i vår avdeling. Det var umulm
a få medlemsbøker som vi trengte. Det meldte seg medlemmer fra
a le kanter, men det var umulig å få medlemsbøker så vi kunne få
de registrert til juli måned. Yi besluttet å tilskrive forbundet
med krav om 2 representanter, da vi var klar over ikke å få registrert mediemmeue til den fastsatte tid. Vi har disse medlemmer
i behold også i dag. I alt 3 skriv sendte vi om det. Det første skriv
lkk V',kk.<‘ svar På- Etter generalforsamlingen besluttet vi på
ny a.tilsfcnve forbundet og da fikk vi et svar som vi ikke kunne
godkjenne.
Strek ble satt.

Alb Karlsen: Årsaken til at jeg forlangte ordet var for å gi
svar pa hvor stor betalingen blir for overtidsarbeid. Timelønnen i
c agarbeid er kr. 1.18, hertil kommer dyrtidstillegget med 56 øre,

Landssvikerne.
Ludvik Larsen: Saken om landssvikerne har vært behandlet i
representantskapet. Jeg tror landsmøtet må kunne vedta en utta
lelse i den sak, som vi alle er interessert i, og jeg tror likeledes
forbundet har stor interesse av å få en slik uttalelse, da det stadig
får henvendelser. Men det gjelder ikke bare våre egne, vi har også
arbeidsledere og andre som ikke direkte kan dømmes som lands
svikere. Vi kan selvsagt ta feil, men jeg tror at i de fleste tilfelle
er avgjørelsene riktige. Vi har sett landssvikere, som er blitt løs-
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latt og som en ikke har fått noe på. Alle som frivillig søkte på
tyskerarbeid skulle etter Riksadvokatens tale få en mulkt. Skulle
det være slik så ville nok mange i denne forsamling bli mulktert.
Men jeg vil si: var det noe merkelig i at en forsøkte å få en lønn
slik at en kunne livberge seg og sine? En søker å få til et skille
her mellom de som ble tvangssendt, de skal unntas, og de som ble
igjen hjemme og fikk tyskerarbeid, de skal straffes. Da får en
sannelig noe å gjøre. De som ble sendt nordover ble sendt for å
bygge festninger, mens en her syd pfi arbeidet på å få projekterte
veier ferdige, riktignok under tysk press. Jeg vil være med på å
felle dommer hvor det er berettiget, men jeg vil ikke være med
på å strø sand på avgjørelsene over de store. Jeg vil ikke være med
på å dømme mine kamerater, som ikke har gjort noe særlig. Det
er sannelig ikke noe rart i at en blir bitter. Vi så mange skjevheter
under krigen, men etter krigen har vi sett det meget verre. En
god del av dem som matet seg godt opp under krigen, de samme
folkene stilte seg den 8. mai med nasjonalfarger i alle ender. Den
slags mennesker er det bare en liten prosent som det er satt søke
lys på. De har stilt til disposisjon for Hjemmefronten biler og.
sommersteder. Ja, slik gjør de det for å komme seg tinnav. Men
vi som sitter her og kanskje mange av våre kamerater utover, skal
kanskje kunne risikere en bot. Jeg vil foreslå:
«Landsmøtet vil etter å ha debattert saken oversende samme
til redaksjonskomitéen, som anmodes å forme en uttalelse i flukt
med landsmøtets mening.»
Birger Eriksen: Jeg har erklært meg enig med Larsen i at det
er nødvendig for landsmøtet å si sin mening. Det foreligger også
henvendelser fra avdelinene utover om hvordan en skal stille seg til
dem som har sonet sin dom eller på annen måte er ferdig med
oppgjøret og som kommer tilbake til arbeidsplassen. Det er nød
vendig å si fra. Overfor de grove forbrytere er saken klar. Et av
de større forbund har N.S.-meellemmer som er opptatt igjen. Det
er et avbrekk på Landsorganisasjonens retningslinjer. I «Arbei
derbladet» for 22. ds. er det en leder med overskriften: Et viktig
problem, og hvor det bl. a. heter: «Disse forvillede som har vært
'roet, betraktes som gode kolleger.» Er det meningen at det skal
trekkes nt slik at de skal opptas i fagorganisasjonen og betraktes
som gode medlemmer ? Jeg bare spør. Jeg er av dem som mener
at det ikke går an å straffe så hårdt de som har arbeidet på tysker
arbeid. Vi så Dagbladet i går om at det på arbeiderpartiets liste
står en ordfører som har drevet tyskerarbeid. De borgerlige gjør
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sitt til å skape strid og splid innen arbeiderklassen. Yi skal se
sannheten i øynene. Det rakkes ned på tyskerarbeiderne. Jeg vil
si at de som sluttet i godt betalt , arbeid og gikk over i tyskerarbeid
for å tjene ennå mere, de må straffes. Men de som hadde dårlig
betaling, de kan forståes og jeg mener at de kan ikke straffes på
samme måte. Forretningsstanden, de er gode jøssinger mener man.
Vi vet at tyskerne gikk bakveien og fikk varer som ikke nordmen
nene fikk. Når disse problemer får et slikt omfang at riksadvo
katen kan tale om 37 000 mennesker, da er det opplagt at det også
vil gripe sterkt innenfor arbeidernes rekker. Selv om det bare blir
bøtestraffer så er det en dom og det vil skape splittelse innen
arbeiderbevegelsen og vi tåler ikke den. Det må tas et skille her.
De som har sluttet godt betalt arbeid får en ta, de andre får en
la være. Skulle riksadvokatens stilling bli avgjørende, hvordan
ville det ikke da bli? Jeg er enig med Larsen i at redaksjons
komiteen får i oppdrag å forme en uttalelse. En hel del av de som
straffes må få komme tilbake til arbeidsplassen.
Chr. Henriksen: Naturligvis er dette et ømtålelig spørsmål
og i grunnen behandler vi nå spørsmålet om hva vi skal gjøre med
våre egne og da blir straks problemet verre. Jeg tror ikke lands
møtet er mobilt til å avsi noen dom. For disse ting er så innviklede
at dommene vil bli mer eller mindre urettferdige. Landsorganisa
sjonen har jo på et tidlig tidspunkt vedtatt retningslinjer overfor
fagorganisasjonens medlemmer og det kjenner en til, at de ikke
kan være medlemmer, at de får en karanténetid. Men like før lands
møtet fikk vi fra Eidanger et skriv om et N.S.-medlem som hadde
sonet sin straff og som kom tilbake til arbeidsplassen. Vi tilskrev
Landsorganisasjonen med anmodning om på ny å behandle saken
og finne fram til en linje som vi kunne gå etter. Vi har ikke fått
svar ennå, men det vil være påkrevet at Landsorganisasjonen fatter
vedtak her. Vi vet at det er megen strid på arbeidsplassen om dette
spørsmål. Men én ting må slåes fast og det er at de som gikk
over på tyskerarbeid fra godt betalt arbeid, er landssvikere. Men
det blir en gradsforskjell her. Faktisk hele den norske nasjon hjalp
fienden, direkte og indirekte. Skal vi se samfunnsmessig på saken
og med ansvar for etterslekten, så: må vi se nøkternt på spørs
målet. Vi har alle et ansvar her. Ser vi lidenskapsløst på det, så
er det retteste å søke å ta hånd om ungdommen og barna og
oppdra de slik at de tjener samfunnets interesser. Det er til
syvende og sist det viktigste for oss. Jeg taler ikke om de virke
lige landssvikere. Vi får ha den tillit til myndighetene at de
finner fram til de straffer som disse virkelig fortjener. Det er
A - 12
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ikfce mulig for oss å si at den og den liar fått for lite straff Men
hei behandler vi oss selv og jeg tror at det også her i første rehke
fra samfunnets
side.
Jeg vil lienstillp fil iwiai • v
tomiten Snoe
framkomme
med en
omSl^SeL
9 ,
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hemvir^il1/1 behan1d1^ lier : den organisasjonsmessige side med
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titt r
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tyskerne, det er bare en gradsforskjell Derfor
tiakk Landsorganisasjonen opp retningslin jer i sirkulære nr 14
tvirt^iP Sitt Vanlige’ godt totalte arbeid og gi tU
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nødvendigheten av at Méttsannaf i- ief f '"I I'"' 'geie uår det Sjaldt avgjørelsene av sakene
foi de store forbrytere. Ved siden av de tal jeg nevnte så bf
vi barn under 15 år tilhørende N.S,familier. Det er kbu-f ,1 v
ma, finne fram til en løsning så vi ikke får en pariakaste Det æogsa nødvendig å se på den økonomiske side av dette. I dag koster

disse mennesker oss 200 000 kroner pr. dag. I tillegg hertil kom
mer rettsapparatet. Har vi råd til det? Nasjonaløkonomisk ko
ster det ennå mere. Jeg bar tenkt meg den linje at når disse har
fått sitt oppgjør og deres forhold er av mildere art, må de få
komme inn i arbeidet igjen, men ikke til fortrengsel for gode
nordmenn. Vi må kunne ta de opp igjen som medlemmer av fag
organisasjonen, de bør ikke få adgang til å bli tillitsmenn. De
må først opparbeide seg ny tillit. Vi påtar oss derved en opp
dragende virksomhet og må derfor ha rett til å stille det krav
at disse må være medlemmer av fagorganisasjonen og at Arbeids
giverforeningen der må fravike sitt standpunkt om at det ikke
skal være tvangsorganisering.
Anton Nilsen: Jeg er i mangt og meget enig i det som er sagt
av de som bar batt ordet. Men når det gjelder overgangen fra
norsk til tysk arbeid, så var forholdet det at meget av veiarbeidet
ble tatt over av tyskerne omtrent straks etter okkupasjonen. Vi
hadde en yei som tyskerne hadde stor interesse av, det var en
vei mot Finn la ml. Det var en entreprenør lier nede fra som tok
arbeidet og arbeiderne kom også herfra.
Agnus An geil: Delte er det mest vidtløftige spørsmål vi bar
for det gjelder våre arbeidskamerater. Vi vet hvor vanskelig det
var for mange av våre kamerater i denne tid. Det var mange som
hadde en meget slett fortjeneste og derfor gikk over på tyskerarbeid. De gjorde det ofte slik at de tok arbeid bare for en tid
for å tjene noe mer og så sluttet de igjen. De bar vært gode kame
rater og vi behandler dem som sådanne. De har gitt sine bidrag
og vært med på mange måter. Men så bar vi dem som har meldt
seg inn i NS for å oppnå fordeler, og disse vil vi ikke ba med.
Det gjaldt bos oss bare tre. Hva skal en gjøre når de er ferdig
med sin straff? Vi er enige om å vente til Landsorganisasjonens
standpunkt foreligger.

Punkt 4 j) Silikosespørsmålet.
Johs. M. P. Ødegaard: Da dr. Arne Brunsgaard nå er kom
met til stede, vil vi avbryte debatten og gi doktoren ordet til dagsordens punkt 4 j) Silikosespørsmålet.
Bjørkåsen Gruvearl).forening foreslo:
Arbeidere i gruver, tørrkniiserier og andre bedrifter som er
utsatt for silikoseforgiftning skal:
1. Ikke ba over 6 timers arbeidsdag.
2. Ha minst 3 ukers ferie.
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3. Minst én gang årlig til kontroll, der foretas av upartisk lege

*“<te

“PI>S““ st,,vto,'t<!t“1'ig ell<ir “iii-

4. I tilfelle av at der konstateres støvfortetning eller silikose
arll;! n :n‘n, i ltte 1 vedkommeflde yrke og anvises annet
aibeid eller betales en betryggende livrente.
o. Etter 10 års arbeid å slutte i sådan bedrift og lia samme rett
som i punkt 4 nevnt.
&
~ e ieu
6. Arbeideren skal ikke når lian slutter på grunn av støvfor
tetning eller etter 10 års arbeid tape retten til livrenhf hvis
der senere oppstår silikoseforgiftning eller lungetuberkulose.

Representantskapet foreslo:
N°rsk A.rbeidsmandsforbund har i flere år fulgt dette spørsmåte stMt^de1?!?T6’ °g man -liar °gSå øk<))JW0lisk °g Pa annen
l omme ?, an A f f f0111 f gJ°rt fla “jndighetenes side for å
omme fiam til de best mulige resultater for å minske faren for
a:fffnS01f f be‘Skjef1iget 1 stØvbefengte virksomheter,
sikt
bestrebelsene i første rekke ut på å få over
sikt over skadens omfang.
På Arbeidstilsynets initiativ ble det besluttet å anskaffe et
ambulerende røntgenanlegg og hertil ytet forbundet et betydelf
idiag. Ved krigsutbruddet 1940 var dette anlegg ferdig til avsendeise fra Amerika, men ble stoppet grunnet 'krigssifasjonem
Under krigen har ogsa røntgenundersøkelsene vært fortsatt i
noen grad og myndighetene har saken under behandling.
i
f'11 ,re8,lie med at de gJeimom årene foretatte undersøkel
ser har frambrakt sa vidt materiale at det kan danne grunnlag for
plan legg el se ay hva som videre bør foretas i retning av botemidue/f0m na ,,"-\a"KeS SOm d'8t viktig'ste, «ett ut fra så vel samfun
nets som arbeidernes interesser.
He Idlak for.dagel fra Bjørkåsen Gruvearbeiderforening tar
sikte pa ma for en dels vedkommende, forutsettes bare å kunne
løses ad lovgivnmgens vei, og en revisjon av Lov om Arbeidervern
ei under enhver omstendighet nødvendig.
Silikose forekommer blant arbeidere i flere yrker Av den
grunn er en felles opptreden på bredest mulig front nødvendig.
h oi bundet bør rette henvendelse til Arbeidernes faglige Lands
organisasjon om a oppta arbeidet med å få saken fremmet snarest
nulig og da i samarbeid med de interesserte forbund
Bet er allerede ved lov bestemt at silikose er å anse som yrkes
sykdom, som med hensyn til skadebot stilles likt med bedrifts-
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ulykker. Dette er et skritt på veien, men ikke nok. Spesielt bør
satsene for skadebot revideres.
I henhold til foranstående innbydes landsmøtet til å fatte føl
gende vedtak:
«Arbeidernes faglige Landsorganisasjon anmodes om snarest
mulig å medvirke til at Lov om Arbeidervern og lov om Industriarbeidertrygd opptas til revisjon og gis bestemmelser som sikrer
arbeidere der beskjeftiges i virksomheter hvor fare for silikose
forekommer den størst mulige beskyttelse og sikrer angrepne ar
beidere forsvarlig økonomisk støtte gjennom syke- og ulykkes
trygd.»
Doktor Arne Bruusgaard: Silikosen er den viktigste støvsykdom. Den framkalles ved innånding av fint steinstøv eller annet
kiselholdig støv. Farligst er fri kiselsyre slik den forekommer f.
eks. i kvarts. Plante- og dyrisk støv, kalk, gips, sement, kullstøv
m. fl. støvsorter, som inneholder lite eller intet kiselsyre, fram
kaller ikke silikose selv om mange av disse støvsorter kan være
ubehagelige nok. Det yrke som leder når det gjelder støvlunger
eller silikose er formerne, støperiarbeiderne, slipere, pussere og
sandblåsere. Der var det i fjor bortimot nære 600 tilfelle. Heldig
vis har sykdommen for det meste et godartet forløp. Som en god
nr. 2 kom gruvearbeiderne med 467 tilfelle, porselensarbeidere
med 172, chamottearbeidere med 78, smelteverksarbeidere 74, tun
nelarbeidere med 35, arbeidere i kvarts- og felt spatt brudd og møl
ler 21, steinhoggere 15 osv. Tar en for seg gruvearbeiderne og tar
i betraktning de som arbeider under dagen og hvor en regner med
ca. 2 000 arbeidere som arbeider under dagen, vil det med andre ord
si ca. 25 prosent eller at hver 4. mann er angrepet. Det er å frykte
for at når vi får det endelige resultat av den påtenkte systematiske
undersøkelse vil en komme opp i et større antall. Det vi i dag er
belastet med er resultatet av gamle synder kan en si. Men først
når en får resultatet av nevnte undersøkelse kan en virkelig få et
bilde av forholdene i hele industrien. Vi hadde som en vet bestilt
en silikosebil, som sto ferdig til utskipning den 9. april 1940, men
endte sine dager i Det røde hav på vei til Buss land for å settes inn
i krigstjenesten der. En var den gang inne på en kombinasjon når
det gjaldt bruken av denne bil, da det ikke var nok arbeid for den
hele året bare med silikose undersøkelser. En var i 1941 enig med
B. Y. L. om at alle nyansatte skulle undersøkes. Fra 1943 og til
nå har jeg ikke fått innhentet materialet og derfor heller ikke be
arbeidet det. Men vi har henstilt til bergverkene om å innsende
materialet til oss til bearbeidelse, og vi vil da kunne meddele dette
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industrien. Støvplagen vil alltid være der, under alle forhold. Sær
lig punkt 3 i vårt forslag anser vi meget viktig: «Minst én gang
årlig til kontroll, der foretas av upartisk lege for å konstatere 0111
der er oppstått sjø v fortetning eller silikoseforgiftning.» Vi hadde
en som i 1935 ble erklært 100 prosent silikose. Heste år ble det
satt til 75 prosent og noe senere døde han. Vi hadde et annet til
felle hvor et medlem var regnet for 100 prosent angrepet, men
siden er blitt erklært for frisk. Kan en virkelig bli frisk av sili
kose, når en er så sterkt angrepet? I alt bar vi batt 17 dødsfall,
hvorav 14 skyldes silikose i forbindelse med tuberkulose. I alt
hadde vi 67 tilfelle av silikose. .Slike undersøkelser må foretas av
upartiske, leger. Vi har stilt direkte spørsmål til to leger om ved
kommende som ble erklært frisk skulle begynne på samme arbeid
igjen. Den ene sa ja, den annen nei. Så selv ikke der kan lege
vitenskapen være enig.
Einar Sch ei: Silikosen er en meget viktig sak for gruvearbei
derne. I Orkla har vi hatt atskillige tilfelle, særlig er dødsprosenten stor i vaskeriet. Det er et forholdsvis lett arbeid, de gar åi
etter år og føler seg friske selv om de er angrepet og går ikke til
lege før de plutselig føler seg tungtpustende, og når så vedkom
mende blir undersøkt viser det seg at lian har 100 prosent silikose.
Ofte er det tuberkulose som slutter seg til silikosen. For gruvenes
vedkommende er forholdene atskillig bedre. Også der har vi døde
og flere av silikose, men verst er det i vaskeriet. V i har hatt krav
fremme for Bolaget om at samtlige arbeidere i vaskeriet skulle
sendes til Ringvold sanatorium til undersøkelse. Det ble til en viss
grad sabotert, alle ble ikke undersøkt. Jeg er enig i de tre punkter
i Bjørkåsens forslag. Jeg anbefaler også representantskapets inn
stilling.
Dr. Bruusgaard: Spørsmålet om undersøkelse hvert ar av
silikosetilfelle — kan kanskje være nødvendig enkelte steder. Men
jeg er ellers redd for at det lett kan bli en papirmølle. Sykdommen
utvikler seg ikke så hurtig. Etter en arbeidsperiode av fem år
kunne det nok være behov for en nærmere undersøkelse. Men samt
lige nyansatte skal undersøkes. Når det gjelder invaliditetsgraden
for silikose er det Rikstrygdeverket som bestemmer den og ikke
Arbeidstilsynet. Hvor mange leger tror dere kjente til silikosen
f. eks. i 1930—35. Het er derfor ikke noe å forbauses over at en
fikk invaliditeten nedsatt fra 100 til 75 og sa til 50 prosent. Det
skyldes ubekjennskap til sykdommen. Den sikreste måte å kon
statere silikose på er ved røntgen, men heller ikke det er nok. En
ser ikke derav hvor langt sykdommen er kommet.
Møtet hevet.

184

Ettermiddagsmøtet onsdag den 28. november.
Ordstyrere: Thorstensen. — Moljord.
Protokollen fra formiddagsmøtet referertes og godkientes uten
bemerkninger.

