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10. Avslutning.

Forretningsorden
1. Landsmøtets forhandlinger er åpne for pressen. Likeledes har
forbundets medlemmer adgang til galleriet som tilhørere. Lands
møtet beslutter om en sak skal holdes for lukkede dører.
Representantene må forevise adgangskort og tilhørerne medlemsbok ved inngangen.
2. Til å lede møtet velges 3 ordstyrere. Ordstyrerne ordner inn
byrdes møtenes ledelse. Til å føre protokollen velges 4 sekre
tærer.
3. Møtene holdes fra kl. 9.00 til kl. 13.00 formiddag og fra kl. 15.00
til kl. 18.00 ettermiddag.
4. Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Unn
tatt for innlederne begrenses taletiden til 10 minutter første og
5 minutter annen og tredje gang.
Ordstyreren har for øvrig — når han finner det påkrevet —
rett til å stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og strek
ved de inntegnede talere. Til forretningsorden gis ingen ordet
mer enn 1 gang og høyst 2 minutter til hver sak.
Talerne skal tale fra den dertil bestemte plass i salen.
5. Forslag skal leveres skriftlig til ordstyreren, undertegnet med
vedkommendes navn og navnet på den avdeling han represen
terer. Ikke noe nytt forslag kan tas opp etter at det er besluttet
satt strek med de inntegnede talere. Forslag som ingen forbin
delse har med de på dagsordenen oppførte saker, kan ikke be
handles.
6. Alle beslutninger avgjøres med alminnelig flertall. I tvilstilfelle
eller når 20 representanter forlanger det, foregår avstemningen
ved navneopprop.
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Protokollen oppleses ved hvert møtes begynnelse og for siste
møte ved dets avslutning.

9. Rfferat fra foregående dags møte trykkes og forelegges den
påfølgende dag.
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Landsmøtets åpning søndag 28. september 1975
Det 28. ordinære landsmøtet i Norsk Arbeidsmandsforbund ble
åpnet i Folkets Hus, store Sal, kl. 12.00.
Salen var pyntet med blomster og flagg da representanter og
gjester tok plass. Arbeidsmandsforbundet kan feire 80 års-jubileum i år, og begivenheten var markert med en utstilling utenfor
møtelokalet. Utstillingen besto av fotografier, avisutklipp og utdrag
av fagforeningsprotokoller som viste glimt fra forbundets historie.
Landsmøtet åpnet med musikk ved medlemmer av Kringkastings
orkestret under ledelse av Aage Wallin. Orkesteret spilte «Grieg
Fantasi» av Emil Reesen, «Fiolen» av Joh. Svendsen og «Fruhlingrauschen» av Chr. Sinding.
FORMANNENS MINNETALE
Forbundets formann, Øystein Larsen, holdt deretter denne min
netalen, mens orkesteret spilte «Aases død» av Edvard Grieg:

Siden landsmøtet i 1971 har en rekke av våre medlemmer gått bort.
lalt 1593.
Alle har de vært med å bygge opp fagbevegelsen hver på sitt vis, og
vi er dem en stor takk skyldig for det arbeid de har gjort.
Det er umulig å nevne alle ved navn, men noen få som direkte eller
indirekte har vært knyttet til forbundet må vi likevel nevne:
Elias Volan døde i desember 1974 — 88 år gammel. Volan som alle
rede i 1913 ble medlem av vårt landsstyre, ble i 1918 valgt til for
bundets formann. 1 1920 ble han nestformann i LO for så i 1923 å bli
valgt til formann i det nystiftede Bygningsarbeiderforbundet.
Walter Ørnhaug døde i oktober 1973, bare 63 år gammel. Walter
var i mange år forbundets representant på Svalbard, hvor han gjorde
en stor innsats.
Andreas Rekve døde i november 1973, 81 år gammel. Rekve var
medlem av landsstyret fra 1938 til 1945.
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Oscar Rydén døde i januar 1974, 81 år gammel. Rydén var medlem
av forbundets kontrollkomité fra 1948 til 1971.
Bernhard Reines døde i november 1974, 78 år gammel. Reines var
medlem av landsstyret fra 1948 fram til 1959.
Lars Bergundhaugen døde i april 1974, 86 år gammel. Han var
medlem av landsstyret fra 1932 til 1938.
Av andre som har betydd mye for norsk fagbevegelse, må vi nevne:
Konrad Nordahl, tidligere formann i LO, døde i mai 1975, 78 år
gammel. Nordahl har vel mer enn noen annen satt merker etter seg
i norsk fagbevegelse.
Vi minnes alle — både de som er nevnt, og de som ikke er nevnt__
og takker for den innsats de har gjort for vår bevegelse. Vi lyser
fred over deres minne.
HENRETTELSENE I SPANIA
Formann Øystein Larsen la fram følgende forslag til uttalelse,
som ble vedtatt med akklamasjon:
Landsmøtet i Norsk Arbeidsmandsforbund vil på det skarpeste
fordømme henrettelsen av de fem spanske frihetskjemperne som
fant sted i går
til tross for protester fra en hel verdens-opinion.
Henrettelsene har utløst en bølge av avsky-reaksjoner mot fascist-regimet i Spania fra både regjeringer, organisasjoner og
vanlige mennesker over hele Europa.
Førstkommende torsdag vil fagbevegelsen i alle land i VestEuropa markere sitt syn på den brutale undertrykkelsen av
arbeiderklassen i Spania ved å arrangere en anti-Franco-dag.
LOs sekretariat skal i morgen drøfte hvordan dagen skal mar
keres i vårt land.
Arbeidsmandsforbundet vil i denne situasjon minne sine med
lemmer
og andre fagorganiserte •— om den resolusjonen som
ble vedtatt på Gruve-Internasjonalens 42. kongress i New Delhi
i vår, og som understreker at turist-reiser til Spania må betrak
tes som støtte til diktatur-regimet.
Etter at de fem dødsdommene ble fullbyrdet i går, har spanske
sosialister gitt uttrykk for at en turist-boikott i dagens situasjon
ville ha gunstig virkning for frihetskampen i Spania.
I solidaritet med våre spanske kamerater vil Arbeidsmandsfor
bundet oppfordre de norske fagorganiserte til å finne andre reise
mål enn Spania inntil Franco-regimet —- som det siste fasciststyret i Europa — er styrtet.
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FORMANNENS ÅPNINGSTALE
Formannen, Øystein Larsen, holdt deretter denne åpningstalen:
På landsstyrets vegne har jeg den glede å ønske representanter og
gjester velkommen til Norsk Arbeidsmandsforbunds 28. ordinære
landsmøte.
Forbundet kan i år se tilbake på 80 års virksomhet, noe som vi i
enkle former har forsøkt å markere uten å gå i de store høyder. Det
som er ekstra hyggelig i denne forbindelse er den fortsatte økning
av medlemstallet, selv om vi også i denne periode har måttet gi fra
oss grupper til andre forbund. Etter den siste medlemsstatistikk hadde
vi en netto tilgang på over 2500 fra juni 1974 til juni 1975, og fram
gangen fortsetter. Årsaken til framgangen er vel i første rekke at vi
har fått bygget ut tillitsmannsordningene både i den private og offent
lige sektor, slik at vi i dag står bedre rustet til å yte medlemmene
service enn tidligere. Vi må også i denne forbindelse peke på den
innsats våre lokale tillitsmenn gjør ute på den enkelte arbeidsplass.
Det har ellers skjedd en endring i styrkeforholdet mellom den pri
vate og offentlige sektor når det gjelder antall medlemmer. Ved
siste landsmøte var det en klar overvekt av våre aktive medlemmer
som arbeidet innen den offentlige sektor, mens situasjonen nå er den
motsatte. Dette skyldes en større tilgang av nye medlemmer fra den
private sektor, som for det meste kommer fra private anlegg, samt
rengjøringssektoren.
Når det gjelder utbyggingen av forbundets organisasjonsform, så
har vi siden siste landsmøte kommet så langt at vi har fått storavdelinger i alle fylker. Likedan har det skjedd en sammenslåing av
de to avdelingene ved A/S Sydvaranger, og det samme har skjedd ved
Sulitjelma, hvor de 5 avdelingene nå har gått sammen til én. Både
ved Sydvaranger og i Sulitjelma har man nå tillitsmann på heltid.
Videre har Bergens Vakt- og Renholdsbetjenings Forening og Stord
Arbeiderforening blitt overført til Bergen/Hordaland Arbeidsmannsforening, slik at antallet avdelinger nå er kommet ned i 35.
Når det gjelder Landsorganisasjonen, så er et nytt debatthefte sendt
samtlige avdelinger, og vi får håpe at oppslutningen blir bedre denne
gang enn sist spørsmålet om de framtidige organisasjonsformer for
fagbevegelsen var ute til debatt.
Statstjenestemannskartellet har også hatt ute til debatt spørsmålet
om organisasjonsformen for LO-organiserte innen staten.
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Forslaget her gar ut pa en sammenslutning av alle ansatte i staten
til ett forbund. Reaksjonen på dette i de svar vi har fått fra våre
medlemmer, er en klar avvisning av en slik løsning.
Vi må regne med at debatten om disse spørsmål fortsetter, og en
må vel her tro at LO-kongressen i 1977 vil trekke opp visse retnings
linjer, slik at vårt forbund vil få det hele opp til bred debatt på neste
landsmøte, i 1979.
Oppgavene i årene som kommer må i første rekke bli å bygge appa
ratet enda bedre ut slik at vi kan få utnyttet kapasiteten på det
enkelte avdelingskontor fullt ut.
I forbindelse med forbundets 75-års jubileum vedtok landsstyret å
arrangere et veteranopphold i egen regi. Senere har landsstyret gjort
vedtak om at dette skal bli en fast ordning hvert år med et samlet
deltakerantall på 30 inklusive ektefelle.