Fortsatt behandling av silikosespørsinålet.
Birger Bælclcevold: Jeg er av de uheldige som har vært silikoseforgiftet. Jeg ble røntgenfotografert i 1941 og fikk henstilling
tra legen om å slutte i arbeidet. Jeg hadde da arbeidet i et pukkverk i -O ar. Jeg kom inn på verksted, men der var det liten plass
og det var dårlig og manglet den hygiene som må til. Vi har hatt
fabrikktilsyuet til stede, men intet er blitt foretatt. Det skulle vel
la seg gjøre å få noen kontrollorganer som kunne slå i bordet til
den slags verksteder. Veiarbeiderne burde ha noen folk som reiste
rundt og inspiserte brakker og verksteder.
OZe Beek: Det finnes neppe noen industri hvor det private
initiativ er kommet slik i vanry som gruvene. Det er etter hvert
blitt det yrke som ingen vil søke seg hen til. Forholdene er nær
sagt kriminelle. En bor i brakker som for lengst skulle være kon
demnert og de som arbeider under dagen er mange merket av silikose. Bruusgaard sa at det var 25 prosent, men det er nok langt
flere. Ved vår gruve har vi 40 mann som er merket av silikose,
sa. der er det 40 prosent av arbeidsstokken som er angrepet og je»'
tror at det er slik overalt. Jeg tror nok at de fleste norske leger
ci upartiske, men de mangler bedømmelsesevne overfor denne syk
dom, så det er ikke noe merkverdig i at arbeiderne er mistenk
somme overfor legene og deres avgjørelser. Det er også vanskelig
tor en lege i dag a si hvor meget en arbeider som har fått silikose
har tatt sin arbeidsevne nedsatt som følge herav. Kn 100 prosents
invalid får 110 kroner i måneden. Skulle de eldre og erfarne gruve
arbeidere si sin mening til ungdommen så var det: ta arbeid hvor
som helst, bare ikke i gruvene. Jeg er enig med representantskapet
i at saken oversendes Landsorganisasjonen og at denne tar opp
saken i hele sin bredde. Når det gjelder den erstatning de får så
ligger den 50 år tilbake i tiden. Grunnsatsene for invaliditet må
heves og jeg vil foreslå:
,
«Landsmøtet henstiller til regjeringen å foranledige at det
dyrtidstillegg som er gjort gjeldende for industriarbeiderne etter
, mai i ar, også blir gjort gjeldende for samme tidsrom for de
skadede som hører inn under Rikstrygdeverket.»
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Hilmar Antonsen fikk permisjon fra torsdagens møte da han
skulle møte som domsmann på Lillestrøm.
Johs. Sørensen: Med hensyn til punkt 3 i Bjørkåsens forslag
om upartisk lege så er jeg enig i det. Bedriftens lege kan ha den
oppfatning at det ikke er så farlig med arbeidet. Vi fikk gjennom
ført for silikosesmittede arbeidere, at de ble overført til annet og
bedre arbeid. Kontrollegen erklærte at det var 6 som hadde silikose,
trygdeverket fikk det til at det bare var de 4 som hadde silikose.
Hvordan kan det være at den ene lege erklærer alle 6 for silikoseforgiftet, mens trygden sier noe annet? Vi må reise krav til be
driftene om kontroll av arbeiderne som arbeidet når det gjelder
støvsykdommene.
Strek ble satt.
./. B. Johansen: Dette er en av de viktigste saker vi behand
ler. Undersøkelsene av gruvearbeiderne har vært dårlig. Under
krigen ble det foretatt undersøkelse av 12 mann. De skulle reise
av sted en søndag for å bli undersøkt, men det ville ikke arbei
derne. De ville reise en hverdag og ville ha betaling. Det ville
ikke bedriften gå med på, og det ble ikke noe av undersøkelsene.
Så var det med hensyn til understøttelsen som silikosepasienter
får. Når de f. eks. kommer på utearbeid har de ofte vanskelig for
å klare seg med den fortjeneste de får. De fortsetter derfor heller
med å arbeide under dagen for derved å få noe mer fortjeneste.
Jeg anbefaler representantskapets forslag.
Anders Egeland: Silikosespørsinålet er viktig for alle; for
dem som i dag er beskjeftiget i gruveindustrien og også for ny
rekrutteringen til denne. Det er riktig at det er vanskelig å fa
ungdommen med i gruvearbeidet. Vi kan risikere at det blir man
gel på arbeidere i gruveindustrien. Hos oss er det konstatert 66
tilfelle, og det er vel noen flere tilfelle enn det Bruusgaard nevnte.
5 av 8 arbeidere hos oss hadde i løpet av noen år silikose i 2nen
grad. Disse som har fått arbeidsevnen nedsatt på denne måte, må
kunne hjelpes straks, slik at de får større understøttelse.
Thgdor Løkås: Vi kjemper ikke bare for gruvearbeiderne, men
også for de andre yrker når det gjelder denne sak.
Laurits Eliassen: For Sør-Varanger er denne sak av den aller
største viktighet. Vi har arbeidet under den mest reaksjonære be
driftsledelse i landet. Under de sloi teste arbeidsforhold har en
måttet bryte malmen fram. En kan ha vannboring og tørrboring
i samme tunnel. Det blir på den måte aldri støvfritt. Når en
kommer ut fra pukkverket er en helt dekket av støv. Jeg vil
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beidere forsvarlig økonomisk støtte gjennom syke- og ulykkes
trygd.»
Dermed skulle Bjørkåsens forslag være unødvendig. I den
innledning som foreslås ligger at Bjørkåsens forslag oversendes
forbundsstyret.
Votering: Ødegårds forslag ble enstemmig vedtatt. Ole Becks
forslag ble likeledes enstemmig vedtatt.

Punkt 4 a) Eget gruvearbeiderforbund.
Ordstyrer: Det er kommet henstilling fra gruvearbeidernes
representanter om å ta opp saken om eget gruvearbeiderforbund,
idet enkelte av de svenske gjester antagelig skal reise og gjerne
vil overvære den sak.
Votering: Enstemmig besluttedes saken tatt opp til behand
ling.
Foldalens Gnibearhehlerjorening, avd. 51, foreslo:
Ad opprettelse av eget gruvearbeiderforbund.
1. Er den komité som ble nedsatt på forrige landsmøte for å
utrede spørsmålet om dannelse av eget gruvearbeiderforbund
kommet så langt i sitt arbeid at saken kan -drøftes av dette
landsmøtet ?
2. Hvis ikke vil komiteens arbeid bli påskynnet slik at saken
eventuelt kan sendes foreningene til behandling og uttalelse
så snart som mulig, og at representantskapet på grunnlag
herav kan treffe avgjørelse om det er nødvendig å innkalle
et ekstraordinært møte av representanter for gruvearbeiderne
til behandling av saken.
Fra representantskapet:
Landsmøtet 1988 fattet etter forslag fra Folda! Grubearbeiderforening følgende vedtak:
1. Landsmøtet nedsetter en komité på 5 medlemmer som får
i oppdrag å utrede spørsmålet om eget forbund for gruve
industrien. Sekretariatet anmodes om å oppnevne et med
lem som tiltrer denne komité.
2. Spørsmålet forelegges gruveindustriens medlemmer til be
handling.
3. Komitéens utredning og avdelingenes behandling av saken
behandles av representantskapet, som fremlegger innstilling
i spørsmålet for førstkommende landsmøte og Landsorgani
sasjonen.
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industris .veseiitlige avtager. Tyskland liar nlemSlig i årrekker
vært den største avtager, og det er et stort spørsmål om dette
forhold vil komme til å inntreffe igjen i overskuelig framtid.
En må derfor regne med at det vil ta tid før gruveindustrien kan
komme opp igjen på samme høyde som den var umiddelbart før
krigen. Bedriftene må skaffe seg nye eksportmarkeder, og det må
en regne med vil ta muligens lang tid.
Som følge av disse forhold må det antas at en større del av
de arbeidere som har hatt sin vanlige beskjeftigelse i gruveindustrieii må søke beskjeftigelse på andre arbeidsområder.
I de nærmeste år før krigen regnet en med at gruveindu
strien beskjeftiget 6 000—6 500 arbeidere, under krigen noe mere.
I dag er det ikke mulig å ha noen formening om når arbeids
forholdene innen denne industri kan stabiliseres og komme opp
i så vidt stor beskjeftigelse at det kan danne et holdbart grunn
lag for dannelse av et eget forbund.
Representantskapet er derfor av den oppfatning at dannel
sen av et eget gruvearbeiderforbund for tiden ikke er aktuelt.
Ole Beck: Da Foldalens Grubearbeklerforening reiste denne
sak på forrige landsmøte var det ingen tvil om at gruvearbeiderne
ville løse saken om et eget forbund. En var selvsagt ikke begei
stret for å skille lag, men det ble vedtatt å nedsette en komité
til å behandle saken og forelegge den for dette landsmøte. Jeg
fant det beklagelig da jeg så representantskapets uttalelse om at
saken i dag ikke var aktuell, men jeg innrømmer dog at jeg forstår
det bedre i dag. Men at saken har tapt sin aktualitet forstår
jeg ikke, Det er vanskelighetene i gruveindustrien som gjør at
det ikke er aktuelt etter representantskapts mening. En ting vet
vi imidlertid, at behovet for gruve industriens produkter er til
stede selv om Tyskland er brutt sammen. Men en er selvsagt av
hengig av andre markeder. Lars Evensen ga et mørkt hilde av
forholdene, men han betegnet det som en overgang. Et jernverk
her i landet vil f. eks. få stor betydning så selv om gruvearbei
derne i dag er svake og tallmessig ikke så mange, så vil det likevel
være riktig å få et eget forbund. Det er også i overensstemmelse
med fagkongressens retningslinjer. Gruveindustrien er en særindustri og har en rekke særinteresser å vareta, som det ikke er
riktig i framtiden å koble sammen med vei- og anleggsarbeiderne.
Spørsmålet om å få gruvearbeidet anerkjent som fag er et spørs
mål som i mange år har vært drøftet og som må reises og løses.
I den forbindelse må en se på yrkesopplæringen. Yi har spørs
målet om en pensjonsordning, vi har boligproblemet og vi har en
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rekke sanitære og hygieniske krav som må løses. Dette må ikke
oppfattes som noen kritikk mot gruvearbeidernes representant i
forbundsledelsen — formannen — han har vært en utmerket
mann, som har utført et overmenneskelig arbeid for gruveindustrien og de som har hatt sin sysselsettelse der. At spørsmålet
i dag om et eget forbund står vanskeligere enn i 1938 er riktig
og tiden ligger ikke så godt til rette for en slik sak. Men per
sonlig mener jeg at landsmøtets vedtak av 1938 må følges og at
landsmøtet her må vedta det, men saken må utskytes inntil videre.
Gruvearbeiderne er av den oppfatning at den løsning som i dag
kunne være en ordning for oss, ville være at vi i forbundet fikk
en egen avdeling for gruvearbeidernes saker og interesser. Å
være forbundets formann er så krevende arbeid i et så stort for
bund som vårt og vi ser at det stadig melder seg nye arbeids
oppgaver. Hvis det kunne aksepteres en slik ordning, at forbun
det ble satt i stand til å vie gruverne mer interesse, så tror jeg
gruvearbeiderne vil være tjent med det foreløpig. Jeg vil foreslå:
1. Landsmøtet gjentar det på landsmøtet i 1938 fattede vedtak
om å utrede spørsmålet om opprettelse av eget gruvearbeiderforbund.
2. Da den på landsmøtet i 1938 valgte komité er blitt delvis
defekt, blir komiteen å rekonstruere.
Forslag til komité fremlegges av valgkomiteen.
3. Da spørsmålet om et eget gruvearbeiderforbund for tiden ikke
kan løses, og ut fra det syn at forbundets formann ikke skal
stå som representant for noen enkelt gruppe, er landsmøtet
enig i at det ved forbundskontoret opprettes et eget kontor
for gruveindustrien, som ledes av en valgt tillitsmann for
gruvearbeiderne.
Dette går gruvearbeiderne inn for og vi håper at vei
arbeiderne og anleggsarbeiderne likeledes vil gå inn for det. I til
knytning hertil vil jeg si når vi nå først er inne på gruveindu
strien, at det er ingen industri som er så stedmoderlig behandlet
når det gjelder de rent samfunnsmessige hensyn som knytter se"
til en slik industri.
’
Johs. M. P. Ødegård: Representantskapets framlegg er selv
sagt ikke slik ment at spørsmålet ikke er aktuelt lenger. Det en
sier i konklusjonen er at det for tiden ikke er aktuelt. Og det er
sikkert også alle klar over, også gruvearbeiderne og deres repre
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sentanter, slik som denne industri står i dag. Stillingen var den
i fredstid som i ufredstid at det var det tyske marked som var
avtager. Nærmere 80 prosent av alle bergverksprodukter gikk til
Tyskland, og under krigen var det 100 prosent. Denne forbindelse
falt helt vekk ved krigens opphør og Norge har ikke andre over
sjøiske markeder. Det er produktets art som var så spesiell at
det ikke vår lett å finne andre avtagere enn Tyskland. Når det
gjelder oppbyggingen av bergverksindustrien så vil selvsagt ogsa
forbundet bli engasjert i den sak. Det er imidlertid ikke bare
gruveindustrien som er deprimert etter krigen. Men hVa det gjel
der om for oss er å finne fram til en linje som bygger på fredlige
forhold. Beck var inne på at gruveindustrien var vist liten opp
merksomhet på alle hold. Sagbruksindustrien er den eldste i lan
det, dernest kommer gruveindustrien, som kan regnes tilbake til
for 300 år siden. Vi har ennå gruver som har eksistert i 300 år.
Staten er innehaver av hundrevis av gruveanvisninger, men Staten
har ikke gjort noe for å undersøke disse og absolutt intet gjort
for å få i stand noen drift ved disse. Vi hadde bergmesterne i sin
tid og som jeg vil betegne som det tekniske politi, en institusjon
som er svekket betydelig i de senere år. Forbundet har gjort
mange henvendelser i så måte om at denne institusjon ikke måtte
svekkes. Det var tidligere 2 fagkyndige innenfor alle bergverksdistrikter. Men ettersom det ble vakanse innen bergverksindu
strien så ble det ikke antatt nye, men distriktet ble tillagt nær
meste bergverksdistrikt. For en del år siden var det en slik bergverksmesterstilling som skulle oppheves. Samme dag saken skulle
behandles i Stortinget, gikk jeg dit og framholdt til flere represen
tanter at vi var ikke enig i at bergverksmesterstillingen skulle
oppheves for til slutt å forsvinne helt. Saken ble sendt tilbake
til komiteen og det kom en ny innstilling om at stillingen ikke
skulle oppheves, men den skulle foreløpig ikke ansettes. Jeg tror
ikke jeg tar feil når jeg sier at vi nærmer oss bortimot 30 000
mennesker som lever av denne industri, og ser en så videre på
nasjonalinntektene så går det inn om lag 60 millioner kroner pr.
år og det skulle etter våre forhold bety noe. Jeg er av dem som
tror at bergverkene har en framtid for seg, men det vil ta noen
tid. Jeg er imidlertid ikke et øyeblikk i tvil om at den vil få
betydning. Jernverkssaken vil spille en stor rolle og vil stabilisere
forholdet. Det kan for øvrig være andre problemer som står i
lignende forhold som denne industri. Vi har svovelkis og annet
som kan tenkes foredlet innenfor landets grenser. Vi har Orkla
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Metall, hvor det kan tenkes ennå mer foredling enn hittil. Tiden
er nå inne til å ta opp disse saker. Jeg har sagt fra til gruve
arbeidernes representanter at jeg er enig i at landsmøtets vedtak
av 1938 må stå ved makt og at en må få et eget forbund. Det er
selvsagt ikke fordi en er misfornøyd med kameratskapet med de
andre grupper i forbundet. Når Beck foreslår en ny mann i for
bundet til dette spesielle arbeid, så er jeg enig i det. Forbundets
formann vil i den kommende tid få mange arbeidsoppgaver som
kanskje ikke så direkte har med forbundets vanlige arbeid å gjøre,
men er 1 i lee nødvendig for det. Etter frigjøringen er jeg oppnevnt
som suppleant i det økonomiske samordningsråd, og formannen
for dette har funnet det nødvendig å innkalle både representanter
og alle varamenn, og det er allerede mange forslag som er utarbei
det som stabilisering av prisene, valutaspørsmålet etc. Videre er
jeg oppnevnt som medlem av Norges Eksportråd, og etter det
arbeidsprogram den institusjon har så tror jeg en må regne med
atskillige dagsverk der. Men der er det nødvendig at arbeiderne
er representert. Dette utvalg har som sitt spesielle arbeid å be
handle alt som har med eksport å gjøre og hvor også bergverkene
-er en faktor. Hvis det skulle vise seg at jeg ikke fortsatt blir
forbundets formann, vil jeg forelegge nevnte institusjoner spørs
målet om jeg skal fortsette i disse verv. Det er nemlig slik at det
er Arbeidsmandsforbundets formann som er med i disse institu
sjoner. Så den som blir forbundets formann får atskillig arbeid
utenfor forbundet. Vi har videre yrkesopplæringen, vi har yrkessykdbmmene, oppgaver som også tar sin tid. Det kan være spørs
mål om samarbeid med andre arbeidsplasser, så de som av helbredshensyn må søke seg en annen arbeidsplass kommer lettere til.
Det er arbeidsoppgaver nok. I dag kan det gå, men ved en utvidet
framgang i industrien så vil det for hver dag bli vanskeligere.
Jeg tror derfor det er grunn til for landsmøtet å overveie med
velvilje Becks forslag om en tillitsmann for gruvene ved forbundskontoret. En ting til vil jeg nevne, det angår ikke bare gruvenes
interesser, men hvis det er så at en Ønsker at jeg skal fortsette
så er det nødvendig å få med yngre krefter i forbundsledelsen.
Det jeg har nevnt om det framtidige arbeid i forbundet begrenser
seg ikke bare til gruveindustrien. Det samme vil melde seg for
alle industrier, for alle de grupper vi har i vårt forbund. Vi har
f. eks. utbyggingen av våre vannfall og elektrisitetsforsyningen.
Der har vi også oppgaver. Vi har vei- og jernbanearbeider, det blir
arbeidsoppgaver nok. Det blir noen travle arbeidsår framover.
Det blir sikkert ikke noe overskudd ay arbeidskraft i forbundet.
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Gjester tar avskjed. — Forbundets hederstegn utdeles.
Ernst Falk: Kamerater! På grunn av preserende arbeid
hjemme er jeg nødt til å reise i kveld. Forbundets 50 års virk
somhet kan en tydelig merke på mange ting, ikke minst på dette
landsmøte. Det har vært en saklighet til stede og lagt en slik
interesse i sakene at det lover godt for et framtidig arbeid. Vi
har i alle år hatt et utmerket samarbeid i Skandinavia om det
enn har vært avbrutt da Norge og Danmark var okkupert og
Finnland var i krig- Vi har dog likevel hatt muligheter for å
opprettholde det skandinaviske samarbeid under okkupasjons
årene. Allerede i august måned i år kom vi sammen og neste møte
vil bli lagt til Norge. I de nordiske land er industriforbundsformen gjennomført på forskjellig vis. I Danmark har en fortsatt
fagforbundene. Norge sluttet seg til det skandinaviske samarbeid
meget tidlig og det var Arbeidsmandsforbundet som førte an. Jeg
kjenner til hva forbundets representanter har utført av arbeid i
den skandinaviske gjensidighetskomité. Ikke minst i Norden står
vi foran store oppgaver. Vi står kanskje overfor oppgaver som
vi vil komme til å stå nokså fremmed for, men som vi likevel må
ta stilling til og være med på. Jeg vil framføre min hjerteligste
takk til forbundet for den store gjestevennlighet. Jeg ønsker til
lykke med de 50 år som er gått og ønsker hell og framgang for for
bundet i de år som kommer. (Bifall.)
Johs. M. P. Ødegård: Sett ut fra vårt syn er det beklagelig
at du allerede nå må reise fra oss. Jeg vil imidlertid på lands
møtets og forbundets vegne takke Falk for at han har fått tid til
å være til stede ved vårt landsmøte. Jeg ber ham ta med en hilsen
og takk til våre kamerater i Svenska Grov- og Fabrikarbetareforbundet. Det har alltid vært et godt samarbeid oss imellom,
som ofte har gitt seg positive utslag og vi har lært ikke så litet
av våre samarbeidende organisasjoner i Sverige og som vi for vår
del har kunnet utnytte overfor våre egne arbeidsgivere. Vi har
alltid møtt stor forståelse og positiv hjelp. Jeg håper derfor at
det vil være dem et minne at de har vært til stede ved vårt 50 årsjubileum, en begivenhet vi for vår del vil sørge kommer med i vår
historie. Forbundsstyret er blitt enig om å overrekke dem en
liten gjenstand som et mer personlig minne om denne begivenhet.
Vi vil gi dem det hederstegn som vi utdeler til våre medlemmer
etter 25 års medlemskap. (Formannen fester derpå forbundets
hederstegn på hver enkelt av de danske og svenske gjester) og
slutter med følgende: Jeg vil be våre danske og svenske kamerater
om så ofte som mulig å bære denne nål. (Langvarig bifall.)
A — 13
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Ellen Henriksen: Jeg vil på vegne av Kvinnelig! Arbeiderforbiuicl i Danmark takke for disse dagers behagelige samvær Del
(BifanT g6t miUe dristigSte forventllillger. Takk allesammen.

drev med tidsstudier. Han var anmeldt for landssvik. Kå holder
han forelesninger ved Høyskolen i Trondheim. Jeg vil anbefale
at vi får denne mann vi ber om ved forbund skontoret.
Erik Goniis: Om lag 11 000 gruvearbeidere står i dag i vårt
forbund. Vårt forbund er dannet i 1905 og særlig etter år 1925
steg vårt medlemstall. Vi var 2 tillitsmenn fram til 19B4, da måtte
vi gå til å ansette en mann til. Kår det gjelder selve industrien
skulle en ha grunn til å tro at det vil bli noenlunde på samme
måte hos oss som Ødegård var inne på når det gjaldt deres for
hold. Vår formann er for nærværende oppnevnt som medlem av
en komité som skal utarbeide nærmere regler for gruveindustrien,
idet Staten eier halvparten i flere gruver.
Alh. Karlsen: Larsen angrep Beck sterkt for forslaget og den
motivering hau ga for dette. Jeg oppfattet det slik at landsmøtet
skulle uttale seg for at en nedsatte den komité som landsmøtet i
1938 besluttet og så gjøre det arbeid som var forutsetningen den
gang. Et annet spørsmål er om resultatet av komiteens arbeid
kan bli at en går inn for et eget forbund. I dag skulle jeg anta,
hvis ikke forholdene endret seg sterkt, at en neppe ville gå til
dannelsen av eget forbund. Medlemstallet i dag vil bli for litet
og et eventuelt nytt forbund vil av mange grunner komme til å
arbeide tungt.. Det er meddelt meg at en i dag neppe vil komme
opp i mer enn 7 000 arbeidere og da må en regne med kvartsbrudd,
glimmer, hyttedrift og andre.
Anton Nilsen: Jeg ble atskillig forbauset over å se at det var
gruvearbeiderne som ville danne eget forbund. Jeg husker fra den
gang jeg begynte i fagorganisasjonen og arbeidslivet, at det nett
opp var gruvearbeiderne som ledet an i organisasjonsarbeidet og
gjennom Korsk Arbeidsmandsforbund. Det er beklagelig å høre
denne utvikling. Er det påkrevd så er det en annen sak. Men jeg
tror ikke tiden er inne til dette. En må også se på den økono
miske side. Gruvearbeiderne har tilhørt de heltbetalende og det
vil svekke Arbeidsmandsforbundet at de går ut, men selvsagt
kan vi likevel ikke motsette oss det, hvis det er absolutt påkrevet.
En taler om inntektene av bergverksindustrien og jeg vil i sam
band dermed minne om et gammelt ordtak: Korges fjell skal
betale Korges gjeld.
Ludvik Larsen: Karlsen sier at Larsen har angrepet Berk,
fordi han har kommet med et forslag om nedsettelse av en komité
som landsmøtet vedtok enstemmig forrige gang. Det vet jo lands
møtets representanter at jeg ikke har gjort. Det vil det steno-

Johs. M. P. Ødegård: Kvinneligt Arbejderforbund i Danmark
er en gammel organisasjon bygget opp som et vanlig fagforbund
og- bestående av bare kvinner. Det er den eneste organisasjon i
sitt slag i hele verden. De har en organisasjon som det ikke er
maken til i verden. Jeg vil be representantene for Kvinneligt
Arbejderforbund i Danmark om å overbringe våre hjerteligste
hilsninger med de beste ønsker for framtiden. (Bifall.)
Vrnrt Falk: På de danske og svenske gjesters vegne vil jeg
takke for den hedersbevisning som er gitt oss. Vi vil være stolte
over a bære dette merket. (Livlig bifall.)

Fortsatt behandling av eget gruvearbeiderforbund.
, , Lydtvl^ Larsen-' Den sak Beck reiste og den måte han gjorde
, et JP tpp meg nokså merkelig. Jeg tok det som kritikk mot for
bundets formann som hittil har hatt med gruvearbeidernes saker
a gjøre- Men i konklusjonen hørte vi noe annet. Jeg satt igjen
med følelsen av at det gjaldt å få fram en viss person. Men Øde^IC; ^ar kjøttet sin dont vel så bra som andre. Det er ikke
riktig å bruke den slags argumenter, at en ikke er blitt tilgodesett.
Hvis Ødegard skulle finne på å legge opp så må selvsagt gruve
arbeiderne ha en ny mann. Jeg synes det er et spill her. '
Emil Zakarmssen: Jeg for min del gratulerer gruvearbeiderne
med en slik utvikling. Arbeidsmandsforbundet er moderforbundet
og har opplært medlemmene i organisasjonsarbeid inntil de har
kunnet sta på egne ben. Forbundet har fostret mange store selvforbund. Jeg ser det som en framgang at gruppene blir
sa stoiø at de kan stå på egne ben.
I , J‘ ?■ Johansen: Kår det gjelder eget gruvearbeiderforbund
sa tror jeg at vi før eller senere må komme dit hen, og jeg vil derfor
være enig i representantskapets forslag. Kår det gjelder anset
telse av en mann for gruvearbeiderne ved forbundskontort så er
det naturlig at de får en egen mann.
Bernh Bjånes: Larsen var uklar. Jeg trodde en hadde lagt
merke til hva formannen sa om det arbeid som forbundets formann na har a skjøtte om. Jeg er på en bedrift hvor en holder
pa a snevre arbeiderne inn i et nett. Overingeniøren som vi hadde,.
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Asbjørn Andersen, (til forretningsorden)- På H tidWrP
tidspunkt i debatten ble det foreslått av Larsen
lllg‘ '
komiteen skulle utarbeide forslao og £ vi benili
tedtas na sa redaksjonskomiteen kan arbeide med det.
Votering: Larsens forslag om å sende sakpn +;i
i i •
komiteen ble enstemmig vedtatt.
vedaksjonsMøtet hevet.

Formiddagsmøtet torsdag den 29. november.
Ordstyrere: Beck. — JupsJcås.
Møtet ble satt og navneopprop foretatt.
Protokollen fra gårsdagens ettermiddagsmøte referert es
og god kjentes uten bemerkninger.
Eimar Wirak fikk permisjon fra fredag på grunn av arbeid
méd kommunevalget.
Fordelingen av representantenes bidrag Ul Finnmark
og Nord-Troms.
Kr. Moljord: I tilslutning til forslaget som ble vedtatt i går
om en bevilgning av 20 kroner frå hver representant, a il jeg
foreslå:
De av landsmøterepresentantene bevilgede pengebeløp oversen
des Finnmarks faglige Samorganisasjon til disposisjon.
Votering: Forslaget’ ble enstemmig vedtatt.

§ 17. Forsikringskassen.
Fra redaksjons- og bndsjeUkomMeen forelå nå følgende:
I samsvar med landsmøtets vedtak har redaksjons- og budsjettkomiteen i fellesmøte behandlet de for landsmøtet framsatte
forslag, og komiteene er enstemmig om å foreslå følgende som
punkt 3 i forbundslovens §17:
Dør et medlem som er berettiget etter nærværende lov, utbe
tales til medlemmets ektefelle, barn, foreldre eller andre slektninger
som medlemmet ved sin død hadde å forsørge, eller den som hadde
medlemmet til forsørgelse, en forsikringssum etter følgende tabell:
kr. 300.00
Etter minst 3 år s medl.sk. og bet. 150 ord. merker
400.00
__<<__
«
—«—
~
200
4
__«__
«
500.00
W- « %
250
-—«—
5
600.00
—«—1
«
—«—
300
—«—
6
700.00
«
—-«—
—«—
350
-—«—
7
800.00
«
—«—
400
—■«—
8
900.00
«
—«—
«
450
9
—«—
—«—
_«_
500
« 1000.00
—«—
10
Har avdøde ingen pårørende som foran nevnt, utbetales til den
som hadde utgiftene ved begravelsen kr. 300.00 i begravelsesbidrag.
De øvrige punkter i representantskapets forslag til forandrin
ger i forbundslovens § 17 foreslåes vedtatt.
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§ 5-

deisen med forbundet fant vi det ikke nødvendig å sende inndskrivet Skrivet er inntatt i beretningen for det illegale arbeid.
En skal være oppmerksom på at forbundet har ikke andre

bom punkt 3 i forbumMovens ? 5 foreslår budeio+ti
•+
redaksjonskomiteen enstemmig følgende:
udsjettkomiteen og
«Medlemmer som har fvlt un a,,

Korst Arteidsmandsfortamtl i minst 20

,

‘T ™"'t ]medl<'m ="

a*

«<toB

i.

«««•

(I.1aS^S;n™ZiT6”"t*'ltSk”P'‘8 '"S!aS "*>»»* «•
det SitXtZS^if *'/*».»' lmsmt feU - «
av 1941 fortsatt skal <neblp r mii 1 J_r]»1 esentantskapets vedtak
forslaget hvis ikke lamLmøtet^yedtøkTv^Ss^ff -^T™6 f01*
dette landsmøte. Når en onnforrlrpr „ n
' k 1 gjelde mntl1
kontingent, så må de ha iSf lil f d1'!16?'6 fil ikke å ^tale
heter. Jeg har for min dpi :n , f,a 0l»ljarbe](le seg sine rettigilk'“ *“ * overholde Zffi “l/SS
vet vi 'hvo^dan^ituashmei/lmrePTeSe^+ntS^ape!* .var sammenkalt
gen fortsatte i landet. Hadde de Cir ' ! Vi"* delvis l,es;U< og kri
kampen ha blitt enda stdiae
» ierte sendt flere tropper ville

fs;éTeik r øSs:%5ir^“ “ S^Æeta0^
talende. Vi hadde allerede dT!
8, tilsvarende for de halvtbeopparbeidet Seg rettSeto i torXi,?„ t* r41^» "» badde
viile kassen ikke ha klart det rna Sskassen og .skalle jioe skjedd

szsxxfxxr 'f,fsaken nærmere forklart rm
Vr
tiadde forbindelse med ble
neie toiklait. De avdelinger som hadde brudt forbin-

inntekter enn kontingenten.
Olaf Fors: Jeg er forundret over at redaksjonskomiteen ikke
har berørt punkt 2 i repressntantskapets innstilling og videre
om dette skal ha tilbakevirkende kraft,
^ f elder fo-V
rinsrskassen så er det forbund som har opptil ^5 øie i kont ingen D°floXåd utaeadte „ henstilling «1 sine n.edle.umtn. om a
betale de 25 øre. I vårt eget forbunds sirkulære het det at
skulle betale minst mulig og medlemmene regnet da med at de
kunne betale F.-merker. Jeg opptar forslag om at r.-merkei
legges på 10 øre. Jeg opptar mitt tidligere forslag.
Ole, Våde: Vi må se representantskapets vedtak ut fra den
situas on som forelå den gang. Det var umulig da å holde lands
møte og en så på den økonomiske stilling at forbundet ikke kunne
makte å oppMle sine forpliktelser. Jeg vil ikke klandre dem
foi det Jeg ville tvertimot ha klandret dem hvis de ikke hadde
gjort det. Jeg ser på denne sak ut fra forbundet som helhet og
ikke ut fra hensynet til de enkelte medlemmers personlige forhold,
at kassen skal klare sine forpliktelser i tiden framover. Det vai
i så måte interessant å høre revisor Møllers redegjøre se om i\on
dan det ville ha gått med kassen hvis en hadde foitsatt med
kassen slik som den »ar tidligere. Vi han flere «otbtmd som ikke
gir rettigheter for F.-merker. Ingen vil bli fratatt lettighe e ,
men en skal ikke ha noen rettigheter for den tid en ikke har
betalt kontingent og det skulle da være innlysende for alle.
Einar Holm: Jeg vil ikke kritisere forbundsledelsen for at
den gikk til dette skritt under krigen, men en blander svært mege
sakene her. En må fastholde at det var krisebetont allerede
1939 Vi må gå ut fra at når det nå blir arbeid for folk sa vil
det bli flere medlemmer og da vil forsikringskassen også bli styr
ket Jeg betrakter derfor dette som den necraHre lmje a løse
saken på. Hvis forslaget fra redaksjonskomitéen blir vedtatt sa
må det ikke virke tilbake fra 1. juni 1940, men fra den fid la
møtet bestemmer. Det tales om utsendte paroler. Det er ikke alle
som bare setter seg ned og venter på paroler. Vi ma tenke lt
selv også. Den faglige samorganisasjons sekretær var til a begyn e
med også enig i at det beste var å holde organisasjonen sammen,
men senere kom han til en annen oppfatning. Jeg vi 16 ■
bort fra parolen, men en skal også respektere medlemmenes opp-
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ansvar økes dermed med 4 pst men likevel vi/
2- ;kassei18
det. Det betyr at en kan l.-. ■> v
i
k( Ve Vl1 JeS 8'a over til
seg falle rettigheter Men " ’ o61' ^1' 1 aret °8' encla opparbeide

medlemmer kan derfm»' ikke
, ansvar. -'Il< ansvarsbevisste
sj on skomitéen for esHr mJf T- ^ ^ ^ enn (let re^klet ha toa.,1 “ VSr
dT ”«-«»P M
sees i sammenheng. Jeg- anbefaler rei
Ini! a)k!vemligVis
Bet var en forglemmelse i 1040 e iedaksJOfskomiteens forslag,
medtatt. I november 1040 ki,! , , • ^resmedlemsskapet ikke var
tantskapet henstilte til fm-i
fe imidlertid ojiptatt og represenble giort on ien lf , 1 !0rbTdlStyret å ^arbeide forslag og det
votering. Del; ble vedtatt
f ed?emmer 111 skriftlig
utbetales ved fylte 00 iir for x,
Bet måtte eeatlea l„“ Meptteme,™'

lol'sllkl‘l"8sl>eldpei kunne

•*******■

sikt over kassens stillino- v ra i i
^
ka °ni a få en over1941. men STwSSkW åt“
i
ordlyd:
loiDehoid at § D punkt 3 måtte få følgende

«Medlemmer som har fvir no
..
ordinære merker kan ti ntbefalt k, wi) (in “ “f i",'lbfalt l»*»
siknngsbeløpet. Før 1 iuli 1040 liiir •’ ^ ’SOm ^orfkudd I)å fo1'F-merker 4 regne eom ordinære
‘
ognå
l>eslikfUge'ltse"H,et”IeS ll°S 'kke de,?'m mediemmet har lønnet
“ !if.-

***«sp«-

av rettigheter mTS ;“ .. “*kl,1!f S»dtJ?‘Pos for opparbeidelse
vedtak. Jeg har foretatt en
^ S°-11 |,;l Bandsorganisasjønens
ri måtte ha, lirJ ri
““lhrIlk,ai k0“,i”8<i“t
minst 40 Ore hvis kassen sktdle klare Sn iSt' , * mMte 1,s
Sjonskomitéens forslag må
, ' e&' d 01 kaster en redak-

else. Et landsmøte kan ikke vldta frø sl a 6 * På k«utingentforhøyende. Jeg liåpei derfo nt 1 !1
1&g som velter kassen over
fe wpei aeiioi at en ser ansvarsbevisst på dette

Jørgen Aslesen-, avd. 1, foreslo:
Da man må gå ut fra at samtlige representanter er klar over
forsikringskassens stilling, og det neppe kan fremkomme noe nytt
under en fortsatt debatt, henstilles det til de inn tegnede talere
å frafalle ordet hvis de intet nytt har å komme med, så vi kan
komme til avgjørelse i spørsmålet, da tiden ellers løper fra oss.
Asbj. Andersen, avd. 102, foreslo:
Det henstilles til det nye forbundsstyre om å finne en kon
trollordning slik at medlemmene til enhver tid betaler den kon
tingent som svarer til utlønningen.
Spesielt må kontrollen med bruk av F.-merker gjøres effektiv.
Johan Lien, avd, 190, Saltdal Arb.mannsforening, foreslo:
Landsmøtet fatter vedtak om at «hvilende rett» og F.-merker
under okkupasjonsårene ikke blir fratrukket opparbeidelse av
æresmedlemsskap.
B. Tlmnshelle, avd. 24, foreslo:
Alle medlemmer erholder fulle rettigheter under okkupasjo
nen.
Forutsatt at forsikringskassen ikke kan dekke de løpende ut
gifter, bemyndiges forbundsstyret til å utlikne ékstrakontingent
for å bringe kassen i balanse.
Strek ble satt.
Emil Ødegård: Da saken var oppe for et par dager siden
uttalte jeg at den oversikt vi fikk over forsikringskassen var krisebetont. Det ble sagt nei. Jeg påstår fremdeles at det er slik.
Arbeidsledigheten fra 1928 og fram til 1940 øvde sin innvirkning
på kassen, idet det ble mange F.-merker. Men det skyldes ikke
bare F.-merkene at kassens stilling er dårlig, det bunder dypere.
Det er opplagt at ytelsene til kassen er for små. Jeg har tenkt
at man for å skaffe kassen en kapital kunne utligne en ekstrakontingent, og jeg vil oppta forslag herom.
Det vil kunne bety om lag 200 000 kroner og det vil støtte kas
sen. Den vil da klare seg til neste landsmøte. Det forbauser meg at
ikke dette kom opp på landsmøtet i 1938, idet en allerede da
måtte være klar over at kassen ikke ville klare sine forpliktelser.
Da forslaget var fremmet etter at strek var satt kunne det
ikke opptas.
B. Tlmnshelle: Jeg skal ikke komme inn på det lovlige eller
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iiioviig^ i forbundets vedtak lier. Med forslaget lier vil vi «iøre
op£ftil1eT ™117m“t'0rlSat' "å h01"8 sit‘ -«UenmSp i
01 aen til de ei 70 ar for a kunne opparbeid^ seg rettigheter Når
det gjelder parolene så ble de stort sett fulgt. De som loialt bøyde
—rSer,blir^ 5 år tilbake ^ det må vSe opplag
uiettteidig. Dei for har jeg fremmet mitt forslag om at alle som
hadde sitt medlemsskap i orden til 9. april skal ha rett til å onn
skaffel6 T\rdt!^ter- °8 j6g har anvist hTOrdan pengene skal
f
,4‘' '*«n.V*UgelSe til ved eketLkfnSgeS
a søige for at kassen kommer i balanse. Jeg kan i denne foihin

ssz

stilling.

8’

D tt

de: ?re -«s™»*

blU’ Gt t, les'g 1:11 representantskapets inn-

mimiteralere Vai' fl'emdeles in“tegnet.