Tariffoppgjørene
Om tariffoppgjørene i perioden må en vel trygt kunne si at de i
gjennomsnitt har gitt en god del mer enn vi har vært vant til, og
her vil vel oppgjøret i 1974 stå i en særstilling når det gjelder reallønnsøkningen. Jeg tror at en i den nærmeste framtid gjør klokt i
å ikke regne med liknende resultater, særlig sett på bakgrunn av den
økonomiske krise som vi i dag er inne i.
Ved oppgjøret i 1974 fikk vi en kortvarig konflikt for rengjøringssektoren, og resultatet av denne må vel kunne sies var et steg i riktig
retning. Men dessverre er det ennå langt fram før vi kan si oss tilfreds
med lønns- og arbeidsforholdene for denne gruppen av forbundets
medlemmer.
For den offentlige sektor førte oppgjøret i 1974 til en fullstendig
omlegging når det gjelder tariff-forholdet for gruppene innen Veg-,
Fyr- og Merkevesenet, samt Havnevesenet. Fra å være høstfag med
selvstendige tariffoppgjør vil disse grupper nå komme inn under felles
oppgjørene for statsansatte for ettertiden.
Vi har da bare en gruppe igjen som høstfag, og det er Statens jern
bane- og kraftanlegg, unntatt brakkebetjeningen som følger statsoppgjøret.
I tillegg til det en har oppnådd ved tariffoppgjørene, må en også
nevne det som er oppnådd på det faglig/politiske plan i perioden. Jeg
skal ikke gå i detaljer, men nevne forkortelse av arbeidstiden, som
allerede er gjennomført for enkelte grupper arbeidstakere. Ytter
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ligere reduksjon vil komme fra 1. april neste år. Forlengelse av ferien
for de over 60 år, og ny lov om arbeider- og miljøvern er på trappene.
Sett på bakgrunn av det handlingsprogram som ble vedtatt på LOkongressen i 1973, ligger vi godt an i løypa.
En kan sjølsagt være misfornøyd med enkelte ting som en mener
burde vært annerledes, men tross alt så går det framover i riktig
retning.
Av andre ting som vi har oppnådd for våre medlemmer i den offent
lige sektor, er de bedrede pensjonsforhold. De forskjellige pensjons
ordninger i staten er nå slått sammen, slik at alle kommer inn under
Statens pensjonskasse. Bare dette betyr bedring i forhold til tidligere,
og når en i tillegg har fått gjennomført forbundets gamle krav om
at det skal være den reelle årsfortjeneste som skal være pensjons
grunnlaget, så betyr dette at vi nå kan vise til plasseringer for de
forskjellige grupper fra l.kl. 134 til l.kl. 21, mens vi før hadde disse
plassert i l.kl. 94 til 104.
Krav om bedringer når det gjelder pensjonsordningen for gruve
arbeiderne er også tatt opp med BVL, og en rekner med at forhand
linger vil kunne komme i gang innen kort tid.
I det internasjonale samarbeid har vi fulgt opplegget som Nordens
Faglige Samorganisasjon og Landsorganisasjonen har lagt opp til.
Vi har i perioden hatt utveksling med Vest-Tyskland, Øst-Tyskland,
Sovjetunionen og Bulgaria.
Den politiske situasjon bekymringsfull
Etter EF-striden har vi hatt urolige politiske tilstander i Norge.
Ingen kunne være i tvil om hvor Norsk Arbeidsmandsforbund sto i
det spørsmålet. Utviklingen seinere har etter min oppfatning vist at
det var et riktig standpunkt.
Men når dette er sagt, bør det også sies klart i fra at for norsk
fagbevegelse er den politiske situasjon bekymringsfull. De borgerlige
partiene står sterkere enn på lenge. Høyre, Anders Langes Parti og
Libertas er aktive som aldri før. Det lekes med planer om en ny
borgerlig samling.
I denne situasjonen står den politiske arbeiderbevegelse mer splittet
enn på lenge. All historisk erfaring viser at dette også går ut over de
fagorganisertes muligheter til politisk innflytelse.
På felt etter felt presser nå oppgavene på, — og det på en mer
dramatisk måte enn på lenge. Sysselsettingssituasjonen er bekym
ringsfull. Ett er sikkert: Høyrepolitikk duger ikke. En skikkelig
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TOR HALVORSEN HILSER FRA REGJERINGEN
Tor Halvorsen holdt denne hilsningstalen:
Formann — organisasjonskamerater!
Det er en stor glede på vegne av den norske regjering å overbrin
ge hilsen til Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte. For en regje
ring utgått av DNA, er det alltid av den største betydning å ha en
nær kontakt med fagbevegelsen. De problemer og saker som et
landsmøte normalt har oppe til behandling vil som oftest ha nær
sammenheng med de daglige oppgaver regjeringen får seg forelagt.
Vi har nettopp et valg bak oss, og jeg er sikker på at landsmøtets
deltakere har sett alvoret i den valgkamp vi har hatt. Dersom man
skal vurdere valgets resultat er det grunn til å gi uttrykk for at
arbeidet har gitt resultater og vi har fått en god plattform som
utgangspunkt i Stortingsvalget 1977.
Det må nå være en oppgave for hele arbeiderbevegelsen å samle
troppene, og skape det engasjement og entusiasme, slik at vi også
etter 1977 skal ha en regjering som er forankret i norsk arbeiderbe
vegelse. Mange borgelige ledere er i dag opptatt av om valgets re
sultat vil tilsi en omlegging av den politiske kurs. Her bør svaret
være klart: Som regjeringsparti har vi gått styrket ut av valgkam
pen.
Det er ingen grunn til å legge kursen hverken til høyre eller
venstre, men fortsette det politiske reformarbeidet som regjerin
gen har ført de siste to år, som har sitt utspring i arbeiderpartiets
program, og som er og skal være regjeringens faste forankring.
I nært samarbeid med fagbevegelsen vil regjeringen fortsette sin
økonomiske politikk, for å sikre våre arbeidsplasser og skape en
rettferdig fordeling av inntektene. I de siste to år har vi hatt en
gledelig utvikling i økning av en realdisponibel inntekt til tross for
sviktende konjunkturer og store økonomiske problemer i utlandet.
Også det indeksoppgjøret som nettopp er brakt i havn vil gi mulig
heter for å styrke vår konkurransedyktighet, senke skattene, dem
pe prisstigningen og gi en god økning av realdisponibel inntekt også
i 1976.
Året som kommer vil på mange måter kunne bli et viktig år for
gjennomføring av en rekke konkrete saker, som fagbevegelsen er
opptatt av. Jeg tenker her på sosialpolitiske spørsmål om omlegging
av nåværende sykelønnsordning, forlengelse av ferier for eldre ar
beidstakere og arbeidstidsforkortelse både for dagarbeidere og
skiftarbeidere. Ved siden av dette står en ny tariffrevisjon for dø
ren, og diskusjonen om krav og oppgjørsform er vel i realiteten al
lerede begynt. La det i denne forbindelse være sagt at det må være
2 — Arbeidsmandsforbundet.
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dagslige samarbeidsspørsmål. Eksempler kan jeg hente fra arbeidet
i vår nordiske føderasjon. Vi har et fritt nordisk arbeidsmarked og
Nordisk Råd arbeider for å rydde unna ulike hindringer for et fritt
nordisk bygningsmarked. Selvfølgelig øker dette kravet til faglig
samarbeid i Norden.
Norsk Arbeidsmandsforbund har vel allerede fått føling med de
problemer som oppstår når utenlandske foretak begynner å operere
på bygningsmarkedet. Store industrielle utbygginger trekker til
seg en rekke utenlandske anleggs-, bygge- og spesialforetak, som
ikke alltid kjenner til spillereglene på det nordiske arbeidsmarke
det. Det kan til og med hende at det finnes foretak som kjenner
spillereglene, men som ikke vil føye seg etter reglene — istedet
bedriver de en spekulativ og i blant kriminell virksomhet.
Skal vi akseptere et fritt nordisk arbeids- og bygningsmarked,
må vi få samfunnet med på å dempe den spekulative virksomheten.
Skal vi makte vår nasjonale faglige virksomhet i et næringsliv som
er mer åpent internasjonalt, må vi også ha et utbygd internasjonalt
faglig samarbeid.
Med disse ord vil jeg på vegne av de nordiske og utenlandske fag
forbundene ønske landsmøtet lykke til i sitt arbeid.
TOR ASPENGREN HILSER FRA
DE INNENLANDSKE ORGANISASJONER
Landsorganisasjonens formann, Tor Aspengren, hilste på vegne
av de innenlandske organisasjoner og gjester. Han tok utgangs
punkt i et avsnitt i forbundsformannens åpningstale, der Øystein
Larsen ga uttrykk for at regjeringen kunne vise til gode resultater,
og at en slik «utvikling ikke kommer flytende på ei fjøl». LO-for
mannen understreket at den relativt gode sysselsettingen vi har
måtte sees i sammenheng med det utmerkede faglig/politiske sam
spillet som finner sted.
Han kom videre inn på indeks-oppgjøret, og mente at alle vel var
enige om «Kleppepakka», men at det var noe uenighet om tids
punktet den kom på. Aspengren la vekt på myndighetenes med
virkning ved tariffoppgjøret i fjor og indeksoppgjøret i høst, og hå
pet at den oppgjørs-form man har funnet, kan medvirke til en
atskillig roligere prissituasjon, og at man skal klare å holde en jevn
prisutvikling.
—■ Det kan ikke være vår oppgave å jage etter størst mulig lønns
tillegg når dette fører til at noen får høy levestandard mens andre
blir permittert eller mister jobben, sa Aspengren. ■—■ Som jeg har
sagt før, så kan vi ikke ha forventninger om en økning på 5—-6 pro19