Taletiden ble satt til 5

forslKtr-^ Vil k°^ °g godt si at alle disse mellomtii eiiSheJlt rettfS-di inte*es5ei'- ?,et er °gså umulig å komme fram
skapets innstiZn en
T
tm må 611 vedta ^Presentantpet vedt^ i id f Me" nPP Ve det V"dtak som ^P^sentantska» k»i>tiiigent «v 40 øre til denne Se

''

“ ** “

(let bé“té “ndelSe fEfiaks)0"sk»”>i»»s «orelag er nten tvil
ikke Vi n,a - i
• fulgt Parolen om kontingentstreik, andre
ordtaS
"“g arg,0re °m Pl-“erkeM '>«»«« *a tegnes for

fSPJ? %

kassereren
'n
b“‘rMe <lSt revisor Møller og lioved.. .7'.
' f*™1' Jep Oo nødvendige forntsetmi er. nvis de 4o pst. som betaler F.-merker går over til helt

.“erter „ ’ it S 7 7 .'““r1 «»** ril ‘1» Ketale „rdin,ere
eikti og det blir i det hele tatt mindre F.-merker Det hm- ™T.i

Sivi T
°17kfe> -® vi mf. * en bedre kontlill rneVde,
slS Te d ure
øf! 611 ll0,I'‘k,,ls vedtar redaksjonskomitéens for’
dett 8 "
a‘ ,orl>nndsstjret enda e.i gang seTlitt pl
en mæbf.Xll./ ^ '«f»”»
«• -» W taa hevde at
ke har høit noe om kontingentstreik. Iallfall kunne det vel

ikke være tvil lengre etter at Hansteen og Wikstrøm var skutt.
Fra den tid besluttet jeg meg til ikke å betale kontingent lengre,
koste hva det koste ville. At en ikke kan opparbeide seg rettig
heter for denne periode er jeg enig i. Men jeg tenker på vei
arbeiderne. Selv om vi får større bevilgninger til veiarbeid, så
vil det bli lengre perioder vi går ledige. En skal være oppmerk
som på de hundreder av sesongarbeidere.
Nils Bakken: De seneste landsmøter har alltid behandlet forsikringskassen, men med uvesentlige forandringer. V i er nå kom
met til det tidspunkt at vi må ta rev i seilene. Vi må ikke sette
oss i den stilling at kassen ikke klarer sine forpliktelser. Jeg vil
anbefale redaksjons- og budsjettkomitéens forslag. Det er det
høyeste kassen kan tåle.
Olaf Fors: Redaksjonskomitéens forslag går ut på 20 øres
kontingentforhøyelse på ordinære merker og konsekvensen vil bli
at F.-merkene blir helt fri. Mitt forslag går ut på 20 øre også
for F.-merkene. På den måte kommer det enda mer i forsikringskassen.
Kristian Moljord: Jeg har hatt den tvilsomme ære å måtte
se på de endringer som her måtte til. Vi har meget samvittighets
fullt behandlet denne sak under alle synsvinkler og det var ikke
mulig å komme fram til annet enn det som her er fremlagt. Vi
har sett tilfelle av at et medlem har innbetalt 50 kroner, men har
fått 1000 kroner utbetalt. Er det noe sted en kan få slike renter
for sine penger? Det vil være ansvarsløst å fortsette slik. Kassen
vil bli sprengt og de som har betalt vil ikke kunne få sine for
sikringsbeløp.
Ordstyrer: F.-merkene blir bare til kontroll, de skal ikke
betales.
Hans Johnsen: Vi skal ikke arbeide oss bakover. Vårt mål
må være framover og oppover til bedre kår. Å stenge for F.-mer
kene her er et tilbakeskritt. Vi ser da heller framover enn tilbake
på de år vi har gjennomlevd? Slik som stillingen nå er må vi
rundt og hente medlemmene inn igjen i organisasjonen.
Jf. Kristiansen: Jeg representerer en forening hvor det var
særlig vanskelige forhold under krigen. Vi hadde en nazistisk
formann. Vi sluttet å betale og fikk hvilende rett. Jeg kan dog
ikke ta ansvaret for å stemme for Thunshelles forslag. Jeg vil
stemme for redaksjonskomitéens forslag og jeg mener at medlem
mene vil forstå det.
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Kr. Morken: Jeg var en tid medlem i Stavanger hvor en hadde
en nazistisk formann og det var rimelig at det ble skulking i kontingentbetalnigen. Men så vidt jeg kunne forstå ble det dog likevel
innbetalt sa noenlunde med kontingent. Det er ikke så farlig for
oss eldre, men vi skal huske på de mange unge som vil komme
til organisasjonen. Jeg kan ikke gå med på kon I i.,geni forhøyelse.
Hans Paulsen: ForsikringskasSen har vært et smertensbarn.
1 ør krigen hadde vi en lang arbeidsjøshetsperiode, som ikke bedret forholdene. Jeg taler ikke for min syke mor, men jeg kan
ikke være med pa det foreliggende forslag. Det er en stor urettterdighet a ga fram slik når en under krigen ble oppfordret til
ikke å betale sin fagforeningskontingent.
Asbjørn Andersen: Det virker nedslående når talere som
Eeigundhaugen, TliunxheHe og andre går imot dette. Landsorga
nisasjonen har bestemt retningslinjene. En vil bli vanskelig stilt
i agitasjonen hvis en skal gå ut fra at vi er en forsikringsinstituT
+-uP?^e med fagorgaiiisasjonen. Det er riktig
at vedtaket far tilbakevirkende kraft. I 1939 da faktisk talt alle
det mr 7 r 1 '''' det 43'23 P8t- Som betalte F.-merker. Slik kan
: n kke forfatte. Thunshelles forslag er def mest nedslående i
. . *7; Ansvai’sløst. Først inneholder det fulle rettigheter
Def1e1Sd^erkaSS'ei7klarer dCt Skal det ntfignes eks t ra kon I higen f.
et er dødslmjen. Det er a gjøre oss til en forsikringsinstitusjon.
Dette er oppgaver som ligger til samfunnet å ordne. For øvrig
oo fWuSl a?0n-<4Sen-1bl- spprsmål om ensartede medlemsbøker
og dermed vil ogsa forsikrmgskassen bli opptatt.
O .
H,',,aks.io"s- og budsjettkomitéens forslag til punkt
3 1 s n; lde vedta I mot 9 stemmer. Punkt 2 i representantskapets
ble Vedtatt
T aV llVert S°lgte merke til forsikringskassen)
Punkt 7 7 i ! 6
SOm ble avgitt f01' Olaf Fors forslag,
het verl 1
pieseritantskaPets forslag (om F.-merkenes ugyldig0PParbeidelse av rettigheter) ble vedtatt med stort fler,,1
Thunshelles forslag som oppnådde noen stemmer. Ende
vedtbnV
°g bndsjettkomitéens forslag til punkt 3 i § 5
7 m . !° 7
stemmer. Dermed bortfalt Johan Liens forslag
Asbjøin Andersens forslag ble enstemmig vedtatt.

Gruvearbeidernes mann i forbundsledelsen.
ODDfatnlmTy ’ ^f1^01111*6®!1 forespør om hva gruvearbeidernes
ledelse
Fornts1! -18711
dePes eve,ltlieUe mann i forbunds
ledelsen. Forutsetningen var at forbundets formann ikke skulle
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representere noen bestemt gruppe. Det skulle da være opplagt
at en skal ha en spesiell mann fra gruvearbeiderne. Etter mm
mening skulle det ikke være noen misforståelse i så måte. Jeg
går ut fra at landsmøtet er enig i denne fortolkning.
./. p. Karlsnid: Det var noe uklart det forslag Beck frem
satte, og en skal også være oppmerksom på at det foreligger for
slag om ansettelse av en reisesekretær. Av hensyn til valgkomitéens
arbeid vil jeg foreslå at nærværende sak bringes fram til votering
i formiddagsmøtet. Hvis det kan gjøres vil valgkomitéen kunne
ha møte klokken 15.
Ludvik Larsen: Den fiksjon som nå kommer beviser at jeg
hadde rett i går. Jeg er enig med dirigenten i at avgjørelsen i
går er bindende for en 5. mann i forbundet.
Adolf K. Lien: Det er vedtatt 1 fastlønnet tillitsmann til
ved forbundskontoret. Når det tales også om en reisesekretær
så går det ikke an. Det kan ikke være nødvendig med 7 mann
ved forbundskontoret. At en ansetter en mann til for at Ødegård
kan ofre seg for hele forbundets administrasjon og ikke ha noen
bestemt gruppe, er jeg enig i. En må huske at det ikke bare ei
dette med en lønning til, men det må da ansettes rlere funksjo
nærer og det blir nødvendig med flere kontorlokaler.
B. Thunshelle: Jeg stemte for forslaget ut fra det at gruve
arbeiderne skulle få sitt eget kontor og ikke ut fra det at de
absolutt skulle få valgt en mann. Men jeg er ikke uenig i dirigen
tens oppfatning.
Dermed var det enighet om dirigentens oppfatning.
Punkt 4 b) Ansettelse av reisesekretær.
Veiarbeidernes Industrigruppe i Akershus foreslo:
Der ansettes en reisesekretær til å reorganisere forbundets
avdelinger ved veiarbeidsdriften.
Motivering:
Da vi er bekjent med at organisasjonen blant veiarbeiderne
er dårlig og at det i avdelingene ikke er i orden med kontingentinnbetalingen m. m. anser vi det nødvendig at det blir gjort noe
for å få organisasjonen i orden igjen. Vi mener at en reisesekretær
vil være den beste løsning.
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Fra representantskapet:
Spørsmål opptas i forbindelse med valg av tillitsmenn.
Johan Lien: Etter avgjørelsen i går om at gruvearbeiderne
skal få en mann ved forbundskontoret, finner jeg det ikke riktig
a gå ^ til ansettelse av nok en tillitsmann. De tillitsmenn som er
ved forbundskontoret vil ved dette kunne få bedre høve til også
å behandle veiarbeidernes saker. Jeg vil foreslå:
Landsmøtet bevilger kr. 5 000.00 som et minstebeløp pr. år
til agitasjons- og opplysningsarbeid blant veiarbeiderne. Forbunds
styret bemyndiges til å bruke det bevilgede beløp på den mest
hensiktsmessige og for veiarbeiderne mest gagnlige måte.
Arne Horgen fikk permisjon fra ettermiddagsmøtet.
Anna Ant hon i: Jeg kan forstå kravet om en reisesekretær for
veiarbeiderne. Vi kvinner er beskjedne og drister oss ikke ennå
til å komme med forslag. Når det gjelder rengjøringskvinnene
i byene, så står det dårlig til. Jeg hører at jeg er den
eneste representant utenbys fra. Vi så i Bergen hvor underbetalt
rengjøringskvinnene var. Det lyktes oss etter et iherlig arbeid
å komme fram til 200 medlemmer. Men forbundet må selv om
vi er beskjedne ta seg av våre saker. Forbundet må gjøre noe
også for disse grupper. Vi vil ikke forlange noen reisesekretær,
men vi mener at det fra dette landsmøte må gå ut et pålegg til
samorganisasjonene om å agitere blant vask- og rengjøringskvin
nene. Det er også menn som er opptatt med dette arbeid. Jeg
vil foreslå:
Landsmøtet henstiller til samtlige samorganisasjoner om å få
all kvinnelig vaskebetjening organisert i tilslutning til Arbeidernes
faglige Landsorganisasjon.
Olaf Hemn: Det var ikke stemning for å gå til ansettelse av
reisesekretær. Vi mente det var funksjonærer nok i forbundet.
Jeg var derfor i går også med i den beskjedne minoritet som
mente at det ikke var nødvendig med en ny mann for gruvearbei
derne. Når forrige landsmøte vedtok å gå til ansettelse av en ny
mann var det vel også ut fra hensynet til veiarbeidernes saker
og interesser.
Hans Kl: ja uff: Når det nå er blitt en mann til så vil det bli
mer tid for de som er i forbundsledelsen til å behandle sakene.
Jeg anbefaler bidrag til agitasjon.
Birger Bælckevold: Jeg kan ikke være med på en mann til.
Jeg vil foreslå:
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Forbundsstyret pålegges å reorganisere alle stedlige styrer for
veiarbeiderne og at disse styrer får den nødvendige økonomiske
støtte for å få organisert alle veiarbeidere i de respektive distriktør.
Kr. Morken: Jeg er fullstendig enig i at vi ikke kan gå til
valg av den 7. mann i forbundet. Når vi nå får 6 mann sa ma en
av dem kunne brukes også til organisering av veiarbeiderne og
også når det gjelder anleggsarbeiderne. Vi bør likevel bevilge
en sum til agitasjon og se å få orden i de stedlige styrer.
Thv. Thorstensen: Jeg vet ikke om de andre tillitsmenn ved
kontoret er enig i hovedkassererens syn. Vi vet at det er van
skelig å få en tillitsmann til stede i avdelingene når vi ønsker
det. Når det tales om utgiftene så vil jeg si at det ville nå være
en dårlig reisesekretær hvis han ikke tjente opp sin lønn. Det er
ikke for å forsvare eller ikke forslaget her om en ny mann, men
når de tillitsmenn vi har, har så meget ledig tid, som kassereren
uttaler, så går jeg ut fra at avdelingene utover også får besøk.
Kasper Gullerud: Når veiarbeidernes industrigruppes styre
ble enig om å sende dette, var det fordi vi anså det nødvendig
og påkrevd å gjøre noe. Jeg ser at representantskapet foreslår
at det opptas i forbindelse med valg av tillitsmenn og jeg kunne
ha gått inn for det, men saken synes meg nå noe uklar. Vi kan
vel alle være enig om at den kontingent som i dag kasseres inn
ikke står i forhold til medlemstallet. Ved siden herav kan en gå
ut fra at en slik mann får mer enn nok å gjøre, det er arbeids
oppgaver nok. Det har vi allerecle hørt om. Det vil nok vise seg
økonomisk forsvarlig med en reisesekretær. Hadde saken kom
met i den rekkefølge den står på dagsorden, så ville den sikkert
blitt vedtatt, men i og med stillingen på forbundskontoret og at
gruvearbeiderne skal ha en ny mann så kan en vel ikke vente
at dette blir vedtatt. Ødegård og Henriksen vil kunne behandle
gruvearbeidernes interesser fortsatt. Hensikten med vårt forslag
var at reisesekretæren skulle arbeide for alle gruppr innen for
bundet.
P. A. Fugleberg: Jeg har vært av den mening at det var
nødvendig å få en reisesekretær for veiarbeiderne, men etter at
vi allerede har fått 6 mann så finner jeg det uforsvarlig. De 6
må kunne klare også veiarbeidernes saker.
Olaf Fors: Det er beklagelig at ikke forbundet kan ansette
en reisesekretær for veiarbeiderne. Arbeidsplassene ligger så spredt
at det er høyst nødvendig. Det er også stadig nye arbeidere som
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kommer på veianleggene og det er mer enn beklagelig at vi ikke
kan fa en mann til å reise rnndt a reorganisere og stifte nye
avdelmger. Hvis en ikke har råd til det, så er det natnrligyis ikL
“ aåT de? iru,
f" •,eg vil støtte forslaget om reisesekretær
tU fgitasjon
Sa ' •,eg Væi’e med på f01‘slaget om bevilgning

Emil Zakariassen: Jeg finner det helt unødvendig å velge
en reisesekretær. Ethvert medlem i forbundet skal dnre ag! asion Kniper det for hardt så får forbundet skyte til noe for
skoft. Men vi må hver på vår kant daglig være med i agitasjonen.

liUitfmZ* SS#-, BMe 1 1935 °g 1938 valgte vi inn en ny
edd f
me!1]/
■ rA
«

é
V1 denne gang velg0 2 nye tillitsmenn er leg
1 VM eir en '•eldlg ki:itikk når vi kommer tilbake 'til
agltas.l°nsarbeid denne reisesekretær skal gjøre
^ V nepPe heUer Stå 1 “d «1 utgiftene. 4 vil

Landsmøtet anbefaler at veiarbeiderne søker å ordne sin
agitasjonsvirksomhet i fellesskap med den samorganisasjon de til
££ f M"
”>«>
„ torbuJkt, lønte
l)Sltrev,lT f'f
Ut f* veial'beidernés: sjn mente jeg det w
p»
«V1!
•
mam1’ men ettei’ det vedtak som ble gjort i
f ’ 8,1 kan
dike anbefale en mann fil. Vi veiarbeidere får
SSVR T, 7
“e“
ved nStotonS
, . ,
lkke la oss lure pa denne måte, ved at gruvearbei
detne f.klt nrt seg foran «, med eitt krav ém en n/m™ Vi
lar ta var lodd denne gang.
• mann. v r
Karl Edrardsen: Det er allerede bestemt en ny mann i for
bundet. Yr kan dike nå gå til å ansette nok en nv mann Del
1 å“ deeTok,r tf?-1 '>etaIe '““«jenten og dermed ntgiftene.
hai de lokale faglige samorganisasjoner, de skal også agitere
taleiæ

0S

““-Mfaletid We medtatt for de etterfølgende

n,(
11(111fm: Lien var inne på at han ikke forsto hvorfor
arbeSS.?Ved foi’bmidskontoret. Gruveaibeideine forsto det. Veiarbeiderne forstår det oaså
og forholdene
avdel“ger n^ev man8'e steder nede
-,wl ‘ , el e ei 3aint over vanskelige. Vå har en forslao-ef
m!!i ! ill™,m! ;nUDjM;rl,m1'";,U" vel da lieller væi'® bedre
mv
? '
f lkke St0rt me'- for en tillitsmann.
nisL oneiTfså ei d!f !elVe f' 1106 av dette arbeid til «unorga-

OS jeg tror forb.mdot Som liHant 4 tjmS pfofot

Vi er for sløve.
Ole Tangen: Jeg er ikke imot ansettelse av en reisesekretær,
men etter Liens uttalelser så er jeg enig i at vi rundt i de stedlige
organisasjoner må gjøre vårt. Vi kan nemlig gjøie mege se
og derved hjelpe forbundet og spare på utgiftene.
Edv. Hemli: Vi kan ikke pålegge samorganisasjonene noe,
slik som det framgår av Anthonis forslag. Men vi kan benstille
til de og de vil sikkert da gå med på det. Jeg vil som tillits
mann i samorganisasjonen uttale at vi med glede vil gi den hjelp
vi evner.
All. Karlsen: Som forholdene nå har utviklet seg gar jeg
ut fra at veiarbeiderne ikke opprettholder forslaget. Det er rik
tig som Lien sier at det vil være vanskelig bl. a. å fa flere lokaler
og en må dessuten ha mer kontorhjelp. Når det gjelder nyorga
nisering så må de organiserte trekke de andre etter seg. Det yi
trenger er en eller flere spesielt dyktige folk rundt i fylkene hvis
oppgave bl. a. kunne være å få gjort statens tariffer gjeldende
også for herredsveiene. Vi må sørge for mer mobilitet der, spe
sielt i de nordlige fylker.
Sig. Sagdal: Vi burde ha kunnet se disse 2 spørsmål: en ny
mann for gruvearbeiderne og en reisesekretær i sammenheng, men
nå er det umulig. Men den tid de tillitsmenn vi nå får har til
overs, må de anvende ute i distriktene for veiarbeiderne. Hen
sikten med en reisesekretær var for øvrig at han ikke bare skulle
tjene en gruppes interesser men alle.
Birger Bækkevold anbefalte Johan Liens forslag.
Votering: Forslaget fra Veiarbeidernes Industrigruppe, Akers
hus, om ansettelse av reisesekretær, ble forkastet med stort fler
tall. Johan Liens forslag ble vedtatt med stort flertall. Konrad
Pedersens forslag ble enstemmig vedtatt. Anthonis forslag ble
enstemmig vedtatt.
Møtet hevet.

^ ” "*
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Ettermiddagsmøtet torsdag den 29. november.
Ordstyrere: Jupslcås. — Moljord.
Møtet ble satt presis klokken 15.
Protokollen fra formiddagens møte referertes oa rr.dkimW
med et par uvesentlige rettelser.
8 80dkJeutes
hlp t2;f0rSlag
Ludvik Karlstad som det ikke var votert over
ble tatt opp som første sak. Forslaget var følgende„rt^£SS'WWBe mS k0,lmie »*
Wi^mvA som krotoooVotering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Redaksjonskomiteens forslag vedrørende landssvikerne
Johs M. P. Ødegård: På grunnlag av den diskusion som fore
hmstiTllng:1”16 "
har redaksi011^omiteen blitt enig om følgende
Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte bar behandlet f-m
aXd MJ°tU:r Sti;mng tU de a^eidere0som frivP^"m taft
arbeid på tyske anleggs- og arbeidsplasser under krigen samt de
mote? vn
a°,U ,or ""“"«ta» i NasjoMl Samliog, ’ Tndt
møtet vil som sin mening uttale:
s
.
«Der henstilles til Arbeidernes faglige Landsm-o-^.i^ci
LS?osak;“ •»**»<»"* •*
s
har a
SOm de enkelte forbund og undfravdelinle!
hai å holde seg 1,1 når der skal tas stilling til de enkelte tilfX
i orientering for Landsorganisasjonen under behnndlinr- av
SU"' ?a“h<>MeS.« *r 4 X on o”;SgbfSSL»
mellom Landsorganisasjonen, forbundene og myndighetene som oi!
grunnlag for en ensartet behandling, og somX muSh^ Sff
MfSX-T,iklie dtot‘e ka”
fom SnteX fX“a;
tn ff I 8
fagorganisasjonen, for derved å oppdra disse
td gode borgere og solide organisasjonskamerater
PP
La!H SI!,Øtet ei“ enig i at de som i utrengsmål har sluttet i
forsvailig lønnet arbeid for å ta bedre lønnet arbeid ved tvske
“St TÅ?
**•
ha
fontrin». t, *
fi
tar v2t en
,*?Tf *“ f»rt«ngSel
anbeidero s„m
ikke inLha SmtS°v”? f '';
* ™.aer
»B * Døn heller
en betino-else fm- fa on fa.gol8amsasjonen i den første tid. Men
oetmgeise for fagorganisasjonens oppdragelsesarbeid må vere
«t do som gm adgang til arboidsplasson, skal X modi™ i

fagorganisasjonen og være med å bære utgiftene til det arbeid
fagorganisasjonen må utføre, såframt den enkelte de^t gjelder
ikke er ekskludert av fagorganisasjonen for sitt forhold under
krigen eller andre forhold som er i strid med fagorganisasjonens
interesser.
Da det har vist seg at det skapes uro på arbeidsplassene
ved at arbeidsbestyrere som er siktet for landssvik løslates og
gis anledning til å gjeninntre i sitt virke, vil Landsmøtet på det
innstendigste henstille til myndighetene, at arbeidsbestyrere som
står i en sådan stilling, ikke må tillates å gjenoppta sitt virke
før deres forhold endelig er avgjort av domstolene.»
Votering:
vedtatt.

Redaksjonskomiteens innstilling

ble

enstemmig

De arbeiderfiendtlige lover.
Johs. M. P. Ødegaard: Under diskusjonen ble det av Asbjørn
Andersen, avd. 102, stilt et forslag til Regjeringen om de arbeider
fiendtlige lover. Vi har undersøkt hvordan det er med de spesielle
ting som der nevnes. Når det gjelder § 222, p. 2, så er den opphevet
21. juni 1935, mens bestemmelsen om boykott står ved makt og om
den provisoriske anordning av 5. september er det ingen uenighet
om at den bør oppheves. Den vil automatisk forsvinne 8. mai
1946. Men det er i grunnen for sent, for da vil ingen kunne oppsi
sine overenskomster før etter 8. mai, og det er mange overens
komster som må oppsies før den tid. Nå forhandles det mellom
hovedorganisasjonene om mulig å komme fram til en ordning
så det kan tillates likevel å si opp nevnte overenskomster og det
er enighet om at forordningen må vekk. Vi har konferert med
forslagsstilleren og redaksjonskomiteen er enig i følgende forslag:
«Til Den Kgl. Norske Regjering,
v/herr statsminister Einar Gerhardsen.
Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte henstiller til den
sittende regjering om å fjerne alle de såkalte arbeiderfiendtlige
bestemmelser som i dag inngår i landets lovkomplekser.
Vi skal nå ta fatt på å skape et utvidet og godt demokrati,
og et ledd i dette må være å fjerne alle slike arbeiderfiendtlige
bestemmelser.»
Votering: Redaksjonskomiteens innstilling ble enstemmig
vedtatt.
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Produksjonsnemndene.
Johs. M. P. Ødegård: Så er det et forslag i forbindelse med
produksjonsnemndene, hvor det ble stillet et forslag av Asbjørn
flJ^Tor^^i0nSk01,liteei1 tUtrer dette-

hilde

«Stortingsvalget har gitt de sosialistiske partier flertall i
Stortinget og blant folket. Denne seier må utnyttes til å sikre
en sosiahstisk u vrkiing i vårt land ved statsmonopol på den

i !ltenrl^liandel og for øvrig overfor selskaper ogPinneniikshandel som det ligger i folkets interesse å monopolisere Pro
duksjonen ma samordnes og ved opprettelsen av produksjonsnæringsliv™a arbeidsfolket sikre seS' avgjørende inn%telse på

Fagorganisasjonen må være drivkraften i dette arbeid ved
outbygge de nødvendige kontrollorganer. Produksjonsnemnder
ma opprettes ved alle bedrifter. Nemndene må arbeide for økninoutnitteD1enSa°netntVei anveildelse av rasjonelle arbeidsmetoder?
utnyttelsen av teknikken og hindring av spekulasjon.
med 1 ^
må’ Hjen"0ni sin esen virksomhet og
med støtte i stortingsflertallet, skaffe seg avgjørende innflvtelse
pa bedriftenes ledelse og utvikling.
mntiytelse

Nemndene må i sin virksomhet alltid ha den beste kontakt
likesom^leitil itndtStedllge °rgaller for fagorganisasjonen,
, s.
de1t f'1 stadighet ma organiseres og drives det beste onniysnmgsarbeid om produksjoasnemndenes virksomhet.
11
. .
1 produksjonsnemndenes W
arbeid«|at
og anvendelse
av
arteSSnS
•*at lritidm «*** *— ptoT otering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Franco-Spania.
Lars Bakken: Det er jo så at vi nå i flere måneder har inblet
over freden og den gjenvunne, frihet. Men vi vet at detter et
land som fremdeles kjempef for friheten, og det er Spania
neskei sittei i fengsler og konsentrasjonsleire. Jeg vil foreslå •

overte^bX? ^Jar de“ ^«kratiske ferden ieSt
frTttlw
e»na™ °g fascism€- Verden kan igjen puste
itt ettei mange ars krig, terror og tyranni.
Aldri mer skal disse banditter gis sjanse til igjen å nedverdige
menneskene med sin terror og undertrykkelse.
nedverdige

Men nazismens og fascismens røtte r må rykkes opp med rota.
Dette bandittvelde må ikke gis noen mulighet i noe land i verden.
Det vil bety en fortsatt fare for en fredelig utvikling, og i vai
glede over seieren og friheten må vi ikke glemme våre våpenbrødre,
det spanske folk som på et tidlig tidspunkt tok kampen opp mot
fascismens barbari. Fremdeles er det spanske folk knuget ned av
Francos tyranni. Ennå vansmekter titusener av Spanias sønner
og døtre i de spanske fengsler, fordi de elsket sitt folk og sitt land,
men bukket under for overmakten i de tyske og italienske våpen
og soldater.
, . ,
Det spanske folk har gjort den aller største innsats i kampen
mot nazismen og fascismen, og har nå når kampen er vunnet, rett
til å kreve frihet også for Sjiania.
_
...
Vi krever derfor av vår regjering at den gjør en virkelig inn
sats for det spanske folks, befrielse. Arbeid blant de frie nasjoner
for dette mål. Bryt all forbindelse med Franco-diktaturet. Gi det
frie Spania en hedersplass mellom de demokratiske stater i De
frie Nasjoners Forbund.»
Votering: Forslaget ble uten debatt enstemmig vedtatt.

Punkt 4 d) Landsorganisasjonens økonomiske kontor.
Fra 'representantskapet:
Landsorganisasjonens representantskap besluttet på sist
avholdte møte, under forutsetning av Landsorganisasjonens kon
gress’ godkjenning å opprette «Landsorganisasjonens økonomiske
kontor». En kan med sikkerhet gå ut fra at beslutningen blir
godkjent av kongressen.
Opprettelse av det økonomiske kontor er begrunnet i at organi
sasjonen i framtiden vil stå overfor å måtte legge sitt arbeid an
på betydelig bredere basis enn tidligere.
Det må til organisasjonen knyttes folk som er utdannet i
behandlingen av økonomiske og finansielle spørsmål. Fagorgani
sasjonen må grundig sette seg inn i disse spørsmål, så den kan
være i stand til å ta del i behandlingen av disse ting.
Fagorganisasjonen må også stille krav om å få være med i
arbeidet som angår landets økonomiske, finansielle og sosiale
utvikling, og da kreves det at fagorganisasjonen har utbygd sine
organer slik at den kan makte oppgaven på tilfredsstillende måte.
Et ledd i dette arbeid er opprettelse av Landsorganisasjonens øko
nomiske kontor.
Forbundenes oppgave må gå parallelt med Landsorganisa-

214

215

sjonens oppgaver. Det blir nødvendig for forbundene

,

É;5S="™;===rjs=
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landsorganisasjonens representantskapsmøte forela en
8 °m «*“• » *™» « to»1 omfang kai *

*m*Z 25SSC
1

^

*"»**#«» °» *m**mm*, m,

iTamSKoTiSe”: rePr<!f»“‘“‘»tap fattet eSdant vedtak:
1 sanmibeul med det private næringsliv og dets oraanisasioner og med arbeidernes og funksjonærenes, fiskernes os bøn
denee orgamaae ener md Staten fpre en aktiv og mSlbevtat:
dkonommfc pobbkk for f. skaffe arbeid til alle og pkS prSf
X^Tdiig^e kTrt,'eK’iS

2' n!’mr,1 :1,l',jeJ<lsleflig1K‘t må tåles.
..

" “Xteno^-an gi
Hver arbeidsfør kvinne os

Hele fSt r a
i V" Plikt tU J uU sysselsettelse
!;!!! f°ikfS samlede kraft må mobiliseres for å få arbeids
livet ! full gang igjen så snart råd er og få overført arbeids
kraften til samfundsnyttig arbeid. Vi forutsetter ^t det blir

råstoffer ‘stprste ail.strei|geLser for å skaffe de nødvendige
låstoffer og materialer til industrien, så den så raskt 3
mulig kan komme i toppdrift og at alle finansieringsinstitutter
samvirker for å støtte arbeidsreisingen
S ^tuttei
4. Alt lønnsarbeid reguleres ved tariffmessige overenskomster
sasio^^D STTneSi arbeidemeS °8' Lmksjornerenes organi
sasjoner Alt ekstraordinært arbeid som blir satt i aane for
a unngn avbrndeledighet, skal ,„„gk * alm“„e,3“iS.
De store oppgavene i gjenreisningsperioden krever i stOrre
gi ad enn før at arbeidsfreden sikres. FagorganisasiOneif vil
for sitt vedkommende gå inn for at alle 1 vid oi,,,
arbeidsvilkår blir l^st Sen aSdtW ^ °m ^ °g

«M&mz

• Arbeidsformidlingen bygges videre ut. Hvor det er nødvendic-

” «-w»

Arbeidsdirektoratet skal ved større innskrenkninger under
rettes på forhånd, for at arbeidskraften i tide kan bli over
ført til annen produksjon eller det kan settes i verk andre
tiltak. Oppsigelser skal bare skje av saklige grunner.
Godt utbygd og raskt arbeidende økonomisk statistikk.
Lønnsøkonomisk institutt med utvidet liusholdnmgsstatistikk i tilknytning til Statistisk Sentralbyrå.
Den arbeidsreising som særlig krever store fellesløft og som
må løses som nasjonale oppgaver er:.
a) Gjenreising av vår handels-, fangst- og fiskerflåte.
b) Boligbygging, så vel i de krigsherjede distrikter som i
hele landet ellers.
c) Samordning og videre utbygging av samferdselsmidlene
til lands, til sjøs og i luften.
_
_
0
,
d) Utvikling og modernisering av skipsbyggeriene, sa de kan
nybygge og reparere storparten av vår skipsflåte.
e) Bask løsning av jernsaken.
f) Elektrisering av jernbanene og av de distrikter som na
mangler elektrisk lys og kraft.
g) Hy kraftutbygging for behovene i framtiden.
li) Videre utvikling av vår treforedlingsindustri på alle de
områder som den moderne teknikk har muliggjort. _
Utbygging av den teknisk-økonomiske forsking gjennom sam
arbeid mellom bedriftene i hver enkelt bransje og mellom
næringslivet og Statens vitenskapelige institutter. Nye opp
finnelser og tekniske forbedringer som blir gjort innenfor en
enkelt bedrift må komme hele næringen til gode.
Forbedring av det økonomiske demokrati ved:
a) Omorganisering av Statens sentraladministrasjon, som ut
bygges med de nødvendige organer for å stimulere, rettleie
og samordne næringslivet.
b) Bransjeutvalg for de enkelte næringer.
_ _
c) Et samordningsråd for alle næringer og sentraladmini
strasjonen.
d) Produksjonsutvalg ved de enkelte bedrifter.
Samordningsrådet og bransjeutvalgene skal bestå av repre
sentanter for Staten og for næringenes, arbeidernes og funk
sjonærenes organisasjoner.
Utvalgene skal behandle spørsmålene innenfor den enkelte
bransje. Samordningsrådet skal i første rekke være Begjeringens rådgivende organ i alle næringslivets økonomiske
og tekniske samordningsspørsmål.
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£,T.h?!i0d^kSJ'0I1SUt^al-gene Skal bestå av representanter for
arbeidsgiverne, arbeiderne og funksjonærene. De skal være
rådgivende organer som behandler alle tekniske bedriftsspTrs
mal_ med sikte på å fremme effektiv produksjon, god bedriftshygiene og yrkesopplæring.
' ' b
S
11. Fagforeninger og verkstedklubber må ta opp til aktiv drøf
ting hvordan produksjonen kan. økes og gjøres mer effektiv
og inngåe.Kl6 behandle alle spørsmål på8tdriftehygSens

12'

s kkei hetstjenestens og yrkesopplæringens område. '
’
lSkape fortetningene for en aktiv og effektiv innsats
fi a de organiserte arbeideres side på de områder som er
nevnt ovenfor oppretter Landsorganisasjonen et økonomisk
foidmnd S°“ ;sa“ai‘b€lder “ed liknende kontorer i de større
tfbunf De1t Økonomiske kontor skal være sakkyndig rådtanter i1
i°gi f°r faSorganisasjonens represenantei
samordningsråd, bransjeutvalg og blandede offent
lige kommisjoner. Det skal stille sitt materiale til rådighet
^organisasjonene til bruk i et bredt studie- og opplysnings

13'

f0.bUndfne .°g ^organisjonene må
sette all sin kraft inn i opplysnings- og skoleringsarbeidet
I samarbeid med A.O.F vil Landsorganisasjonen bygge ut
opplysningsvirksomheten innenfor alle grener av fagoSanisasjonen på et solid, saklig grunnlag, med sikte på ! vekke
edlemnienes interesse for de nye store oppgaver oo' dvktiu
w™ den, ti, « aktiv mMats fo, f,

Budsjettkomiteens innstilling.

Jon Nergaard: Når det gjelder tillitsmennenes lønninger har
vi funnet det nødvendig å forhøye lønningene med 700 kroner fra
forrige landsmøte. Vi har sammenlignet med andre forbund og
har på grunnlag herav gått en middelvei. Vi har ikke tatt det
høyeste beløp og heller ikke det laveste. Hertil kommer et reguleringstillegg. Videre foreslår vi en forhøyelse av dieten og repre
sentantene vil sikkert forstå nødvendigheten derav. Videre foieslår vi et julegratiale til tillitsmenn og funksjonærer i anledning
forbundets 50 års jubileum. Videre foreslår vi en engangsbevilg
ning til Arbeidernes Pressekontor under forutsetning av at sam
lingen kommer i stand.

Budsjettkomiteen foreslo:
Formann ................................. kr. 7 200.00 pr. ar
Øvrige tillitsmenn ............... « 7 000.00 —Tellepenger til kasserer .... «
400.00 —
Hertil kommer det reguleringstillegg som representantskapet
til enhver tid gjør gjeldende og som beregnes i forhold til med
lemmenes lønnsbevegelse.

Diet og tapt arbeidsfortjeneste:
Utenbys diet................................. kr. 22.00
Iimenbys diet ............................... « U-OO
Utenlands-diet ............................... « 27.00
For reise uten nattopphold betales iimenbys diet.

(parikurs)

Julegratiale:
Representantskapet foreslo:
1. Landsmøtet gir sin tilslutning til de av Landsorganisasjonens
representantskap fattede vedtak angående opprettelse av
Landsorganisasjonens økonomiske kontor samt gir sin til
oi fo111 d * t6 opptl:ukne retningslinjer for gjenoppbyggingen
og for demokratiseringen av landets næringsliv.
g
2' bbnder Iien‘syiltaSei1 til forbundets økonomi bemyndiges repre
sentantskapet til å foreta det nødvendige for å sette fon
bundets administrasjonsapparat i stand til å utføre det arbeid
som disse oppgaver krever.
'
Dem
vedtatt ^mf/'

■RePresentantskaPets

innstilling

ble

enstemmig

I anledning forbundets 50 års jubileum bemyndiges forbunds
styret til å bevilge forbundets nåværende tillitsmenn og funksjo
nærer et passende julegratiale.

Arbeiderpressens pressekontor:
Under forutsetning av samling mellom de 2 arbeiderpartier
foreslåes en engangsbevilgning på kr. 10 000.00 til Arbeidernes
Pressekontor.

Verdandi:
Søknaden avslåes.

Anna Anthoni: Jeg vil ikke stemme mot innstillingen, men
det er en annen sak jeg vil ta opp her og det er at vi de siste år
har hatt en bevilgning til syke og gamle medlemmer, og er det
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dPtev^1ff-til det-iåI. Vil Jeg fomslå at det
Eli kan si at
vil foreslållllltiatlv’ men dei“ gjorde de iallfall noe bra. Jeg
«Landsmøtet foreslår at der tas under overveielse om forundet i likhet med de siste år kan bevilge et beløp til jul for
forbundets gande og syke medlemmer samt arbeidsledige som er
blitt arbeidsledige etter den 15. november d. å.»
f-i bav*f£ ,t0rfm ^Vlet 10v®rsen4es budsjettkomiteen, så vi kan
ta nøre før landsmøtet avsluttes om det lar seg gjøre.
Emil Ødegård: Det er en ganske liten sak. Det gjelder «Arbeiderkalenderen». Formennene utover fikk den tidligere tilsendt
kfdner bm
‘l'-* opptas på
JeS foreslår: «Forbundet
11
UØd;Tn g ?
«Arbeiderkalendere» som fordeles
feiatis til de respektive avdelingsformenii.»
Lars Bergundhaugen: Jeg forlangte ordet fordi budsjettSrbOvt’son!"mJT
f0rflag °m ^atialer. Vi setter lønningene
sa høyt som mulig. Jeg vil lia reallønn og det bør også våre tilS mednnåai 000 ^' imot £ratialer
dyrtidstillegg. Jeg vil heller
*’a lllecl Pa 1 000 kroner i tillegg i lønnen.
All) Karlsen: Det var i anledning Anthonis forslå»- Det ble
gjennomført under nazistyret.- For vårt vedkommende måtte vi
w IJe t
°g Sft måtte det fordel€S f» dem som søkte
Det ble et ganske lite beløp, 15 kroner på hver. Vi skal imidlertid
vmre oppmerksom på at et slikt forslag er vanskelig- for et for
bnnd som vårt. Uansett hvordan det ellefs er, S hai vi ved den ti 1
om lag ..0 prosent ledige. Det gjelder veiarbeiderne og Statens