sent i disponibel realinntekt i åra framover. Vi kan derimot for
vente at den disponible reallønns-pkningen faller tilbake til om lag
3 prosent og det vil si at den faller tilbake til det som har vært
normalt
og da skulle vi også ha sjanser til å få en stabil øko
nomi og dermed større trygghet på arbeidsplassene.
Aspengren kom også inn på forhold ute i verden der arbeider
bevegelsen gang på gang terroriseres, nå sist i Spania. — Det må
vekke den største avsky når Franco-Spanias siste krampetreknin
ger gir seg slike utslag som vi nå har sett.
Han minnet om det initiativet som er tatt i den europeiske fagbe
vegelse for å markere holdningen til Franco-Spania med en antiFranco-dag over hele Europa. Han kunne ennå ikke si etter hvilke
retningslinjer man ville markere dagen her i landet — da dette var
en sak som LO-sekretariatet skulle behandle i morgen. Men ett er
sikkert, sa Aspengren — vi må aldri svikte de demokratiske prin
sipper, men leve og dø med dem.
Han avsluttet med å ønske forbundet et godt landsmøte.
Øystein Larsen takket for de gode Ønsker, og fikk landsmøtets
godkjenning om a vise vanlig gjestfrihet.

I tillegg har 4 avdelinger gått sammen om valg av 2 representanter slik
at 2 og 2 avdelinger har valgt 1 representant hver.
Så vidt komitéen bekjent, har alle representanter blitt valgt i samsvar
med bestemmelsene i forbundets vedtekter, og etter de retningslinjer som
er sendt avdelingene fra forbundet.
Representantenes medlemskap er kontrollert og funnet i orden.
Under henvisning til dette, tar jeg på fullmaktskomitéens vegne opp
følgende forslag:
De innkomne fullmakter godkjennes.
Oslo den 24. september 1975.
Karine Pedersen.

Harald Haugli.

Ludvik Wangsmo.

Det framkom ingen merknader til innstillingen som deretter ble
enstemmig godkjent.
Nestformannen Ole Flesvig foretok deretter navneopprop.
Øystein Larsen refererte dagsordenen med forbehold om for
skyvninger av de enkelte punkter. Dagsordenen ble enstemmig
godkjent uten merknader.
Også forretningsordenen ble referert og godkjent uten merkna
der.

FULLMAKTKOMITÉENS INNSTILLING

LANDSMØTETS FUNKSJONÆRER

. Ludvik Wangsmo, fullmaktkomitéens formann, refererte følgende
innstilling:
r & ^

Etter innstilling fra landsstyret ble følgende landsmøte-funksjonærer enstemmig valgt:

makt^teiwen 24' sept,emf3er 1975 gjennomgikk komiteen de innkomne fullTaSL lLa.TÆ
med 0"‘°nll«* varamenn ,u torl>lmdeta 21

Dirigenter: Asbjørn Larsen, Jens Tveit Aga og Ingvald Almklov. Reserve:
Ola Tuven.
Sekretærer: Per Ingebrigtsen, Reidun Johansen, Magne Lyngstad og
Ingrid Johansen. Reserve: Arna Karlson.
Budsjettkomité: Ludvik Wangsmo, formann, Karl Kolstad, Edvard Moen,
Inger Syversen og Ernst Ditløvsen.
Redaksjonskomité: Ole Flesvig, formann, Hedvig Livik, Åge Seppola,
Arvid Dynge og Ivar B. Pedersen.
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Fordelingen er følgende:

2 avd. har 19 representanter.
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Landsstyret hadde levert denne innstilling til valgkomité:
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Arthur Mogstad, formann, Harald Haugli, Veg, Thorleiv Myrhvang, Veg,
Arvid Øygård, Veg, Olmar Lien, Veg, Ole Nystad, Gruve, John Hårstad,
Gruve, Arne Jensen, Pr.anlegg, Arve Ødegårdstuen, Pr.anlegg, Norvald
Kvaale, St.anlegg, og Karen Johannessen, Rengjøring.

»

1 »
3
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»
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13
11
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»

Arvid Øygård, Nordland, opplyste at landsstyret ikke hadde tatt
hensyn til foreningens forslag ved innstillingen til valgkomité. Han
foreslo at Kåre Bøystad ble satt inn i valgkomitéen i stedet for
Arvid Øygård.
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Thorodd Borch, Finnmark, påpekte at havnevesenet ikke var re
presentert i innstillingen, og han foreslo valgkomitéen utvidet med
en representant fra denne yrkesgruppen. Han satte fram forslag om
Kåre Førde, Sogn og Fjordane.
Formannen, Øystein Larsen, tok det sistnevnte forslaget opp til
votering først.
Landsstyrets innstilling om en valgkomité på 11 representanter
ble vedtatt med stort flertall.
Formannen sluttet seg deretter til forslaget om å sette Kåre Høy
stad inn i valgkomitéen i stedet for Arvid Øygård.
Kåre Høystad ble enstemmig valgt.
De øvrige som var innstilt av landsstyret, ble enstemmig valgt.
Formannen ga til slutt en orientering om møteopplegget for tirs
dagens gruppemøter, og Ludvik Wangsmo orienterte om reise- og
diettgodtgjørelsen.
Møtet ble hvet kl. 14.30.

Formiddagsmøtet

mandag 29. september

Møtet ble satt kl. 09.00 med Asbjørn Larsen som dirigent. Proto
kollen fra åpningsmøtet søndag ble opplest av Edv. Laxa og en^D^iginten^Vi går så over til dagsordenens punkt 2. BeretningeBere9t7niine4for årene 1971, 1972, 1973 og 1974 ble referert av
dirigenten.
■Rp-rPtnirieene 1971 1972 og 1973 ble enstemmig bifalt.
Ingvald Sandnes tok ordet til beretningen for 1974 og kritiserte
forhandlingsutvalgets framgangsmåte. Utvalget var paiagt a følg
samme linje som tidligere, men har under forhandlingene lagt seg
PaingvåldeJohiisen syntes det var rimelig om medlemmer som har
oppnådd forbundets hedersmerke etter 25 ars medlemsskap i
sitt navn trykt i beretningen.
,
Forbundsformannen Øystein Larsen: — Det har ikke vært vanl g
tidligere å ta navnene inn i beretningen, men dette er selvsagt en
sak vi kan se nærmere på. Når det gjelder kritikken over forhand
lingsutvalget vil det bli anledning til å ta dette opp i gruppemøte
^Beretningen for 1974 ble tatt opp til votering og vedtatt mot 3
stemmer.
REGNSKAPENE 1971—1974
Forbundets hovedkasserer Ludvik Wangsmo refererte regnska
pene f or 1971, 1972, 1973 og 1974.
Inger Høgberg leste opp denne revisjonsberetningen.
Revisjonsberetning for årene 1971 til 1974:
1 likhet med tidligere landsmøteperioder har vi revidert den
^okførsel og årsregnskapene i overensstemmelse med forbundets vedtekter og
g0YirehVif fått™'forelagt alle nødvendige dokumenter og legitimasjoner,
og alle opplysninger vi har anmodet om.
orrmnsetninReenskapene er ført og avsluttet i overensstemmelse med grunnsetmn
gene for ordentlig regnskapsførsel, og årsregnskapene gir etter var mening
et riktig uttrykk for forbundets økonomiske stilling og for resultatet i drifts
dlKontrollkomitéen og revisjonen har gjennomgått de
nø nvtntt flrltee beretninger. Vi kjenner ikke til noe som vi mener nar d
tydning for bedømmelsen av stillingen _ eller driftsresultatet slik dette har
fått uttrykk i årsregnskapene og de årlige revisjonsberetningene.
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Vi kjenner heller ikke til at det påhviler forbundet forpliktelser som ikke
går fram av regnskapene.
Vi finner derfor å kunne tilrå at de framlagte årsregnskapene fastsettes
som forbundets regnskaper.
Oslo, 10. september 1975.
LANDSORGANISASJONEN I NORGE
Revisj onskontoret

Inger Høgberg.
I kontrollkomitéen:

Bernt Alfsen

Johs. Haugen

Kjartan Olsen

Regnskapene for 1971, 1972, 1973 og 1974 ble deretter enstemmig
godkjent.
Under behandlingene av denne saken refererte dirigenten søk
nad om permisjon fra Gunnar Trømborg på grunn av dødsfall i
familien. Permisjonssøknaden ble enstemmig innvilget.
FORSLAG TIL ENDRINGER I FORBUNDETS VEDTEKTER
Landsmøtet gikk deretter over til å behandle landsstyrets inn
stilling til endring av forbundets vedtekter.
§

DEBATT
Ingvald Johansen tok opp det punktet i regnskapet for 1971 som
gjaldt avskrivninger og Norsk Arbeiderpresse som debitor. Han stil
te spørsmålet: Hvor mye tapte forbundet på den saken der?
Hovedkasserer Ludvik Wangsmo svarte: Lånet til Norsk Arbei
derpresse er ettergitt av landsstyret.
Karl Kolstad ba om opplysninger når det gjelder lån til tillits
menn: Det er uklart for meg hvem som har adgang til å få lån i
forbundet, sa Kolstad.
Wangsmo svarte: Tidligere var det slik at bare forbundstillitsmenn kunne låne til innskudd i leilighet, senere ble det i tillegg
adgang til lån for bilkjøp, fordi en mer og mer gikk over til å bruke
bil i tjenesten. På et senere tidspunkt kom også forretningsførerne i
avdelingene med i låneordningen og siden har også hovedtillitsmenn i staten kommet med og kan låne til bil, fordi de har behov for
bil i tjenesten. Det gjelder for alle, forbundstillitsmenn, forret
ningsførere og hovedtillitsmenn i staten at lånet er begrenset opp
ad til 20 000 kroner. Renten er 6 prosent.
Når låneordningen er utvidet til å omfatte så mange personer, er
det vanskelig å ta listen med i regnskapet, men hvis representan
tene ønsker å se listen over låntakerne, skal det være fort gjort å
mangfoldiggjøre den, sa Wangsmo.
Kolstad takket for svaret, men som hovedtillitsmann hadde han
ikke sjøl vært klar over at han kunne låne. Kolstad satte fram dette
forslaget:
«Lån til tillitsmenn tas med i regnskapsoversikten for regnskapsåret 1975.»

Forslaget falt mot 26 stemmer.
I en replikk beklaget Wangsmo at kontakten i Kolstads avdeling
ikke hadde vært god nok i dette tilfellet, for den orientering om
låneordningen er sendt alle avdelingene.
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6.

Forslag til endring i punkt 3, nest siste avsnitt, utgår, og erstattes med:
Ved valg av landsstyre skal såvidt mulig alle yrker innen organisasjons
området være representert, og samtidig skal det tas hensyn til at avdelinger
som har sitt virkeområde over ett eller flere fylker får representasjon i for
bundsstyret, landsstyret eller i LOs representantskap.

Andreas Egeland, landsstyret, beklaget at ikke mindretallet i
landsstyret var referert.
Når det gjaldt § 6 punkt 3 fremmet Egeland følgende forslag:
«... ordet Oslo og nærliggende distrikter i pkt. 3 strykes. Resten av pkt.
3 som før.»

Han pekte blant annet på at slik det nå står er alle fylker sikret
representasjon. Forandres dette, risikerer en at enkelte fylker blir
overrepresentert på bekostning av andre.
Ola Tuven hadde sett med beklagelse at den representanten Sta
tens havnevesen tidligere hadde hatt, var falt ut. Han håpet valgkomitéen nøye ville vurdere at også havnevesenet kan komme med i
landsstyret.
Ivar Seljeseth, landsstyret: — Jeg vil se det som en fordel at for
eningen innen hvert fylke fortsatt blir representert i forbunds- eller
landsstyret. Den bestemmelsen som ble vedtatt på det forrige lands
møtet om at alle fylker skulle være representert enten i forbunds
styret eller landsstyret, ble godt mottatt ute i avdelingene. Jeg til
hører mindretallet i landsstyret, og vil støtte dette også her på
landsmøtet. Alle landsstyrets representanter må i landsstyret også
ta standpunkt som vedkommer andre grupper enn dem de er valgt
for å representere.
Arvid Øygård: — Forbundsstyrets sammensetning bør ikke gjø
res etter geografiske grenser. Det avgjørende må være at vi velger
de dyktigste, uansett hvilket fylke de bor i, i Harstad, Kirkenes
eller hvor det måtte være. Øygård satte fram følgende forslag:
«A: Velge 27 medlemmer og 18 varamenn til landsstyret. Av disse skal 11
være faste medlemmer av forbundsstyret som består av formann, nest
formann, kasserer og to sekretærer samt 6 representanter med varamenn.»
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Dirigenten refererte landsstyrets innstilling til forslaget fra
vedtektskomitéen når det gjelder paragraf 6:
Forslag til endring i punkt 3, nest siste avsnitt utgår, og erstattes med:
Ved valg av landsstyre skal så vidt mulig alle yrker innen organisasjons
området være representert, og samtidig skal det tas hensyn til at avdelinger
som har sitt virkeområde over ett eller flere fylker får representasjon i
forbundsstyret, landsstyret eller i LOs representantskap.

Jens Tveit Aga understrekte at stor avdelingene må få represen
tanter i landsstyret.
Øystein Larsen: — Her foreligger det en del misforståelser. Da
landsmøtet i 1971 vedtok at fylkene skulle være representert, førte
dette til at storavdelingene ikke fikk inn representanter. Det er
dette forhold vi nå tar sikte på å rette opp, samtidig med at vi sikrer
at avdelinger som har spredning over flere fylker skal få være med.
Jeg fastholder Landsstyrets innstilling på alle punkter.
Peder Aldahl ville fastholde forslaget. Det må bli slutt på at
storavdelingene blir diskriminert.
Kurt Markussen gikk ut fra at man tar hensyn til at vi har storforeninger som står utenfor storavdelingene.
Ole Flesvig minnet om at det bare var foreslått en ny ordlyd. Det
er ikke fastholdt at det skal være representasjon fra Oslo eller nær
meste omland. Såvidt mulig, står det i innstillingen. Tidligere be
stemmelser om at alle fylker skulle være representert har skapt
forskjellige vansker. Vi har her mange grupperinger å ta hensyn til.
Alle grupper fra alle fylker kan ikke bli representert. Ta f. eks.
veggruppene, som går ut over fylkesgrensene. Når vi så bare har
8—9 plasser, fører dette til at så mange fylker med store veggrupper ikke kommer med. I Nordland og Finnmark er det store kon
sentrasjoner av gruver.
Det er dette vi vil rette på med vår innstilling. Vi vil få mulighe
ter til å velge flere fra flere fylker, og jeg tror det vil være riktig å
gå inn for Landsstyrets innstilling.
Harriet Andreassen mente at det ville være riktig å sette forsla
get fra Egeland opp mot Landsstyrets innstilling.
Ivar B. Pedersen ville støtte forslagene nr. 13 og 14 i heftet som
inneholder dagsorden og forslagene.
VOTERING
Dirigenten tok forslagene opp til votering, og stilte Egelands for
slag opp mot Landsstyrets innstilling.
Asbjørn Overvik til forretningsordenen. Uansett hvilke resultat
avstemningen gir, vil det ikke gi uttrykk for meningene på gras
rota. Vi blir her tvunget til å ta standpunkt enten til Egelands for
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slag eller forslaget fra Landsstyret, mens vi kan være enig i noe i
begge forslagene.
Ellers hadde Øystein Hagen, Arthur Mogstad og Einar With også
ordet til forretningsordenen om voteringsmåten.
I mellomtiden var votering foretatt.
Etter opptelling av stemmene, slo dirigenten fast at Egelands for
slag var vedtatt med 155 stemmer mot 100, som ble avgitt for lands
styrets innstilling.
Landsmøtet tok deretter 10 minutters pause.

FORMANNENS MUNTLIGE BERETNING FOR 1975
Formann Øystein Larsen fikk ordet til sin muntlige beretning for
1975. Han sa:
Som følge av tariffoppgjøret 1974 ble lønningene regulert i vår
med det innebygde tillegg som var kr. 1,— for den private sektor —
unntatt rengjøring —- hvor tillegget var kr. 1,50 pr. time.
For den offentlige sektor ble det gitt et samlet tillegg på 7,5 %
+ kr. 400,—.
Vi skal videre ha en indeksregulering basert på indekstallet pr.
15. september og som først blir kjent ca. 10. oktober. Forhandlinger
mellom partene er allerede avsluttet og forslaget, som antas å gi en
dekning på 80 %, er vedtatt.
Når det gjelder pensjonsordningen for gruvearbeidere under dagen,