«oTSTarbSd ei JT 611 mT 'hVØMel av bavnevesmiet^fode
'. V /
1 fy - og merkevesenet er det samme forhold
straks kulden slår inn. Skal det ytes et beløp blir det en meget
stor sum av det og jeg tror forbundet vanskelig klarer det
ningen^tn
^
1 å knytte den betingelse til bevilgeioft vi l A b •erneS1.Pressekontor’ 80111 budsjettkomitéen har
g
i 11 eillS 1 samling og håper den må komme men vi frem
mer den ikke ved å sette slike betingelser. Jeg vil foresll«Landsmøtet vedtar å bevilge kr. 10 000 00 +ii Ainwi
ressekontor som engangsbevilgning i landsmøteperioden
Asbjørn Andersen: Jeg vil henstiim
+ , ,
noen resio-naemv. „ .. , s
nenstiue til den siste taler å vise

jeg vil toMBU 25„ krouer
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Jens Nilsen, avd. 340, foreslo:
«Tør herved foreslå at Norsk Arbeidsmandsforbund bevilger
et tilsvarende beløp til Nord-Troms og Finnmark som landsmøtet
tidligere har vedtatt, at representantene yter tilsammen.»
Lars Bergundhaugen foreslo:
«Tillitsmennenes lønninger forhøyes med kr. 1 000.00. Alle
andre bidrag og gratialer bortfaller.»
Anna Anthoni: I 1943 medgikk det til syke og gamle med
lemmer etter hva jeg har fått opplyst kr. 7 950.00, og når summen
ikke er større så skulle en kunne vedta dette uten å sende det til
budsjettkomiteen. Jeg har satt en frist, i mitt forslag om at det
gjelder dem som er blitt ledige etter 15. november.
Armosen: Yi har også Arbeidernes Avholds!andslag, som
under krigen ble fratatt alle ting. Jeg vil foreslå kr. 200.00 pr. ar
i landsmøteperioden.
Johs. M. P. Ødegård: Jeg vil foreslå at de forslag som nå er
stillet blir oversendt budsjettkomiteen, også forslaget fra Jens
Nilsen. Landsorganisasjonen har opptatt spørsmålet om bevilg
ning til Nordland, og av det som da bevilges må vi også svare
vår del.
Asbjørn Andersen: Jeg har ikke noe imot en bevilgning til
Arbeidernes Avhoktelandslag og jeg vil henstille at denne og
Verdandi stilles likt.
Votering: Samtlige forslag ble oversendt budsjettkomiteen.
§ 3. Kontingentens størrelse.
Representantskapet foreslo:
1. Til fremme av forbundets formål innbetaler avdelingene av
hvert medlems ytte ukekontingent til hovedkassen kr. 1.00 for
heltbetalende og kr. 0.60 for halvtbetalende medlemmer.
2. Denne kontingent fordeles således:
Heltbetalende: Til forbundskassen kr. 0.80 pr. uke. Til
forsikringskassen kr. 0.20 pr, oke.
Halvtbetalende: Til forbundskassen kr. 0.40 pr. uke. Til
forsikringskassen kr. 0.20 pr. uke.
3. Kontingent for direkte medlemmer er ordinært kr. 1.15 pr.
uke for heltbetalende og kr. 0.75 for halvtbetalende, som for
deles med kr. 0.95 til forbundskassen og kr. 0.20 til forsik
ringskassen for heltbetalende, og kr. 0.55 til forbundskassen
og kr. 0.20 til forsikringskassen for halvtbetalende.
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Anm.
halvSS f'?rUta1rJlg aV at ]a,i(Lsi^tet fatter vedtak om at de
nalvtbetalende medlemmer, som har en inntekt over kr 100 nr
+0Vei’ ,1lJ 1,eltbeta]er|de, vil representantskapet foreslå for
andsmøtet at den nåværende kontingent, kr. 1.00 for heltbetalende
ki. 0.60 foi lialvtbetalende, opprettholdes.
Sknile den_ nåværende ordning angående kontingenten til
-ent o03aif1SaTne11 f' foi'andl'et’ slik at det må betales kontin
gent ogsa for de medlemmer som betaler F-merker eller .«rå r t;i
forhøyelse av kontingenten, innstilles for landsmøtet at represenkontingentem8
& ^
forhøyelse av

Kasserergodtgjørelse.
4 Pund: Jeg vil referere et forslag fra budsjettkomiteen nar
det gjelder avdelingskassererne:
„ , n
,
10Qq
«Budsjettkomiteen foreslår at vedtaket pa landsmøtet uv IJo»
forandres sålydende:
...
Som godtgjørelse til avdelingskassererne for det merarbeid
som forbundets kartoteksystem medfører, yter forbundet 2 øre av
hvert solgt ordinært merke. Godtgjørelsen utbetales hvert halvår
og gjøres gjeldende fra 1. januar 1946.»
Adolf K. Lien: Jeg er helt ut enig i forslaget. I og med at
det ikke skal betales for F-merker, er det naturlig at det går over
til «hvert solgt ordinært merke».
Anton Nilsen: Forslaget er helt på sin plass. Det er ofte van
skelig å kunne få beholdt en virkelig dyktig kasserer.
Votering: Budsjettkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

onså ^lor råråe" RePres'entantskaPets forslag ble enstemmig vedtatt,
ogsa foi siste punkts vedkommende som inneholder: amnerlcning.
Tillitsmennenes lønninger.
Bergundhaugen tok sitt forslag tilbake.
Vote4 ing. Tillitsmennenes lønninger ble enstemmig vedtatt
SZSSrSft mt
«*** - Likeledes
teliepengene til hovedkassereren og reguleringstillegget — Dietsatsene ble hkeledes enstemmig vedtatt. — Det samme gialdt tant
arbeidsfortjeneste. — (Forutsetningen for de 2 siste punkters vedBudsiett? ''‘f at 'r6 ^ gj0rt gjeJ,lei.1,Je for «'(‘lte landsmøte.) —
Budsjettkomiteens forslag om julegratiale ble enstemmig vedtatt.
Æresgave til Olaf Strøm.
Johs M P. Ødegård: Som så mange ganger gjentatt så er
dette forbundets jubileumslandsmøte og det er ikke^noe merkelig

7

•1">flte' r
tlere «"*
Wf “ pa. LorbunS
om å vise
f °g
' 0relå det tU f,ekandling spørsmålet
’ ; V1,s® Olaf Strøm en oppmerksomhet. Vi sendte ham et teleSi b^oLfst™" “-ii'
Ler ta det
.ted hvor Olaf Sti øm na bor, og de har anmodet oss om å foreta
oss noe overfor ham. Forbundsstyret foreslår:
hr i<noonIr1,lhlL

50 ål,ige beståen bevilges Olaf Strøm

Votering; Forslaget ble vedtatt under sterkt bifall.

Jernbaneforbimdets og Dansk Arbejdsmandsforlunds representant
tar avskjed med landsmøtet.
M. Trana: Jeg har med den. største interesse fulgt deres
landsmøtes forhandlinger. Jeg har vært på atskillige landsmøter
■og jeg vil si at dette har vært et av de sjeldneste. Jeg har med
tilfredshet lagt merke til at interessen for sakene er like stor
i dag som da dere begynte deres landsmøte for 1 uke siden. Jeg
takker for samværet og håper at vedtakene som er gjort her
må bli til gagn for deres forbundsmedlemmer, og også for de andre
arbeidergrupper i vårt land. Jeg takker videre forbundet for det
gode samarbeid og håper at dere sammen med de øvrige arbeidere
går inn for å gjenoppbygge landet så hurtig som mulig, og at vi
målbevisst fortsetter vårt arbeid og utnytter den situasjon arbei
derklassen i landet er kommet fram til, slik at vi kan nå vart
endelige mål — et sosialistisk Norge. (Bifall.)
Johs. M. P. Ødegård: Jeg vil på landsmøtets og forbundets
vegne takke Trana og hans kamerat for at de har vært til stede
her. Vi er stolte over å høre at våre organisasjonskamerater mener
at vi ligger på et høyt kulturelt nivå og da særlig i forbindelse
med vårt 50 års jubileum. Vi har i mange år hatt et utmerket
samarbeid med Jernbaneforbundet. De 2 forbunds interesser møtes
ofte. Jeg takker for de gode ønsker og ber forbundets formann
ta med en hilsen og takk til sine medlemmer, idet vi for vår del
lover at vi vil tilstrebe det best mulige samarbeid oss imellom.
(Bifall.)

222

«vi; *SL 25%%æzL£?z StSl!\er r v
Off respekt for do
interesser v

i v,
3* t 1 a uttale 111,11 forundring
arb<;^eres måte å kunne fremme siue

på^min lamerat^g e^neMgne^jS JJ‘e ^amefter‘ ^ takker
besøk i Norge. (BifalL)

8

"

1

Wri «le"lln(; dette mitt

lå i representantenes b/fall^rette en^jertelif takkTil^

^

ikke større forskjell i våre to land'^efat”tei\ T* me<1, Sa er det
å forbedre våre kameraters still i n ’ = S 111"' det SJebler viljen til
skjell. Vi har meget 4 takke'vlre
vt..rS"'D«”S“-?r
Sta/var oppe SS^^SSTk*^*! stebnekamp' jare
andre. Det lvktes, Offså heoo-.A eskjeftiget seg ofte med hverkamp og vinne vår frihet'tilllat6 ailc1a koinme gjennom denne
foråt o.j har vi & MlSiateieSr ,e f
”m ■» ««»»
om å ta med en hilsen tilbake til dn n 8 f1 de, d.ail8ke kamerater
Arbejdsmandsforbund er en stat i stat^^ arbe.ldsmeni1- Dansk
lemmer. Takk og vei hjém (MM.)
200000 medAsbjørn Andersen, foreslo at motor v.s ii
t
gynne neste dag kl. 9.
* 0
nd ble avsluttet for å beBepresentanter tilhørende 7) v \ m,,Prøvesalen i Folketeatret kl. 19. ‘ ' ■ ' W
Møtet hevet. kl. 16.45.

,
odet om å mØte i

Formiddagsmøtet fredag 30. november.
Ordstyrere: Moljord. — Thorstensen.
Møtet ble satt klokken 9 med navneopprop.
Protokollen fra gårsdagens ettermiddagsmøte referertes. og
godkjentes uten bemerkninger.
Olav Hellesylt fikk permisjon fra kl. 13 på grunn av arbeid
med kommunevalget.
Johs. M. P. Ødegård: Vi har et gammelt medlem, Aksel Berg
mann, som er æresmedlem. Han er syk. Etter konferanse med den
forening han sist var medlem av og etter konferanse med ord
styrerne, vil jeg foreslå at vi tar en innsamling blant represen
tantene.
Lasse Bang: Bergmann er medlem av Sauda Anleggsarbeiderforening, hvor han har stått i mange år. Han er syk og gammel
og jeg vil henstille til representantene å skillinge sammen. Det
er en god kamerat.
Frank Haugen: Jeg vil foreslå at forbundet bevilger 500
kroner.
Johs. M. P. Ødegård: Jeg under ham mer enn gjerne det, men
vi har mange æresmedlemmer som er i samme stilling og som på
denne måte ikke kommer med. Det vil ellers få konsekvenser.
Innsamling blant representantene ble foretatt.

Punkt 5: Valg.
Valgkomiteen framla følgende innstilling:
Forbundsstyret. Representanter:
Johs. M. P. Ødegård, formann.
Chr. Henriksen, varaformann.
Alb. Karlsen, sekretær.
Lars Bakken, sekretær.
A. K. Lien, kasserer.
Asbjørn Lund, Oslo og Omegns Statsarbeiderforening.
Olaf Heum, avd. 102, innstilt med 8 stemmer.
Birger Eriksen, avd. 102, innstilt med 3 stemmer.
Kjærlaug Skolbones, Oslo Vask- og Bengjøringskv. Forening.
Thv. Thorstensen, Akershus, innstilt med S stemmer.
Hilmar Antonsen, Akershus, innstilt med 3 stemmer.
Ludvik Larsen, Telemark.
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Representantsha/pet. Representanter:
Kr. Moljorcl, Sulitjelma gruver.
Einar Schei, Løkken, innstilt med 8 stemmer.
J. B. Johansen, Malm, innstilt med 2 stemmer.
Andreas Rekve, Stord gruver.
Daniel Martinsen, Troms fylke, avd. 268, innstilt med 9 st.
L. Karlstad, Troms fylke, avd. 268, innstilt med 2 stemmer.
John Xergard, Sør-Trøndelag fylke.
Martin Dyrseth, Hordaland fylke.
Tønnes Moi, Vest-Agder fylke, innstilt med 7 stemmer.
Kr. Almskår, Vest-Agder fylke, innstilt med 3 stemmer.
Didrik Isaksen, Nordlandsbanen.
Johannes Høgås, Nordlandsbanen, innstilt med 9 stemmer.
Lars Næss, Nordlandsbanen, innstilt med 2 stemmer.
J. P. Karlsrud, Sørlandsbanen.
Odin Hærø, Statens Havnevesen.
Ove Amundsen, Kraftanleggene, innstilt med 10 stemmer.
Karl Andersen, Kraftanleggene, innstilt med 1 stemme.

1.
2.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Forbundsstyret. Varamenn:
O. Stornes, Oslo og Omegns Statsarbeiderforening.
A. Torkildsen, Oslo og Omegns Anl.arb.f., innstilt med 9 st.
Otto Kristiansen, innstilt med 2 stemmer.
Tomine Somdal, Oslo Vask- og Eengj.kv. Forening.
August Iversen, Asker.
Arne Horgen, Buskerud.
Representantslcapet. Varamenn :
Alsing Moen, Dunderlands gruver.
Einar Wirak, Knaben — innstilt med 9 stemmer.
Kjartan Olsen, FoldaI, innstilt med 2 stemmer.
Ole E. Våde, Malm.
Bernhard Reines, Nordlandsbanen.
Johan Berlid, Sørlandsbanen.
Otto Otnes, Rørosbanen.
Trygve Andersen, Finnmark fylke.
Johan Skrede, Sogn og Fjordane fylke.
Sigurd Sagdal, Hedmark fylke.
Emil Zakariassen, Vestfold.
Johan Sundstrøm, Kraftanleggene, avd. 88.
Sigurd Sæterbø, Statens Havnevesen, 3. distrikt.
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Representanter til Arbeidernes faglige Landsorganisasjons
- representantskap:
1. Johs. M. P. Ødegård.
2. Peder Moan, innstilt med 9 stemmer.
2. Didrik Isaksen, innstilt med 2 stemmer.
3. Olaf Sletten, innstilt med 9 stemmer.
3. Olaf Fors, innstilt med 2 stemmer.
4. Jens Hånes, innstilt med 9 stemmer.
4. Karl Bottenvand, innstilt med 2 stemmer.

1.
2.
3.
3.
4.

Varamenn:
Alb. Karlsen.
Anon Larsen.
Ole Beck, innstilt med 9 stemmer.
Asle Jamtlie, innstilt med 2 stemmer.
Jakob Tørresvold, avd. 38, Nord-Trøndelag fylke.

Kontrollkomité:
1. Oskar Kverneboe.
2. Martin Bråten.
Varamenn:
Einar Nagel.
Asbj. Andersen.
J. P. Karlsrud (valgkomittens formann): Valgkomitee har
søkt å komme fram til en så god innstilling som mulig. Når enkelte
er byttet ut er det alene skjedd ut fra saklige hensyn. Det.er
beklagelig at en ikke overalt har kunnet komme til enstemmige
innstillinger, men det får da bli landsmøtets sak å. avgjøre hvem
en der vil ha. Valgkomiteen har utført sitt arbeid ut fra den
overbevisning at en har villet komme fram til det beste resultat.
En del misnøye vet vi er til stede over at det ikke er blitt anled
ning til å få med noen representant for veiarbeiderne i Finnmark
og Nordland fylke, men når en bare har 12 representanter å velge
mellom, er det ikke godt å tilfredsstille alle. Jeg anbefaler fler
tallets innstilling.
Karl Bottenvand: Som en av dem som tilhører mindretallet
vil jeg si et par ord. Jeg har alene søkt å ta hensyn til dyktigheten
og stedsbeliggenheten, men det har vært umulig å tilfredsstille
alle hensyn. En må også se på dette ut fra det hensyn at vi vil fram
A - 15
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til politisk samling og da må en ta med representanter fra begge
partier. Formann og nestformann er enstemmig innstilt, Alb.
Karlsen mot 2 stemmer, Bakken og Lien, enstemmig. Jeg kan ikke
anbefale Karlsen. Det er forskjellige saker som gjør det, uten at
jeg skal komme nærmere inn på det. Jeg vil anbefale mindretal
lets forslag.
Anton Nilsen: Jeg bar ikke noe vesentlig å si mot valgkomi
teens innstilling, men med hensyn til Nordland og Finnmark fin
ner jeg det meget beklagelig at en ikke der har fått med en repre
sentant. Vi har bare fått med en som. 7. varamann. Anleggs
arbeiderne har fått med 3 mann og en må kunne ta én derfra.
Ole Tangen foreslo Birger Bækkevold istedenfor Ludvik
Larsen.
Bernt Alfsen: Av valgkomiteens innstilling framgår det at
veiarbeiderne i Nordland ikke er representert i representantskapet.
Med det veiarbeid som nå blir i Nordland fylke må vi få med én
mann. Det er mange arbeidsoppgaver i Nordland, mange plasser
hvor det er nødvendig å sette veiarbeide i gang. Når gruvearbei
derne nå får med 1 representant i selve forbundsledelsen, så må
de kunne frafalle en mann i representantskapet så veiarbeiderne
får med en mann.
Ludvik Karlstad: Jeg er ikke fornøyd med denne innstilling.
For Troms fylkes vedkommende synes jeg ikke valgkomiteen har
båret seg riktig ad. Jeg forstår ikke denne utskiftning.
Anna Anthoni: Jeg kan ikke si annet enn at jeg ble forbauset
da jeg fikk se at det kom en mindretallsinnstilling mot Alb. Karl
sen. Vi hadde en beretning for det illegale arbeid her og ikke en
kjeft åpnet munnen da. Jeg tror ikke Karlsen har opptrådt anner
ledes enn de gjenværende tillitsmenn, Lien og Bakken. Det vil
være et tap å miste Karlsen. Dertil er videre å bemerke at mindre
tallet har ikke noe forslag på kandidat. Jeg vil foreslå. Hel uta
Holmquist gjenvalgt. For øvrig vil jeg forbeholde meg å stille
forslag til forskjellige kandidater.
Asbjørn Andersen: Til siste taler er å si at om det ikke ble
sagt noe under den illegale beretning så er ikke dermed gitt
tilkjenne at alt er i orden. Det skumles i dette tilfelle om" et
radioforedrag som skal være holdt. På den ene side sies det at
det skal være holdt, andre sier at det er ikke holdt. Vi mener de
saker må gjøres opp først, så en unngår videre skumlerier og mis
nøye. I «Bygg», sammenslutningen av de forskjellige forbund, der
pranger Karlsen sammen med 3 nazister, hvor det trues med at
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de som ikke betaler kontingent vil bli trukket på arbeidsplassen
i lønn. Dette vil vi høre fra Karlsen om før vi tar standpunkt.
Det må vi kunne kreve. Formannen i valgkomiteen sa at det
var etter den beste overbevisning innstillingen var framkommet.
Etter møtet i går må en ha grunn til å tro at det er rokket noe
ved det. Når det gjelder Selma Holmquist, så er hun rykket opp
etter at representant og varamann er blitt borte. Hun er således
kommet utenfra, uten å være valgt.
Olaf Fors: Jeg vil anbefale Ludvik Larsen gjenvalgt. Vi fra
Telemark har ingen annen representant å stille og vi sitter her
med 14 representanter.
Alf Bafaelsen: Jeg er skuffet over innstillingen. Et så stort
distrikt som Finnmark er ikke tatt med. Vi skal bygge opp igjen
et ødelagt distrikt. Vi har krav på å komme med.
J. P. Karlsrud: Jeg glemte en ting som kanskje burde ha vært
avgjort først. Ludvik Larsen er enstemmig innstilt etter det ved
tak landsmøtet tok i 1938. Spørsmålet er da om dette landsmøte
vil ta til etterretning forrige landsmøtes vedtak. Valgkomiteen
hadde en konferanse med tillitsmennene om deres opptreden under
krigen og vi fant etter den at det ikke var noe å bemerke til Alb.
Karisens forhold.
Asbjørn Lund: Jeg ser at jeg er oppstilt til forbundsstyret,
men jeg finner det riktigst at formannen i avdelingen, Oskar Stornes, blir valgt i mitt sted.
La/rs Bergundhaugen: Vi jernbanearbeidere har 3 represen
tanter og da må en kameratslig se å dele på det. Da kan jeg ikke
forstå at vi kan la Nordlandsbanen ha 2 representanter. Vi har
vestlandsbanene, og det må være rettferdig at de får 1 represen
tant. Jeg vil foreslå Bottolf Thunshelle istedenfor Johannes
Høgås.
B. Thunshelle: Når jeg forlangte ordet er det på grunn av
den representant som er innstilt for veiarbeiderne på Vestlandet.
Det er ikke likegyldig hvor representanten kommer fra. Det vil
være av stor betydning å få med en representant fra Sogn og
Fjordane. En bør også av og til bytte litt på representantene.
Jeg vil foreslå Johan Skrede istedenfor Martin Dyrseth.
Axel Selboe: Som en vil se av innstillingen er Jens Hånes
innstilt til L.O.s representantskap. Forholdet er at han er kom
munal funksjonær. De vi velger bør tilhøre en av forbundets
grupper. Jeg vil foreslå i hans sted Ole Halden.
A - 15*
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Emil Ødegård: Jeg anbefaler Ludvik Larsen. Når det gjaldt
lovene så fant landsmøtet i 1938 at det ikke var noe til hinder for
å ta en representant i forbundsstyret fra Telemark.
Johs. Høiås: Yi vet at det er store arbeider som skal igang
settes på Nordlandsbanen. Det er allerede stiftet 5 nye avdelinger
der oppe og flere kommer til. Nordlandsbanens nordre del er be
rettiget til å få 2 representanter.
H. O. Dju/psMs: Det er dårlig med argumenter når en bruker
telegrammet fra Kvinnsdal. Det er et telegram fra Ludvik Antonsen, som stadig har vært behandlet av landsmøtene. Han har vært
ekskludert og det har hersket enighet både mellom kommunistene
og arbeiderpartiets folk når det gjelder den person.
Olaf Sletten: Jeg vil anbefale veiarbeiderne å stemme på Alb.
Karlsen. Det er ingen tvil om ham, han har vært reell. Det er
bare intriger dette som sies om Karlsen. Videre vil jeg anbefale
Selma Holmquist. Når det gjelder Nordland så er det ikke urimelig
at gruvearbeiderne avgir sin representant, og jeg vil anbefale at
Lien velges.
Alb. Karlsen: Etter oppfordring fra Asbjørn Andersen vil jeg
gi en del faktiske opplysninger. Jeg ble sammen med Bakken og
Lien innkalt til valgkomiteen for å redegjøre for våre forhold under
den kommissariske formann. Jeg var da klar over at det ville bli
reist insinuasjoner mot meg fra et visst hold. Men jeg hadde ikke
ventet at en ville bruke et telegram fra Ludvik Antonsen. Repre
sentantskapet fikk seg alle dokumenter forelagt og hvilken stilling
de enkelte tillitsmenn hadde inntatt. Etter det godkjente represen
tantskapet enstemmig tillitsmennenes stilling under krigen. I be
retningen for 1942 på side 17, .18 og 19 er inntatt det sirkulære
Andersen sikter til. Landsmøtet godkjente enstemmig beretningen
for 1942 og jeg går ut fra at alle representanter har lest den, og
særlig etter den oppfordring som forbundets formann ga til repre
sentantene om å lese den. Forholdene innen bygningsindustrien
var meget defekte særlig med hensyn til kontingenten, og det gjaldt
altså Bygningsarbeiderforbundet. Til det møte som jeg ble innkalt
og hvortil det møtte andre gode jøssinger, forelå det forslag fra
Ringen om å gå til tvungen kontingentinnkrevning. Videre forelå
det et uhumsk forslag fra Aksel Schultz som selv Ringen ikke kunne
gå med på. Sammen med Gundersen fikk vi Holm med, og på
denne måte fikk vi manøvrert det slik at det ble holdt i henstillings form. Følgen var at Trygve Holm ble kastet ut av Stenhuggerforbundet fordi han hadde latt seg lede av oss. Høsten
1942 fikk samtlige forbundsledere pålegg om å skrive en fram