så har et utvalg bestående av representanter for Landsorganisasjonen,
Norsk Arbeidsgiverforening og Rikstrygdeverket vært i virksomhet
for å undersøke hva en nedsettelse av pensjonsalderen vil medføre
av meromkostninger. Så snart utvalget har avsluttet sitt arbeid, vil
forbundet ta saken opp med BVL.
Medlemstallet er steget med ca. 1500 siden nyttår og er nå 30 723.
Av yrkesaktive er 37,2 % i Vegsektoren, 7,6 % i Jernbane- og kraft
anlegg, 1,4 % i Fyr- og Merke og Havnevesenet, 18,2 % i Private
anlegg, 17 % i Gruve, 12 % i Rengjøring, 4,3 % i Mineral og skifer
og 2,3 % i Vakt og diverse.
Opplysningsvirksomheten
Opplysningsvirksomheten i 1975 er planlagt stort sett med samme
aktiviteter og omfang som i 1974. Alle planlagte kurs og aktiviteter
hittil i år er gjennomført.
Det er holdt 14 forbundskurs med tilsammen 298 deltakere. Videre
har 43 av forbundets medlemmer deltatt på AOF’s ukekurs.
På korte kurs/helgekurs, arrangert av forbundets avdelinger og
AOF-foreninger, har ca. 500 medlemmer deltatt.
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Vi har hatt 4 deltakere på LO-skolen. På skolens trinn I har Arnfinn
Nilsen fra avdeling 12, Telemark, og Sven Pettersen fra avdeling 13,
Hedmark, deltatt.
På skolens trinn II har Olav Dale Haugen fra avdeling 24, Ulla__
Førre, og Asbjørn Hagen fra avdeling 51, Folldal, deltatt.
På utenlandske kurs har vi hatt 5 deltakere. Videre er det hittil
i år registrert 16 brev- og studieringer med ialt 96 deltakere.
Forbundets kurs- og studievirksomhet har hatt en meget sterk
remgang i de seinere år. Antall deltakere i en eller annen form for
studietiltak er mer enn 3-doblet i løpet av siste landsmøteperiode.
Dette har selvsagt ført til en meget stor arbeidsmengde i denne sektor.
Ser vi på alle de nye oppgaver våre tillitsmenn ute på arbeids
plassen stilles overfor — vi kan bare nevne den nye miljøvernloven
som kommer, bedriftsdemokrati, datamaskinbaserte systemer osv. -—så må vi regne med en enda sterkere innsats på opplysnings- og
informasjonssektoren i åra som kommer.
Verne- og miljøarbeidet
Når det gjelder verne- og miljøarbeidet, har forbundet foreløpig
inntil videre oppnevnt Lars Nilsen som forbundets kontaktpunkt.
Forbundet er representert i LO’s Styringskomité for verne- og miljø
arbeid, samt i LO—NAF’s sentrale utvalg for verne- og miljøarbeid
på bygg- og anleggsplassene.
Forbundet driver i den utstrekning det er mulig, opplysning om
verne- og miljøarbeid på forbundskursene.
Bergverksindustrien
Bei gverksindustrien er kommet i store økonomiske vansker grunnet
markedsforholdene og synkende eksportpriser.
Prisen på kopper ligger i dag på et nivå som gir betydelige drifts
underskudd for kopperprodusentene. I løpet av noen måneder i fjor
falt prisen fra 1.400 f til vel 500 f pr. tonn.
Vanskelighetene gjelder ikke bare kisgruvene, men også jemmalmgruvene har fatt merke de dårlige konjunkturene.
Vår store avhengighet av de internasjonale konjunkturer er en
svakhet i denne industrien.
A/S Sulitjelma gruver
Meldingen om at ca. 200 mann ved A/S Sulitjelma Gruver vil miste
jobben i løpet av høsten, har skapt frykt og usikkerhet i gruve
samfunnet. Situasjonen for de ansatte er så uklar at mange allerede
har begynt å se seg om etter nytt arbeid.
Det er generelt sett enighet om at belegget ved bedriften er for
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høyt og at reduksjoner er nødvendige. Derimot er måten reduksjonen
skal gjennomføres på, gjenstand for diskusjon.
Bidjo vagge gruver
A/S Sydvaranger har besluttet å gå til midlertidig produksjons
stans på grunn av de lave priser på kopper.
Arbeidsstokken ved Bidjovagge Gruver har vært ca. 120 mann.
Det tas sikte på å drive en intens malmleting og oppfaring som vil
sysselsette ca. 40 mann. 60 mann er tilbudt nye jobber i Kirkenes.
Resten av arbeidsstokken — ca. 20 mann — har sagt opp.
Planer om innskrenkninger og permitteringen ved andre gruver kan
også komme på tale.
Fastlønnsystem i bergverk
Under tariffrevisjonen 1974 ble man enige om å nedsette et utvalg
som skal klarlegge de spørsmål som melder seg i forbindelse med inn
føring av fastlønn i bergverksindustrien.
Våre representanter i utvalget er: Sekretær Alfred Haugen, for
bundet — Asbjørn Larsen, A/S Sydvaranger og Thorleif P. Støle,
Titania A/S.
Etter drøftelsene i utvalget har man kommet fram til et forslag
som skal forelegges BVL og forbundet til eventuell godkjenning.
Kengjøring
Det har vært relativt rolig i rengjøringssektoren i 1975. En del
tvister med Den Kooperative Tarifforening i forbindelse med tariff
revisjonen 1974 ble løst i januar.
Videre ble en tvist om arbeidstiden ved en skole hvor renholdet
er satt bort til et byrå, også løst til rengjøringsassistentenes fulle til
fredshet.
Timelønnen er pr. 1. mai kr. 18,40 — det vil si over 50 % mer enn
pr. 1. mai i fjor.
Tariffavtaler er opprettet med en del nye bedrifter og på en rekke
arbeidsplasser.
En del uro er det på dette feltet. Rengjøringsbyråene utkonkurrerer
hverandre og bedrifter overlater sitt renhold til byråer. Dette med
fører bl.a. en stadig bevegelse i medlemsmassen.
Vi har med interesse merket oss at denne sektor omsider også er
kommet med i den offentlige debatt. Stortingsrepresentant Helland
fra Sør-Trøndelag har reist en interpellasjon til Kommunal- og arbeids
ministeren om rengjøringsassistentenes lønns- og arbeidsvilkår og
hvilke tiltak departementet eventuelt kan tenke seg å foreslå for å
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hjelpe denne gruppen arbeidstakere. Statsrådens svar kommer an
takelig i oktober, og Helland — som vi i denne sak har et nsert sam
arbeid med — håper på en virkelig debatt i Stortinget.
Vaktsektoren
Ved vaktsektoren har det skjedd en merkbar økning i aktiviteten
“ ganske spesielt når det gjelder medlemsverving. Nye er kommet
til
spesielt i Oslo, Bergen og Stavanger. Hvis denne tendens fort
setter, vil medlemstallet i denne sektor sannsynligvis øke betraktelig
i løpet av 1975.
Det ser ut til å være en voksende forståelse for at uten et skikkelig
medlemsgrunnlag — heller ingen styrke bak de tariffkrav gruppen
ønsker å stille ved førstkommende tariffrevisjon.
Private anlegg
Utviklingen i private anlegg har organisasjonsmessig vært positiv
hittil i år. Tilslutningen til forbundet har økt jevnt og fluktuasjonen
er ikke så stor som tidligere.
Vi har etter hvert, og da helst på de større anlegg, fått etablert
ordninger med lønnet tillitsmann — enten på hel eller deltid. Behovet
for dette har vi vært klar over lenge, men det har ikke lykkes før i
den senere tid å vinne gehør for tanken.
Etter hvert som denne ordning blir etablert, tror vi alle parter vil
erkjenne nødvendigheten og nytten av å få et tillitsmannsapparat som
har overskudd til å ta fatt i de problemer som melder seg på anleggs
plassen.
En konsekvens av medlemstilgangen og den større aktivitet på om
rådet er selvsagt at saksmengden blir større. Langt flere saker tas
opp og blir behandlet — lokalt og sentralt. Til tider kan det nok være
at saksmengden blir i største laget, slik at ventetiden kan virke
unødig lang.
Vi tror imidlertid det vil være enighet om at vi ikke bare skal øke
medlemstallet — vi skal også gi den service og bistand som alle med
lemmer av forbundet er berettiget til å få. Dette gjør at vi i alle
ledd i organisasjonsapparatet vårt må settes i stand til å være det
redskap medlemmene vil vi skal være.
Det har hittil i år vært god sysselsetting på anleggssiden. Mange
store anlegg har vært og er fortsatt under bygging. Vi er ikke inter
essert i de store eksplosjoner — men i en jevn trygg sysselsetting.
Det er vel ikke tvil om at virksomheten i forbindelse med oljen har
hatt betydning for sysselsettingen i anleggsbransjen. Det er å håpe
at utbyggingen — og for den saks skyld utvinningstakten — ikke
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blir større enn at man får en fast sysselsetting i allerede etablerte
områder og med gradvis utbygging i andre næringsfattige områder.
For anleggsfolkene og distriktene i de aktuelle etableringsområder
vil man på lang sikt være best tjent med at ikke oppbyggingen skjer
eksplosivt for deretter å gå like raskt tilbake, men at man istedet
holder kontinuitet i sysselsettingen i de områder hvor utbyggingen
skjer.
Lønnsmessig har gruppen fortsatt hatt en jevn glidning og det siste
tariffoppgjør har også virket positivt, spesielt for de profesjonelle
anleggsfolk, dvs. for de som reiser fra anlegg til anlegg.
Utviklingen synes å gå i retning av at man må konsentrere sin opp
merksomhet mer på de sosiale forhold for yrkesgruppen. I den for
bindelse vil avlønningsform, eller om man vil lønnssystemene, som
skal nyttes ved anleggene bli gjenstand for behandling. Et utvalg har
som oppgave å drøfte disse forhold nå i tariffperioden.
For første gang er det i år blitt avholdt et rent bransjekurs for
private anlegg. Vi kan regne med at flere slike kurs vil bli avviklet
under forutsetning av at det viser seg å være interesse for dette.
Maskinentreprenører
Når det gjelder maskinentreprenørene, står det fortsatt mye igjen
før vi kan si oss fornøyd med organisasjonsforholdene. I enkelte av
delinger har man fått godt tak på denne bransje, men det skal inn
rømmes at det ikke er noen enkel bransje å arbeide med — både på
grunn av eierforhold, mange og små firmaer og familiære ansettelses
forhold. Etter vår mening har vi en overkapasitet både av firmaer
og maskiner. Nasjonaløkonomisk må det være galt å ha en maskin
park av slike dimensjoner at det ikke er muligheter for en rasjonell
utnyttelse.
Vi tror at både de ansatte, samfunnet og bransjen som helhet, ville
være tjent med at man fikk en kontroll med etablering av slike fir
maer. Det kan bl.a. gjøres ved å endre autorisasjonsloven. Dette er
et spørsmål forbundet fortsatt arbeider med.
Statens jernbane- og kraftanlegg
Anleggsvirksomheten ved jernbanen tar til å ebbe ut. Den eneste
virksomhet vi har i dag, er i forbindelse med øst-vest-forbindelsen i
Oslo, og her også bygging av ny stasjon.
Denne yrkesgruppe, som har vært en av støttepillarene i forbundet,
ser ut til å avslutte sin virksomhet i det samme området som de
startet, nemlig i hovedstaden. Hvor vidt det fra myndighetenes side
blir satt igang tiltak for videre utbygging av jernbanen — f.eks.
forlengelse av Nordlandsbanen — synes tvilsomt i dag, men om dette
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Det samme er tilfelle når vei skal utvides. Tillegg II skal betales fra
eksempelvis skogrydding og masseavtaking tar til og inntil veien lig
ger ferdig. Det gjelder også opplasting og transport av masser, f.eks.
fjellmasser i forbindelse med sprengning.
" Ikke bare for bygging av ferjekaier, men også for utskifting av
peler i ferjekaier skal det utbetales tillegg II. Utviding av veigrøfter eller opparbeidelse av nye grøfter gir også tillegg II. Det
samme gjelder også oppmerking og skilting i forbindelse med slikt
arbeid.
Det skal også betales tillegg II for all produksjon, fremstilling av
grus, sand, pukk, asfalt og oljegrus. Det gjelder også transport fra
produksjonssted til lager eller til ulike distriktssiloer. Rigging og
nedrigging av knuseverk anses som et ledd i produksjonen og gir
også tillegg II.
Det er også enighet om at manuell utlegging av asfalt og oljegrus
skal gi tillegg II, da dette skjer som ledd i utlegging med maskinelt
utstyr — f.eks. avkjørsler, busslommer o.l. når det er vanskelig å
benytte det maskinelle utstyret. Når veghøvel nyttes istedet for vanlig
utleggerutstyr for asfalt og oljegrus, skal tillegg II betales.
Det er videre blitt nærmere avklart at elementutskifting i rekkverk
skal gi tillegg II. Det samme gjelder arbeid i forbindelse med om
bygging av stikkrenner og nedlegging av rør.
Det er også slått fast at når en arbeider har hatt tillegg II i minst
en måned, og han blir overført til et arbeid som opprinnelig ikke gir
rett til tillegg II, så skal han beholde tillegget i minst en måned. For å
bryte utbetalingen av tillegg II, må det arbeidet som egentlig ikke
gir dette tillegget, vare minst en måned i sammenheng.
Merknad inntatt i overenskomsten under Spesielt tillegg II går ut
på at hovedtillitsmannsutvalget og vegadministrasjonen kan bli forlikt
om å gi tillegg utover tilleggene I og II, men her er det en spesial
bestemmelse som går ut på at i tilfelle partene på det lokale plan ikke
blir enige om slike utbetalinger, kan dette ikke ankes inn til hoved
partene for avgjørelse.
Det kan ellers nevnes forskjellige tvister som har oppstått — som
stikningshjelper på anlegg, hvor hovedpartene er blitt enige om at
tillegg II skal utbetales. Det er også inngått spesiell avtale for tunnelvakter på Hordalandsiden av Haukeliveien. Det har oppstått flere
tvister for å definere hva en arbeidsrute er når det gjelder transport
av vegarbeidere til og fra arbeidsplassen. I et tilfelle ble tre tunnel
arbeidere overført til et nytt tunnelanlegg hvor det også i dette spe
sielle tilfelle ble enighet om at tunnelens akkordfortjeneste skulle be
tales også for forskjæringen.
Det er avklart at feiing med feiemaskin før asfalt- eller oljegrus3 — Arbeidsmandsforbundet.
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Aksjene i Høyer-Ellefsen er sjølsagt også av interesse, men dette
ligger i en litt annen gate.
Det har jo vært ikke så liten blest om denne saken, og jeg gjentar
bare min forundring over mange av de uttalelser som er falt —- til
fordel for fortsatt privat drift.
Bergmannsdagene 1976
Andre ting som jeg gjerne vil nevne, er at forbundsstyret har ved
tatt å gå sammen med Arbeidernes Opplysningsforbund om et felles
arrangement på Røros 23.—27. juni 1976 under navnet «Bergmanns
dagene 1976».
Med dette arrangementet vil vi gjennom en rekke tiltak sette søke
lyset på denne yrkesgruppen. Vi vil belyse både utviklingen i yrket,
sosialt og kulturelt fram til i dag, og ikke minst aktualisere de pro
blemer og arbeidsoppgaver vi i dag er opptatt av på denne sektoren.
Arrangementet skal være landsomfattende.
Dette betyr at våre avdelinger — over hele landet — skal enga
sjeres og aktiviseres med det siktemål å gi et virkelig godt og ikke
minst riktig bilde av bergmannen.
Ett av våre mange mål i fagbevegelsen er å engasjere oss på det
kulturelle område. Bergmannsdagene 1976 vil kunne framstå som en
manifestasjon av vårt syn.
Vi venter engasjement og entusiasme fra våre avdelinger for dette
tiltaket. Det er verdt det.
Øystein Larsen avsluttet sin muntlige beretning med å be dirigen
ten referere forbundets uttalelse om Statens aksjekjøp.
Og dirigenten refererte følgende:
UTTALELSE OM STATENS AKSJEKJØP
«Landsmøtet i Norsk Arbeidsmandsforbund vil gi uttrykk for
stor tilfredshet med at staten har kjøpt opp store aksjeposter i norsk
industri for å trygge arbeidsplassene.
Landsmøtet vil særlig fremheve betydningen av at staten overtar
aksjemajoriteten i Store Norske Spitsbergen Kullkompani A/S og
entreprenørfirmaet Høyer Ellefsen. Prinsipielt er vårt forbund av
den mening at staten bør beholde samtlige industriaksjer som er
kjøpt av skipsreder Hilmar Reksten.
Landsmøtet tar på det skarpeste avstand fra Høyre-argumentasjonen om at det ikke er statens oppgave å drive industri. Arbeidsmandsforbundet er av den mening at all nøkkelindustri, samt banker
og forsikringsselskaper må overføres til samfunnseie og underleg35
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boligformidling, helsetjenester, kollektivttransport, veier, sam
ferdsel, renhold, vann- og energiforsyning, miljøvern og planleg
ging.
Konferansen ønsker velkommen de tiltak som er satt i verk for å
forbedre effektiviteten innen disse tjenester så lenge disse tiltak
ikke baseres på profittmotiv, diskriminering eller virker hem
mende på arbeidsstyrkens sanne målsetting.
Den hevder videre at tiltak på dette grunnlag er en nødvendig
betingelse for å sikre maksimal utvikling og størst effektivitet innnen disse livsnødvendige tjenester.
Konferansen uttrykker sin dypeste bekymring over at noen euro
peiske regjeringer går mot denne utvikling ved å redusere de bevilgninger som er nødvendige for utvikling og opprettholdelse og
som fører til innskrenkninger og nedskjæringer i disse offentlige
goder og tjenester.
Videre uttrykkes bekymring over at noen offentlige myndighe
ter i stigende grad plasserer arbeidskontrakter utenfor, eller over
fører viktige deler av den offentlige tjenesten til privatforetak.
Konferansen erklærer at det bør legges større vekt på den viktige
rolle lokalforvaltningen kan spille når det gjelder å redusere ar
beidsløshet, ved utvidet kontroll av offentlige goder og tjenester og
gir ISKA’s Generalsekretær i oppdrag å sende denne resolusjon
med støtteargumenter og dokumentasjon fra denne konferanse til
alle europeiske regjeringer, og inntrengende henstille til dem å ta
sin politikk med hensyn til offentlige tjenester og goder opp til vur
dering i lys av de ovennevnte prinsipper.»
DEBATTEN
Etter at uttalelsen var referert, sa Ole Flesvig:
— Fra flere hold er det blitt antydet at forbundet burde komme
med en spesiell uttalelse om offentlig anleggsvirksomhet både når
det gjelder kraftutbygging og vegsektoren. Jeg mener det er unød
vendig, fordi vi har lagt ved denne uttalelsen det vedtaket som ble
fattet på ISKAs kongress. Jeg mener dette er en god dekning av
dette spørsmålet, det er en meget klar uttalelse som vil bli sendt
alle landenes regjeringer og da naturligvis også den norske regje
ring.
ISKA-vedtaket går direkte på at vi ikke er interessert i at det of
fentlige setter ut sine arbeider til private, at disse arbeider må hol
des i offentlig regi fullt ut. Jeg synes derfor det er riktig bare å vise
til denne uttalelsen.
Alfred Haugen tok opp spørsmålet om full statlig overtakelse av
Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S:
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Ingvald Almklov sa at hvis dette bare gikk på Høyer Ellefsen og

Store Norskes aksjer, og de ansatte ikke hadde betenkeligheter, var
saken kurant. Men den refererte innstilling går langt videre, idet
særlig tredje avsnitt tar sikte på en mer reservasjonsløs overtakelse
av etablerte virksomheter enn vår formålsparagraf tilsier. For her
er nemlig folk i denne sal som dessverre har fått oppleve at anset
telse i et statsforetak ikke i seg selv trenger være noen garanti for
trygge og gode arbeidsplasser. Almklov fant det betimelig at saken
var tatt opp, men mente det måtte være korrekt at behandlingen
utsto til formålsparagrafen var behandlet og eventuelt blitt revi
dert. Han tok opp følgende forslag:
«Saken vert utsett til etter at landsmøtet har ferdigbehandlet vedtektenes
§ 2 (formålsparagrafen).»
Sigve Mceland: Den uttalelse vi kom med, går ikke bare på Store
Norske, men på den måten staten har utøvet sin myndighet på. Ar
beiderne på Svalbard blir dårligere behandlet enn folk fra andre
nasjoner. Jeg sikter til Sovjet som har 6 mann beskjeftiget med å ta
imot et fly én gang i måneden. Staten er en dårlig ivaretaker av
den kontroll den er tillagt, og staten har aldri utøvd sin suverenitet
over Svalbard på en tilfredsstillende måte. Følgen er at arbeidsta
kerne på Svalbard er misfornøyd. Vi er like gode sosialister som
dere andre her på landsmøtet. Vår hensikt er bare å få til mer rett
ferdighet. Når aksjonærene i Store Norske vil selge, er hovedsaken
for meg å sikre arbeidstakerne på Svalbard gode arbeidsforhold. Vi
har snakket mye om fylkene her når det gjelder representasjon.
Ingen snakket om Svalbard, men vi er medlemmer av Norsk Ar
beidsmandsforbund vi også. . .
Svein Sørensen var av den mening at staten bør beherske sin hi
gen etter å overta private bedrifter. Jeg har vurdert overtakelse av
Store Norskes aksjer slik: De store kullreservene på Svalbard er
ikke prisgitt de privatkapitalistiske krefter. Staten og de ansatte
sitter godt representert i styret i Store Norske. Alt av betydning
som skjer innen bedriften har staten meget god kontroll over. De
planene som Store Norske har, er ikke kortsiktige. Det er lagt ned et
stort arbeid der planene er klare i lang tid framover. Når det gjel
der den framtidige aksjefor deling vil jeg si: Jeg var med og formet
den uttalelsen som ble gitt fra foreningen på Svalbard der vi gikk
inn for at aksjemajoriteten skulle være 67 prosent på private og ca.
33 prosent på staten. Nå har imidlertid saken forandret seg meget.
De private aksjonærene har sagt seg villig til å selge. Da vil jeg
støtte forbundet i at staten beholder de Reksten-aksjene som var i
Store Norske. Men jeg vil håpe på at det vil bli en bedre styring på
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denne bedriften enn det var sist staten prøvde seg på Svalbard
nemlig Kmgs Bay-saken.
Karl Kolstad takket for det arbeid forbundet har nedlagt Han
hoM
^ S1kje^d mye 1 den SiStS tida’ men Ville ta °PP et fOThold. Ved siste landsmøte ble det vedtatt en resolusjon om statens
drift i veivesenet Her har det funnet sted en nedtrapping ved at
staten stadig overlater mer av sin virksomhet til private entrepre
nører. Han hapet at det i tillegg til det vedtak man her gjør også
fattes vedtak nar det gjelder statens veivesen, hvor det understrees at
skal utføres i statens regi. I denne forbindelse pek
te Kolstad ogsa pa A/S Linjegods, som hadde utløst negative reak
sjoner blant de ansatte i NSB.
5
eaK
Tellef Rislå, Landsstyret: Utover høsten har vi fått mange triste
meldinger om folk som er blitt arbeidsløse. Dette er en utvikW
om tillitsmennene ma følge med oppmerksomhet. Jeg er klar over
at kameratene på Svalbard er like gode sosialister som oss andre
ma ogsa 1 ad anstendighets navn innse at arbeidstakerne er
t ®1^ret ^ed at staten har hånd om styringen i bedriftene.
Asbjørn Overvik sa at det foreliggende forslag var en prinsipiell
understrekning av at når det gjelder all nøkkelindustri bør staten
had^elått
Han Var glad f°r St han her på landsmøtet
ta kot ntt+ klarlag+t. bakgrunnen for Svalbard-kameratenes stillingsettersSne^Jor å® ^ Arkeidfmandsforbundet i dagens situasjon
ner <Ln har nl
^ hvordan staten forvalter de maktposisjo^ den kar- Det er lkke noen ønskelig situasjon at staten setter
ukken til a passe den havresekken staten er overlatt til å ha ansvaVl ser 1 dag hvordan staten både når det gjelder Linjegods
og Statens vegvesen trapper ned sin egen innsats og setter sin egen
virksomhet bort i entreprise. Dette er ikke å try|ge SeMspfa"
te^SmaJti? df Stadig meWer S6g nye talere’ finne- dirigent praktisk a ta opp utsettelsesforslaget nå. Dermed kan de
batten eventuelt avskjæres foreløpig.
flertall.ble
V°tering’ og utsettelsesforslaget falt med stort
vegvesfn6 Den ^
ikk6 Være n0en intem debatt om Statens
gvesen Den saken kommer vi tilbake til i morgen Men iee vil
understreke at forbundsstyret i lang tid har arbeidet med dette
distriktene
kanfie har vært tatt noe for lettvint ute i
distriktene. Dette har vi merket en endring på i den siste tida På
g?mUeT|tVatde%harwf0rbUndSStyret forberedt sog På forhandlinfegnS med a M mdf ^ l°rat °g andr6 Statlige °rganer’ og vi
g er med at et møte kan komme i stand i høst. Forholdet ble for