stilling om sine forhold i det forbund de var. Jeg skrev en rapport
om anleggsarbeiderne, og den er på forbundskontoret og har vært
forelagt representantskapet og valgkomiteen. Jeg visste ikke at
det skulle holdes radioforedrag på grunnlag av disse framstillin
ger. Jeg fikk henstilling fra Landsorganisasjonen om det, men
jeg nektet, og den dag dette foredrag skulle være holdt var jeg i
Kristiansand. Først 1 år etter fikk jeg beskjed om at det gikk
rykter om dette, og den første som meddelte meg det var Lien.
Først trodde jeg det hele var spøk. Saken ble så reist i forbunds
styret og jeg skrev til Kringkastingen med krav om erklæring for
at jeg ikke hadde holdt noe slikt foredrag, og jeg fikk den. Jeg
har aldri mottatt så mange brev fra organisasjonsfolk som jeg
gjorde i de 1^2 år jeg var utenfor forbundet. Sulitjelma-arbeiderne
bevilget meg også et mindre pengebeløp for min uredde opptreden
og jeg har fått erkjentlighet fra andre hold. Jeg innrømmer at
jeg kom i en vanskelig stilling etter at forbundets formann og
viseformann var arrestert, men jeg anså at det var riktig å søke å
gjøre det vi kunne for å holde rene linjer og holde arbeiderne i
kontakt med hverandre, så organisasjonen kunne være i stand til
straks ved krigens opphør å begynne sitt arbeid igjen. Hadde
ikke det vært gjort så ville ikke dette landsmøte nå ha sittet
sammen.
Gunnar Bråthen: Jeg skal ut på en reise og jeg finner det
derfor riktig på egne og de øvrige norske gjesters vegne å takke
for at vi har fått anledning til å delta i deres landsmøte. Siden
jeg sist talte på landsmøtet er det lyktes oss å komme et steg
videre fram, idet vi nemlig har fått et bransjeråd innen trefor
edlingsindustrien. Innstillingen derom er enstemmig og skal under
skrives 12. desember. Det er et godt forslag som gir arbeiderne
og funksjonærene høve til å oppnå mer planmessighet i bedriftene.
Jeg vil også gjøre oppmerksom på signalet fra arbeidsgiverne i
det hysteriske utfall Meidell kom med i Eksportrådet om at Lønnsnemndas avgjørelse av lønningene var altfor høye. Det varsler
oss om den motstand kapitalistklassen vil reise mot det positivt
byggende arbeid. I motsetning hertil er det gledelig å konstatere
at dette landsmøte som alle andre, går positivt inn for de ret
ningslinjer som fagorganisasjonen har trukket opp. Det som repre
sentantene må gjøre er å sørge for når de kommer hjem hver til sin
arbeidsplass å aktivisere medlemmene så det ikke blir papirbe
stemmelser, men virkelig levende liv. Idet jeg takker for sam
været, ønsker jeg forbundet hell og lykke til i framtiden i det fort
satte arbeid for arbeiderklassens interesser. (Sterkt bifall.)
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Johs. M. P. Ødegård: Jeg vil takke Landsorganisasjonens
representant og dermed de øvrige forbunds representanter for
deres deltagelse i vårt jubileumslandsmøte. Jeg føler meg over
bevist om at det er med den mest levende interesse de har fulgt
landsmøtets forhandlinger. De ser at det er vilje til stede for å
komme videre framover. Det er oss en stor glede å høre at det
første positive skritt for demokratisering av arbeidslivet her i
landet nettopp er gjort. For oss gjelder det om å nyttiggjøre oss
de steg som således blir gjort. Samarbeidet med Landsorganisa
sjonen har alltid vært. det beste. Vi har skaffet Landsorganisa
sjonen meget arbeid. Det kommer av forbundets sammensetning.
Vi har alltid møtt forståelse og velvilje. Jeg ber Landsorganisa
sjonens representant og våre øvrige gjester for samarbeidende
norske organisasjoner motta vår takk og ta med en hilsen til deres
respektive organisasjoner. (Kraftig bifall.)
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Konrad Pedersen foreslo Bernhard Reines istedenfor Didrik
Isaksen
p
Ewrl Bottenvand: Det er henstilt til oss gruvearbeidere om å
frafalle en representant til fordel for veiarbeiderne. Jeg kan ikke
være med på det. Den mann vi får i forbundsstyret blir nærmest
en ekspedisjonssjef, som ikke får stemmerett i representantskapet.
Kår det gjelder Alb. Karlsen så vil jeg opplyse at de ankepunk er
som ble reist mot ham, fikk jeg forelagt meg i Stockholm av veder
heftige personer, formenn i forbund og tillitsmenn i L.O. Etter
de opplysninger jeg således fikk, framgikk det at saken var klar
for Lien og Bakken. Men når det gjaldt Karlsen sa framgikk det
at han hadde vært svak. Det er bakgrunnen for at jeg ikke har
kunnet stemme på Karlsen. Men har han ikke vært det, sa lar
landsmøtet ta avgjørelsen. Fra Kringkastingen foreligger det en
erklæring for at han har holdt nevnte foredrag, men det foreligger
også erklæring fra samme sted om at han ikke har holdt noe tore-

Valgene fortsetter.
En fortsatte så med valgene. Over 40 talere var inntegnet og
strek ble besluttet og taletiden satt til 5 minutter.
Einar Schei: Jeg vil foreslå Anders Holum istedenfor Ole
Bech til Landsorganisasjonens representantskap. Albert Karlesn
har vært en utmerket mann for oss i disse vanskelige årene. Derfor
bevilget vi ham også et pengebeløp.
Otto Kristitønsen: Karlsrud fikk beskjed av Olaf Hemn, avde
ling 102’s formann, at det var et enstemmig ønske om å få Birger
Eriksen valgt på ny. Det var også Heums mening å si i fra i går,
men etter det møte som ble holdt i går, så hører vi intet fra ham.
Birger Eriksen var en av de få som ikke underskrev noen lojalitetserklæring til nazistene.
Thv. Thorstensen: Kår det nå reises kritikk mot Karlsen, så
får vi erindre at det under beretningsdebatten ikke ble reist noen
innvendinger, hverken under den ordinære eller illegale beretning.
Kår gruvearbeiderne nå får med en mann i den faste ledelse, så
bør de gi avkall på en mann i representantskapet til fordel for
veiarbeiderne, og jeg vil da anbefale at en velger Lien.
Elisabeth Grefsrud: Kår jeg har gått med på å innstille Skålbones så .er det fordi hun er en dyktig organisasjonskvinne. Hun
har således i 8 år vært kasserer i sin avdeling. Vårt medlem i
forbundsstyret var Borghild Taraldsen. Så ble hun syk og vi fikk
en varamann. Denne måtte gå da krigen var forbi og så kom Selma
Holmquist med. Jeg vil henstille til henne ikke å stille seg til valg.

Karl Edvardsen: Det er ymse krav fra alle hold. Skal de etter
kommes så blir vi representantskapsmedlemmer alle sammen. Skal
veiarbeiderne i Kordland ha med en representant, så er det enn mer
nødvendig for Finnmark. De har det største krav. Men det gjelder
ikke først og fremst distriktene her, men at en får med de mest
dyktige. En skulle vel kunne finne en representant fra veiarbei
derne uten å ta en representant fra jernbanearbeiderne til å repre
sentere seg i representantskapet.
Emil Zakariassen: Ved alle landsmøter kommer det forskjel
lige rykter, så også denne gang. Jeg har under krigen vært i for
bindelse med Karlsen, og jeg vil si den ting at han var en ay de
gjæveste vi hadde. Vi har ikke råd til å miste ham. Jeg har kon
ferert med veiarbeiderne og de er fornøyd med Lien. Han er den
de har mest bruk for.
Ragnvald Syvertsen: Jeg orker ikke å holde tett. Like før jul
i 1943 var jeg inne på forbundskontoret, da var Karlsen opptatt
med å lage en skrivelse til avdelingene om sin fratreden fra for
bundet. Vi velger de alle tre enstemmig.
Dirigenten: Det er kommet krav til dirigentene at dokumen
tene i saken Karlsen skal refereres.
Thv. Thorstensen: Saken skulle være helt klar med de oppIvsninger en nå har fått. Vi må bli ferdig i dag.
Ludvik Larsen: Kår landsmøtet har innskrenket taletiden sa
sterkt, så bør en få sakens dokumenter.
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i ■ i0ht J/ !’\ ^tl(1(Jård: JeS vil ikke være med på å holde noe
skjult. Men skal vi gå gjennom alle dokumenter og kommentarer
sa vil vi ikke komme hjem til valgene. Tillitsmennenes, forbunds
styrets og representantskapets forhold er minutiøst gjennomgått
sa det skulle ikke være nødvendig på ny å gjennomgå disse saker’
Chr. Henriksen: Saken har vært behandlet av forbundsstyret
og representantskapet og oversendt Landsorganisasjonen og ^r god
kjent der.
&
b
D irigenten (Moljord): Er det noen som absolutt vil ha doku
mentene framlagt får de komme med forslag til dirigentene
Asbjørn Andersen: Når jeg reiste spørsmålet, så er det fordi
at vare tillitsmenn ikke er hellige personer, de er ikke tabu. Je°tok ikke dette telegram fra Antonsen som det eneste. Men det
skumles om saken og det var for å få slutt på det at jeg tok saken
opp Det er renhårig politikk. Det er ikke noe motforslag stilt
mot Karlsen. Når landsmøtet derfor har avgjort den sak, så får
det ta sin avgjørelse. Gjenvelger vi tillitsmennene, så gjenvelger
vi også de øvrige i forbundsstyret og representantskapet. Det ei
de dyktigste vi skal ha, ikke ut fra politiske hensyn. Det bør være
forutsetningen. Jeg vil henstille til landsmøtet å gå til gjenvalg
Det bør være resultatet.
b
Gustav Berg: Hva skal vi fra Aust-Agder fylke si’ Vi er også
medlemmer av forbundet og har krav. La være at det akkurat for
øyeblikket er lite med arbeid i det yrke jeg driver på med. Men
det er kraftanlegg, private anlegg og veiarbeid under oppseiling.
X i har også krav på å bli representert. Vest-Agder har 2 repre
sentanter og vi ser at jernbanearbeiderne får 1 representant mer
enn de tidligere hadde.
Arne Horgen: Som veiarbeidernes representant i forhandlings
utvalget har jeg høstet den erfaring at vi ikke har hatt noen bedre
mann enn Karlsen, og jeg henstiller til landsmøtet at det gjen
velger ham. Det er videre et enstemmig ønske fra avdelingen at
Lirger Eriksen skal gjenvelges og jeg vil henstille til represen
tantene a ta hensyn hertil. Hva Lien angår så er han bare mid
lertidig jernbanearbeider.
Anders Olafsen: Fra Rogaland fylke er det ikke kommet med
noen representant. Vi vil ikke fortrenge noen av de foreslåtte men
i varamennenes rekke vil jeg henstille om at vi får med en mann
og jeg vil foreslå Nils Westerlund.
Trygve Andersen foreslo Rafaelsen istedenfor Lien.
Ludvik Larsen: Da jeg vakte mosjon om at dokumentene i
granskningskomitéen skulle refereres, visste jeg ikke at de hadde

passert valgkomitéen. Da jeg fikk høre det, sa var saken klar.
Det kunne dog være atskillig å legge til. Men saken gjelder ikke
bare Karlsen, men også andre i forbundet. Fra Rikskringkastingen
foreligger to erklæringer, av motstridende innhold, om det sakalte
radioforedrag. En ting jeg har satt fingeren på var at da vi gikk
inn i den illegale perioden i tiden fra 1944 45, i de fa møter vi
hadde, så møtte ikke samtlige tillitsmenn. Det var F.U. s ledelse
i dette land som var skyld i det. Kontaktene var så dårlige at Osloavdelingene ikke en gang kjente til at de hadde et illegalt utvalg
i forbundet. Der vil jeg sette Albert Karlsen et hestehode foran,
for han ga oss opplysninger. Jeg fikk selv mange opplysninger av
ham, og det var ikke akkurat de samme meddelelser som en fikk
fra F.U.
,
,, ,
JoJum Lien: Fra 1941 ble 22 mann trakassert vekk fra veien,
altså en rent organisasjonsmessig sak. Først i år er det lyktes oss
å få komme tilbake til veivesenet. Jeg måtte da søke arbeid på
jernbaneanlegget for å ha noe å leve av. Jeg kommer imidlertid
til i nær framtid å slutte ved jernbaneanlegg og begynne ved veien
Kverneboe: Yi som har hatt anledning til å være til
stede ved landsmøter i forbundet i de senere år, vet at det er en
kelte som roper: Korsfest, korsfest. Nå er det Karlsen som skal
ofres Yi her i Oslo har i nokså stor grad stått i forbindelse med
forbundet og da særlig med Karlsen. Han har herunder opptrådt
på en helt ut rakrygget måte. Når det gjelder dette famøse radio
foredrag, så har jeg talt med en som har meget god rede på disse
forhold og han sa at han aldri har hørt Karlsen holde foredrag i
Kringkastingen.
.
Johan Skrede: Spørsmålet Albert Karlsen ble reist i valg
komitéen og jeg som veiarbeider hadde stor interesse av dette og
stilte krav om at Karlsen, Lien og Bakken skulle innkalles, og det
ble gjort På grunnlag av det som der framkom var det ikke det
minste å peke på Karlsen for, og jeg vil etter dette henstille til
alle veiarbeidernes representanter om å stemme på Karlsen.
Johs. M. P. Ødegård: Jeg skal ikke blande meg opp i person
valget. Når det gjelder kringkastingstalen og de to motstridende
erklæringer, så har jeg fått opplyst dette på den måte at Kring
kastingen nokså lenge forut setter opp programmene. Det er vel
da slik at en har sett på det først og der var Karlsen oppsatt som
taler' men så har en sett etter om han virkelig har holdt talen, og
da var det ikke Karlsen. Men det er en som har lest hans manu
skript i Kringkastingen. Med hensyn til fru Holmquist så var det
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ikke noe annet enn forbundsstyret som på det daværende tidspunkt
unne utpeke henne som medlem, idet kvinnenes representant etter
krigen ikke kunne tiltre, og vi fant det riktig å supplere forbunds
styret med en representant fra samme avdeling, og det ble da avelingens formann. Tillitsmennenes forhold under krigen er god
kjent av forbundet og Landsorganisasjonen og jeg vil ha sagt at
den sa,k som na ble reist burde vært tatt opp under den illegale
beretning som ble avgitt.
Chr. Henriksen anbefalte Selma Holmquists valg.
Lars Bapken: Jeg ble atskillig forbauset over innstillingen
Ln foreslår tillitsmennene gjenvalgt, og det er vel ut fra det at de
ia! gjort sitt arbeid bra. Men da bør det samme skje overfor for
bundsstyret og representantskapets medlemmer. Disse som også
har risikert meget under krigen. Hvorfor skal de skiftes ut? Jeg
vil gjerne be om et svar fra valgkomitéen.
Birger Eriksen: Jeg mener det er helt riktig at landsmøtet
velger den som de anser å være dyktigst. Heum sa til meg i går at
han straks i dag ville forlange ordet og si at han ikke ville ta imot
va.f‘‘ . < ag Iiay ,ian fortalt meg at han var pålagt av fraksjonsmøtet i gar om ikke å ta ordet. Jeg respekterer ham også for dette.
Jeg har fra jeg nektet å undertegne lojalitetserklæringen arbeidet
pa samme linje som Arbeiderpartiets. Jeg er ikke medlem av kom
munistpartiet og kan fortelle at et ungdomslag av A.UF holder
“fte hos meg. Jeg står ikke i noe parti for nærværende. Hvor jeg
L-gå iaq^u !kke- Je$ vil 8tå fritt av llensyn til en sak som avelmg 0- vil komme til å reise mot. en rådmann og overingeniør.

ning forbundets 50-årsjubileum, så hadde vi ikke noe å gi. Vi ville
gjerne gi en personlig gave til Ødegård. De to er ett, forbundet og
Ødegård. Når vi nå gir ham en liten gave så er det også en gave
til forbundet. Jeg vil overrekke et kopperstikk hvis motiv ikke
lenger finnes. Det er fra Trollhattan. Vannfallene som ses av
kopperstikket finnes ikke lenger. De er bundet i krafHedninger.
De spredte vannmasser er et symbol på fagorganisasjonen slik som
den begynte en gang, men nå er samlet og betyr en maktfaktor
med sin kraft. (Kraftig bifall.)
Erik Gonås: Jeg takker likeledes på vegne av mitt forbund,
Svensk Gruvindustriarbetareforbundet, for disse dagers samvær.
Forskjellige omstendigheter medførte at vi ikke har fått med oss
den gave vi ville skjenke forbundet i anledning dettes jubileum
— nemlig en liten statue av en gruvearbeider. Den vil imidlertid
bli sendt forbundet. Når det gjelder diskusjonene her på lands
møtet så har det vært oss en glede å påhøre disse og kunne over
bevise oss om at modenheten i organisasjonsarbeidet er vokset.
Dette skyldes nok et virksomt og omfattende opplysningsarbeid.
Vi står i en slik maktposisjon at vi kan gjennomføre mange saker.
Men meget er avhengig av hvordan vi er skikket til å løse disse
oppgaver. Skal vi kunne virkeliggjøre vårt mål må vi enda mer
styrke og utvide vårt opplysnings- og skoleringsarbeid, for å sette
oss i stand til å forstå det økonomiske liv og dets sammenheng.
Vi må i sterkere grad også interessere oss for den tekniske side av
sakene. Vi må foruten disse ting, utbytning av erfaringer og
understøttelse, også kunne utvikle vårt studiearbeid i fellesskap.
Vi må i det hele opptre rner i fellesskap på alle områder. Kan vi
her i Norden stabilisere forholdene og nå fram til våre ønskemål,
så vil vi kunne tjene som eksempel for andre land, selv om vi hører
til de mindre land. Lykke til med det framtidige arbeid. Takk,
kamerater, for samværet. (Kraftig bifall.)
Johs. M. P. Ødegård: Først vil jeg rette en personlig takk til
mine venner for den oppmerksomhet som er vist meg. Når det gjel
der samarbeidet oss imellom så er det så mange ting som rører seg
i tankene når en tenker bakover i tiden. De to forbund represen
terer de grupper av arbeidere i Sverige, som her i landet også er
grunntappen av forbundet. Hvem husker ikke det utmerkede sam
arbeid vi har hatt med gruvearbeiderne og anleggsarbeiderne? De
kom hit til Norge med stor erfaring, mer erfaring enn vi den gang
hadde. Det var derfor også så naturlig at det måtte bli et organi
sasjonsmessig samarbeid mellom disse organisasjoner. Vi har
mange ting å lære av Sverige. De har fått løst pensjonsspørsmålet

Svenske gjester tar avskjed med landsmøtet.
Oscar E. Forslund: På vegne av Svenska Våg- och Vattenbyggnadsarbetareforbundet, min kollega og egne vegne takker jeg
for samværet. Det har vært en opplevelse for oss. Vi har erfart
at det er hendt noe i Norge siden 1938, og denne hendelse har etter
latt seg tydelige spor hos landsmøtets representanter. Det er et
ordtak som heter at intet er for ondt til at det ikke er godt for
noe. Det er kanskje noe paradoksalt å si det i forbindelse med de
tem forferdelige år dere har gjennomlevet. Men friheten er et koste
lig gode. Tidligere sa vi så ofte at vi hadde intet fedreland å for
svare. Men det er friheten det gjelder å forsvare, og jeg er overbevist om at de norske arbeidere vil forstå bedre enn mange andre
betydningen av friheten. De har oppnådd den igjen og de vil komme
til a beholde den i framtia. Da jeg søndag sto her og talte i anled
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for anleggsarbeiderne på en måte som må kunne bli et ypperlig
grunnlag for oss å gå fram etter. Den første handling jeg foretok
meg etter landets frigjøring var å sende en hilsen til våre svenske
kamerater: «Gamle Norge er atter fritt. Gamle Norsk Arbeids
mandsforbund er atter fritt.» Hjertelig takk for samværet. Vel
hjem. (Kraftig bifall.)
Wilhelm Berglund fikk permisjon. — Til Bergmann innkom
kr. 635.46.
Møtet hevet klokken 12.45.