øvrig også tatt opp så seint som under indeksforhandlingene, der vi,
riktignok bare muntlig, fikk så vel statsrådens som statssekretærens
ord for at ingen skal behøve å være redd for oppsigelser.
Det har vært antydet at vi bør komme med vår egen uttalelse om
vegvesenet. Til det vil jeg si at vi ikke er noen ungdomsorganisa
sjon. De er som kjent ikke snaue med å komme med resolusjoner om
nær sagt et hvert forhold. Vi skal ikke her avgi en lang rekke reso
lusjoner. Jeg tror vi har fullstendig dekning med den ISKA-uttalelsen som foreligger. Den er dekkende og går rett på de forhold
som ligger under oss. Resolusjonen vil bli oversendt Regjeringen, og
de regjeringer i Europa som den angår, og dette er etter min mening
nok. Det foreliggende forslag har fått Landsstyrets enstemmige til
slutning, og så vidt jeg forstår vil også Svalbard-arbeiderne slutte
seg til den. Deres innvendinger går på andre forhold. Jeg vil hen
stille til landsmøtet om å gå inn for forslaget.
Ivar Skredderhaug så med forståelse på Svalbardrepresentantenes synspunkter. I sitt innlegg nevnte Skredderhaug videre at det
ikke er noe nytt at Arbeidsmandsforbundet diskuterer statlig over
takelse av bergverksindustrien i Norge. I dag er det veldige proble
mer i gruveindustrien, permitteringer kan komme på tale ved
f. eks. Bidjovagge og Sulitjelma, selv om Arbeidsgiverforeningen har
kommet med en uttalelse om at permitteringer skal begrenses til
det absolutte minimum.
■—■ I Folldal har vi, så lenge jeg har vært med, ment at Staten
burde ha herredømme over bergverksindustrien, men det er ikke
nok med det, vi må sørge for at det redskap vi får i hendene blir
brukt på riktig måte, sa Skredderhaug, som ellers benyttet anled
ningen til å reklamere for bergmannsdagene som arrangeres på Rø
ros til sommeren, fra 23. til 28. juni.
Jørgen Grønbeck hadde hatt kontakt med en lang rekke arbeids
folk i Oslo og distriktet omkring. Alle hadde uttalt at de ikke var
redde for at Staten skulle beholde aksjene i deres firma. De så det
tvert imot som en fordel.
Anders Bj. Rodal: ■—■ Dette er en sak som har opptatt oss alle
sammen. Stortinget har tidligere vedtatt Regjeringens forslag om å
kjøpe opp aksjer fra Hilmar Reksten for 177 millioner kroner. Det
gjelder flere betydelige foretak som Store Norske, Bergens mek.
Verksted og entreprenørfirmaet Høyer Ellefsen. Det er på det rene
at en lang rekke arbeidsplasser ble sikret på grunn av Regjeringens
vedtak. Stortinget har ikke tatt noen avgjørelse om hvor vidt Staten
skal beholde de store aksjepostene eller deler av dem. Jeg finner
det naturlig at Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte kommer
med en uttalelse, og la oss derfor enstemmig slutte opp om forslaget
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til uttalelse. Det er i tråd med de beste tradisjoner i Arbeidsmandslorbundet og i samsvar med den politikk Regjeringen fører for en
s erkere samfunnsmessig styring av virksomhetene til gagn for den
vanlige arbeider, sa Rodahl.
S
Ingvald Almklov trakk fram hvilke forutsetninger som måtte
være til stede om statlige overtakelse skulle være en garanti for
sikre arbeidsplasser. Det dreier seg i alle tilfeller om etablerte
vir som eter som i tiåd med utkastet skal under samfunnsmessig
s ynng. Det er etablerte bedrifter som skal hevde seg i den konkur
ransen al e hevder er til stede. Vi må da straks være klar over at
btaten ikke har noe etablert apparat til å overta administrasjonen
av disse bedrutene, vi må bygge på de apparater som allerede ek
sisterer i disse virksomhetene, sa Almklov, og da er spørsmålet i
hvilken utstrekning de nåværende ledere er villige til å fortsette
nar Staten tar over.
— Jeg haper at den nødvendige motivasjonen er til stede i disse
stabene, for å gå inn som ansatte i Staten. Hvordan? Jo, vi må rett
og slett betale markedspris for å få dem til å stå og sikre virksomheen, sa Almklov. Forutsetningen for at disse bedrifter skal bli til
gagn for samfunnet og de som arbeider i dem, er at virksomheten
baseres pa vanlig rent bedriftsøkonomisk drift. Vi finner ikke noe
vektig grunnlag for at det skal være så store forskjeller i lønn og
arbeidsvilkår for direktører og vanlige ansatte. Men det prinsippet ma vi gi på båten, for å sikre de riktige folkene til den daglige
driften. Da må vi betale markedspris, sa Almklov.
Roald Ottesen pekte på at Trøndelag har fått føle konjunktursvmgningen for skogbrukets vedkommende. Også når det gjelder
bergverk er en god del på private hender i Trøndelag, og så ømfinthg som denne bransje er for konjunktursvingninger, risikerer en
nedtrapping når private eiere finner det mest lønnsomt.
— Det gjelder å være føre var, mente Ottesen. Her gjelder det
ikke bare Store Norske Spitsbergen og Høyer Ellefsen, diskusjonen
om nasjonalisering vil omfatte industrier og bransjer over hele lan
det, før eller siden, så han gikk inn for utkastet til uttalelse
SigveMæland, Svalbard: - Jeg vil be om at Arbeidsmandsforbundet bestreber seg på å få mer innflytelse over hvem som blir
oppnevnt som Statens representant.
Pa Svalbard er en av styrerepresentantene, fra LO, en kar som
a lerede har 21 tillitsverv fra før. Hvordan kan en vente at en slik
mann skal kunne ivareta Statens og de ansattes interesser på en
forsvarlig måte?
Større innflytelse må til, så en ikke bare får oppnevnt folk som er
en belastning for dem de skal representere, sa Mæland.
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Magne Mælumshagen karakteriserte denne saken som en av de
viktigste på landsmøtet. Det bør vel ikke være tvil blant represen
tantene her om at det er riktig at Staten beholder de aksjer den nå
har skaffet seg.
Det er jo en underlig argumentasjon vi hører fra de borgerliges
side. De hevder at det er riktig at staten trer støttende til når det
ikke går så bra, men så snart vanskelighetene er overvunnet skal de
private igjen ha frie hender.
Det hevdes videre at hadde bare de private vært gitt bedre mu
ligheter til å øke sin fortjeneste, så ville arbeidsplassene være sik
ret. Men denne saken er jo et typisk eksempel på at det er der for
tjenesten har vært størst at det er «gamblet», ikke bare med for
tjenesten men også med våre arbeidsplasser.
Det er jo nettopp ved at Staten trekker inn en stor del av for
tjeneste at staten har muligheter for å sette inn virkemidler der
det er nødvendig.
Denne vilje til solidarisk opptreden mangler det private næ
ringsliv, hvor hovedmotivet er størst mulig fortjeneste på kortest
mulig tid.
Mælumshagen anbefalte derfor på det sterkeste det framlagte
forslag, og så det som en forutsetning for gjennomføring av vår for
målsparagraf, punkt 5.
Han refererte en uttalelse fra Oppland Arbeidsmandsforening,
som lyder:
Oppland Arbeidsmannsforening vil sterkt anbefale at staten beholder de
aksjer i A/S Høyer Ellefsen som er kjøpt av Reksten, og ber om at for
bundet tar dette opp med regjeringen.
Vår begrunnelse for dette er at det er en gammel tanke, og et gammelt
krav at staten burde ha sitt eget bygge- og anleggsfirma. Et statens
anleggsdirektorat har jo vært en kongstanke.
Firma Høyer Ellefsen, som et av landets ledende, kan bli hjørnestenen i
en slik statlig virksomhet. Det er i aller høyeste grad behov for et statlig
engasjement i entreprenørvirksomheten.
Staten er landets største oppdragsgiver når det gjelder bygge- og anleggs
virksomhet. Staten må derfor være interessert i å kunne ta noe av dette
arbeid i egen regi.
Dette vil og være et viktig moment ved innhenting av anbud.
Ved en slik virksomhet vil staten også kunne få den praktiske utføring
av prosjekter den har planlagt, ofte i detalj. Dette vil sikkert være
inspirerende for statens ansatte og medvirke til at staten beholder sin
velkvalifiserte arbeidskraft.