Ettermiddagsmøtet fredag den 30. november.
Ordstyrere: Thorstensen. ■— Moljord.
Møtet ble satt klokken 14.30.
Protokollen fra formiddagsmøtet referertes og godkjentes uten
bemerkninger.
Varamannen for O. Sørensen — O. Leikvold — fikk sete i
landsmøtet.

Tillitsmennene velges.
Formcmnsvalget.
Til formann gjenvalgtes Johs. M. P. Ødegård enstemmig.
V araformann.
Chr. Henriksen valgtes enstemmig til varaformann.
Øvrige tillitsmenn.
Til sekretærer valgtes: Albert Karlsen mot 10 stemmer.
Lars
Bakken enstemmig. —- Til hovedkasserer valgtes A. K, Lien en
stemmig.
Gru vearbcidernrs tillitsmann.
Valgkomitéen innstilte med 9 stemmer på Ole Beck, Foldal.
2 stemte på J. B. Johansen, Fossdalen.
Valgt ble Ole Beck mot 39 stemmer som ble avgitt på Johansen.

Forbundsstyret.
Valgkomitéen innstilte: Asbjørn Lund, Olaf Heum (med 8
stemmer), Birger Eriksen var innstilt med 3 stemmer, Kjærlaug
Skolbones, Thv. Thorstensen med 8 stemmer (Hilmar Anton sen var
innstilt med 3 stemmer), Ludvik Larsen.
Ludvik Larsen foreslo Alfred Arnesen.
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Alfred Arnesen: Det har underhånden vært uttalt at medlem
mer i min forening skulle ha ønsket en ny mann, men jeg har
undersøkt dette, og det viser seg ikke å være tilfelle.
Asbjørn Lund: Jeg har ikke inntrykk av at det er noe galt
med Arnesen og det foreligger ikke noe med foreningen. Vi har
intet galt å si om Arnesen. Men Stornes er avdelingens formann,
og derfor mener jeg at han bør velges.
J. P. Karl snid: Jeg vil på valgkomiteens vegne gå med på
Lunds forslag på Stornes, når det er så at foreningen ønsker det.
Vi har heller ikke noe å si mot Arnesen.
Asbjørn Andersen: Hvilket reelt grunnlag har dere for å kaste
forbundsstyremedlemmer, når en har kunnet gjenvelge tillitsmen
nene? Vi skal skape enhet og samhold. Jeg vil foreslå Arnesen
gjenvalgt.
Karl Bottenvand: Jeg opptok forslag om gjenvalg av Arnesen,
men det var andre som ville ha Lund, og jeg gikk over til det for
ikke å ha så mange forslag. Men når forslag nå er opptatt på
Arnesen går jeg over til det.
Asbjørn Lund: Jeg presiserte absolutt at det ikke var noe
galt med Arnesen. Jeg var ikke til stede på det omtalte møte i
går, så da jeg så forslaget på meg, foreslo jeg straks Stornes i
mitt sted.
Einar Holm: Jeg trodde en var klar over forholdene nå. Det
er ingen mistillit om en skifter ut, all den tid sakene nå er opp
klart og godtatt. Når det er et ønske fra avdelingen får vi bøye
oss for det.
Valgt ble til forbundsstyre: Ved alternativ votering mellom
Stornes og Arnesen fikk Stornes 97 og Arnesen 75 stemmer. — Det
ble nå forlangt skriftlig avstemning. Birger Eriksen og Anna Anthoni foreslo at det ble stemt skriftlig over hver enkelt kandidat,
og dette ble vedtatt med stort flertall.
Ved den skriftlige votering valgtes Oskar Stornes med 121
stemmer. (Alf Arnesen fikk 79 og Asbjørn Lund 2 stemmer.) Ved
alternativ votering mellom Birger Eriksen og Olaf Heum, ble Bir
ger Eriksen gjenvalgt med stort flertall. — Ved alternativ votering
mellom Skålbones og Selma Holmquist valgtes Holmquist med stort
flertall.
Ved alternativ votering mellom Hilmar Antonsen og Thv.
Thorstensen, valgtes Hilmar Antonsen med 103 stemmer (Thor
stensen hadde 98 stemmer).
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Ved alternativ votering mellom Ludvik Larsen og Bekkevold
valgtes Ludvik Larsen med stort flertall. — Dermed var forbunds
styrets medlemmer valgt.
Dirigenten meddelte at representanten H. Hauge var kommet
tilbake fra Rikshospitalet (etter operasjon).

Representantskapet.
1. Kr. Moljord, Sulitjelma gruver, ble enstemmig valgt. 2. Einar
Sckei, Løkken, ble valgt med stort flertall. 3. Johan Lien valgtes
med 87 stemmer (Rekva hadde 77, Rafaelsen 30, Karlstad 1, L. Lar
sen 1, dessuten 2 blanke stemmesedler).
Daniel Martinsen ble
valgt med stort flertall. 5. John Verga ard ble enstemmig valgt.
6. Johan Skrede. 7. Tønnes Moi ble valgt med stort flertall. 8. Di
drik Isaksen ble valgt med stort flertall. 9. B. Thunshelle valgt
med 118 stemmer. (Dernest hadde .Nes 43 stemmer og Høgås 33.)
10. J. P. Karlsrud, enstemmig valgt. 11. Odin Hærø, enstemmig
valgt. 12. Ove Amundsen valgtes med 130 stemmer (Gustav Berg
hadde 50 og Karl Andersen 16 stemmer).
Alfred Hoel fikk permisjon fra klokken 16 for å reise hjem.

Understøttelse under konflikter.
Budsjettlcomitéen foreslo:
Skalaen forandres således:
Medlemmer med antall personer å forsørge.
Seg selv

12345678

1/1-bet. 16.50, 18.50, 20.50, 22.50, 24.50, 26.50, 28.50, 30.50, 32.50
1/2-bet. 8.50, 10.00, 11.50, 13.00, 14.50, 16.00, 17.50, 19.00, 20.50
For øvrig beholdes bestemmelsene som tidligere.
Ingdor Løkås: Vi har hatt medlemmer som har spekulert i
denne understøttelse. De er kommet inn i organisasjonen i siste
øyeblikk slik at de har oppnådd understøttelse og så har vi ikke
sett noe mer til dem.
Johs. M. P. Ødegård: I punkt 2 står det at de må være med
lemmer minst 8 uker før de er berettiget.
Votering: Budsjettkomitéens forslag ble enstemmig vedtatt.
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Bevilgning til Arbeidernes Avholdslandslag og Arbeidernes
Godtemp larorden « V erdandi».
Budsjettkomitéen foreslo:
Det bevilges kr. 200.00 til hver i landsmøteperioden.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Bevilgning til syke, gamle og arbeidsledige medlemmer.
Da en fullstendig mangler oversikt over hvor stor uttelling en
slik bevilgning vil medføre, kan budsjettkomitéen ikke anbefale
forslaget. En foreslår saken oversendt til forbundsstyret og at
dette etter å ha skaffet seg de nødvendige opplysninger fatter ende
lig vedtak.
.
„ ,
Anna Anthoni: Jeg er meget skuffet over innstillingen. Ludsjettkomitéen har da funnet plass til andre bevilgninger. Jeg kan
trekke forslaget tilbake om de arbeidsledige, men jeg vil foreslå at
landsmøtet avgjør at det skal gjelde syke og gamle medlemmer.
Asbjørn Andersen: De syke og gamle medlemmer ligger ogsa
meg på hjertet, men en må også se på forbundets økonomi.
Birger Eriksen: Jeg har intet imot at de gamle, syke og ar
beidsledige medlemmer får et bidrag. Men å overlate det til for
bundet betyr at det ikke blir aktuelt til denne jul.
Lars Bergundhaugen: Jeg vil i likhet med Anthoni være enig
i å gi de gamle og syke litt til jul. Jeg anbefaler forslaget.
Ludvik Larsen: Jeg støttet Anthonis forslag sist og jeg gjø1
det nå. Men jeg er uenig i framgangsmåten. Jeg vil foreslå at
15 000 kroner stilles til forbundets disposisjon til syke og arbeids
uføre medlemmer.
Anna Anthoni: Selv om det ikke kan nå fram til alle avdelin
ger før jul, så vil det dog nå noen. Jeg går over til Larsens forslag.
Belma Holmquist anbefalte likeledes Larsens forslag.
Votering: Larsens forslag ble vedtatt med stort flertall.
Bevilgning til Finnmark.
Etter de opplysninger en fikk ved Johs. M. P. Ødegårds inn
legg i saken kan budsjettkomitéen ikke anbefale forslaget.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Bevilgninger.

Varamenn til forbundsstyret.

Arbeidernes Pressekontor.
Budsjettkomitéen opprettholdt sitt forslag.
Forslaget lyder: Under forutsetning av samling mellom de
to arbeiderpartier foreslås en engangsbevilgning på kr. 10 000.00
til Arbeidernes Pressekontor.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Til varamenn for forbundsstyret valgtes: 1. A. Thorkildsen
enstemmig, 2. Otto Kristiansen valgtes med 97 stemmer (Asbjørn
Lund hadde 77 stemmer), 3. Tomine Somdal, 4. August Iversen,
5. Arne Horgen. Samtlige valgtes enstemmig.
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Varamenn til representantskapet.
1. Alsing Moen, 2. Einar Wirak, 3. Ole E. Våde, 4. Bernhard
Reines, 5. Johan Berlid, 6. Otto Otnes, 7. Trygve Andersen, 8. XUs
Westerlund, 9. Sigurd Sågdal, 10. Emil Zakariassen, 11. Johan
Sandstrøm, 12. Sigurd Sæterbø.

Jeg håper at representantene har forstått at landsmøtets funksjo
nærer under alle forhold har vært besjelet av en tanke: nemlig å
gjøre vårt til at landsmøtets arbeid og vedtak kunne bli det best
mulige. Når vi nå går tilbake hver til våre arbeidsplasser må vi
gjøre vårt til å få medlemmene interessert for de kommende
arbeidsoppgaver.

L.O.’s representantskap.
Valgt ble: 1. Johs. M. P. Ødegård, 2. Peder Moan, 3. Olaf Slet
ten, 4. Ole Halden. Varamenn ble: 1. Albert Karlsen, 2. Anon Lar
sen, 3. Anders Holum, 4. Jakob Tørresvold.
Kontrollkomité.
Valgt ble: Oskar Kverneboe og Martin Bråten med Alfred M.
Nilsen og Asbjørn Andersen som varamenn.
Komité for gransking av opprettelse av eget
gruvearbeiderforbund.
Valgkomitéen foreslo:
Johs. M. P. Ødegård, Kr. Moljord, Ole Beck, P. O. Moan, Birger
Eriksen.
’
TTiv. Thorstensen: Jeg har konferert med valgkomitéen. Vei
arbeiderne bør også få med en representant i denne komité. Jeg
vil foreslå Johan Skrede i tillegg til de foreslåtte.
•7. P. Karlsrud: Valgkomitéen har ikke noe imot at komitéen
utvides med en mann.
Votering: Valgkomitéens innstilling med tillegg av Skrede ble
enstemmig vedtatt.
Avslutning.
Johs. M. P. Ødegård: Jeg vil henstille til alle nyvalgte repre
sentanter i forbundsstyre og representantskap og varamenn og
representanter med varamenn til L.O.ts representantskap og kon
trollkomité om å skrive sitt fulle navn og adresse på forbundets
kontor.
Birger Olsen: På tampen av landsmøtet vil jeg komme med
et forslag. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbunds landsmøte
vedtok at representantene også skulle ha betalt for lørdag og vårt
landsmøte bør gjøre det samme.
Forslaget ble vedtatt med stort flertall.
Kr. Moljord: Jeg er anmodet av de øvrige dirigenter og sekre
tærer om å takke representantene for den tillit som er vist oss.

Johs. M. P. Ødegård (inntok nå dirigentenes plass): Kamera
ter. Yi er kommet til det øyeblikk at vi skal avslutte vårt 20.
landsmøte. Det har vært et slitsomt landsmøte, men det har vært
et arbeidende landsmøte. Før jeg går videre vil jeg gi ordet til Beck.
Ole Beck: Da jeg fremmet forslag om at gruvene skulle ha
med en mann i ledelsen så hadde jeg ikke et øyeblikk tenkt at mitt
navn skulle komme i forgrunnen. Jeg hadde tenkt meg en yngre
mann. Men det er ikke noe å gjøre ved det. Jeg hadde dog helst
sett at det hadde vært annerledes. Men jeg håper at jeg skal bli
i stand til å fylle plassen. Men av avgjørende betydning for et godt
arbeid er først og fremst at det er til stede et tillitsforhold mellom
gruvearbeiderne og meg og videre med de andre grupper innen
forbundet. Jeg vet at jeg kan regne med lojalt samarbeid med
forbundets formann og de øvrige tillitsmenn. Jeg vil be dere ta
med en hilsen rundt til avdelingene fra den nye tillitsmann.
Albert Karlsen: Jeg vil ha sagt, selv om jeg var den eneste til
litsmann som det var dissens om, at jeg ikke nærer noen bitterhet
mot de 10 som stemte imot meg. Det tjente kanskje til å rense
luften. Jeg vil si til gruppene og til veiarbeiderne som jeg repre
senterer at når dere kommer hjem må dere sammen med forbundet
gå inn for gjennomførelsen av de krav vi har stilt. Det er meget
som står igjen, og i dette arbeid må alle være med. Fellesskapet
er det avgjørende i vår videre frammarsj.
Alfred M. Nilsen: Jeg har hatt den ære å være til stede ved
dette landsmøte som gjest og det kom av at jeg ble med i det ille
gale arbeid. Jeg takker forbundsstyret for dette. Jeg og andre
som tilhører den eldre garde i forbundet har mange gode minner
og mange gamle kjenninger landet over. Jeg vil be dere ta med en
hilsen utover, samtidig som jeg ønsker forbundet og hver enkelt
alt godt. Det kunne selvsagt være meget å si ved en anledning
som denne, men landsmøtet står nå i ferd med å avsluttes og repre
sentantene har hatt en travel tid. En ting skal en imidlertid være
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oppmerksom på, og det er at en må være våkne, så vi kan nå fram
til arbeiderklassens økonomiske frigjørelse. Jeg tror nok at vi skal
finne den rette vei. Det første landsmøte jeg møtte på var i 1906
og siden har jeg vært til stede ved alle landsmøter i et eller annet
gjøremål. Jeg har også vært til stede på fagkongresser og andre
forbunds landsmøter og jeg vil si at en kan spore framgang. En
er blitt mer og mer modne, mer voksne om en vil og derfor skal vi
også klare de mange store og nye arbeidsoppgaver vi står overfor.
Lykke til arbeidet og jeg håper ennå en gang på gjensyn. (Sterkt
bifall.)

at vi har medlemmene bak oss. Det beror derfor på medlemmene
rundt i avdelingene, at de vil etablere et samarbeid som kan komme
hele forbundet til gode. Foreningsmøtene må gjøres mer interes
sante. Landsmøtet har vedtatt at vi skal drive opplysningsarbeid
og på dette felt må vi ta fatt straks. Jeg takker representantene
for samværet og ønsker hver især en god reise hjem. Jeg ber dere
samtidig ta med en hilsen til medlemmene. Jeg takker også per
sonalet ved forbundskontoret, som går levende inn for oppgavene.
(Sterkt bifall.)
Protokollen fra ettermiddagsmøtet referertes og godkjentes
uten bemerkninger.
Forbundets formann erklærte deretter forbundets 20. ordinære
landsmøte for avsluttet (klubben falt, klokken var 17.45).
Før man skiltes ble første vers av Internasjonalen sunget.

Johs. M. P. Ødegård: På vegne av Henriksen, Lien, Bakken og
meg selv takker jeg representantene for den tillit som er vist oss
ved enstemmig å gjenvelge oss. Det ligger nå til oss å vise at vi
er tilliten verdig. Vår gamle kjenning og venn, Ahlstrand, følte
seg ikke sterk nok til å være til stede helt til landsmøtets slutt og
han ber meg bringe representantene sin hilsen og takk for inn
bydelsen. Jeg takker de av forbundsstyrets og representantskapets
medlemmer som går fra ved dette landsmøte. Jeg takker dem for
et godt samarbeid og jeg tror at de for sitt vedkommende har den
samme oppfatning. Jeg hilser likeledes de nye velkommen til ar
beidet. Den tid vi går i møte vil bli om ikke den betydningsfulleste,
så dog en tid med mange og vanskelige oppgaver og problemer å
løse. Det beror på hver enkelt av oss om det skal lykkes oss å løse
det tilfredsstillende. Jeg vil rette en takk til dirigenter og sekre
tærer for deres utmerkede arbeid. Når en ser på resultatet av
landsmøtet har en ingen grunn til å se bedrøvet på det. Det spørs
mål som det var størst dissens om var § 17. .Det var en forberedt
på. Det er ikke første gang at en behandler det. Men om det er
de som er misfornøyd så tør jeg forsikre at det er ingen ting som
er så riktig som det som der ble vedtatt. Det vedtak vi der tok
var i høyeste grad påkrevet for å holde kassen. Det hadde ikke
gått lang tid før vi der hadde stått oppe i en krise. Vi står nå i
og med den politiske makt i en sterkere stilling enn noensinne tid
ligere. Det ligger i arbeiderrepresentantenes hender å bestemme
vedtakene som skal gjøres. Vær også oppmerksom på at den alt
overveiende del av representantene her og medlemmene utover har
ansvar for den sammensetning regjering og storting har fått. Der
med har vi også forpliktelser. Selv om storting og regjering ikke
helt skulle imøtekomme våre krav så har det sine saklige årsaker.
Det er mange oppgaver dette landsmøte har gitt forbundsstyret.
Vi vil selvsagt gjøre hva vi kan og legge arbeidet slik an at vi vet