Bjarne Korsmo mente Svalbardarbeiderne hadde vært redd for
at arbeidsplassene skulle bli så byråkratisert at de ikke kunne få
gjennomført noen ting. Han pekte blant annet på den nye loven om
arbeidsmiljø, der det står at loven kan fravikes innenfor statlige og
offentlige tiltak, noe som skulle vise at apparatet blir byråkratisk
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tungrodd Det må en være på vakt mot, sa Korsmo, som sjøl er
statsansatt, og slo fast at de statlige arbeidsplassene er trygge
Ernst Ditløvsen var siste mann som hadde ordet før voteringenog viste til oppfatningen i hans klubb, som går inn for at staten
beholder aksjene i Høyer Ellefsen, og at de ansatte blir sikret styre
representanter.
y
Ved avstemningen ble uttalelsen vedtatt mot en stemme. Et re
sultat som ble fulgt av applaus.
Møtet ble hevet kl. 12.55.

Ettermlddagsmøtef mandag 29. september
Møtet ble satt kl. 15.00 med Ingvald Almklov som dirigent.
Protokoll fra formiddagsmøtet ble referert av Ingrid Johansen og
ble godtatt uten merknader.
Dirigenten opplyste at det forelå to permisjonssøknader for resten av dagen fra repr. 101 Magne Løvås og repr. nr. 55, Ruth Hagen.
Dirigenten: Vi går så over på dagsordenens punkt 3:
FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER
§ 1. Forbundets virkeområde.
Dirigenten: Forslag nr. 1 er ikke tatt opp, jeg går ut fra at man
finner fullgod dekning i landsstyrets innstilling. Det foreligger in
gen andre forslag.
ss
Landsstyret innstiller:
§ 1 tilføyes: «Bygging av bore- og produksjonsplattformer i betong.»
Landsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.
§ 2. Formål.
Odd Olsen tok opp forslag nr. 3 fra avd. 8, Sør-Trøndelag Arbeidsmannsforening.
h

«Punktene 5 og 6 slås sammen og får følgende tekst:
en
utvidelse av lønnstakernes demokratiske rettig-

sosialistisk samaTSo?dning,med

P& “ fUllStendig °Vergmg tU en

Når vår avdeling har tatt opp dette, er det fordi vi mener at
den foreslåtte tekst gir klarere uttrykk for vårt syn. I den nåvær
ende formalsparagraf står formuleringen at vi skal arbeide for gjen
nomføring av økonomisk demokrati bl. a. ved at bedrifter og virk
somheter blir overført til samfunnseie hvor dette kan bidra til å
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fremme produksjonen. Vi mener det ikke er uvesentlig å gi en mer
presis utforming. Et sosialistisk samfunn betyr samfunnsovertakelse
uten forbehold, sa Odd Olsen.
Anders Bj. Rodal: Avdeling 3 har satt fram tre forslag. Ingen av
dem har fått Landsstyrets tilslutning. Etter et møte i går er vi blitt
enige om å trekke de to første tilbake, men det tredje, som gjelder
punkt 6 i formålsparagrafen vil vi ta opp. Det bør også alle demo
kratiske sosialister støtte opp om. Vår gruppe har ikke riktig fått
tak i landsstyrets begrunnelse for å avvise det. Demokrati betyr
folkestyre. La oss ikke være redd for å bruke dette ordet.
Forslaget fra avd. 3, Møre og Romsdal, hadde denne ordlyden:
Punkt 6 tilføyes (demokratisk)
Å arbeide for en demokratisk sosialistisk samfunnsordning osv.
Arne Knudsen ville bestemt ta avstand fra forslaget fremmet av
avd. 3. Det vil innebære at en rekke medlemmer ikke finner
uttrykk for sitt sosialistiske syn i formålsparagrafen.
Ole Klemo, forbundsstyret, kommenterte forslaget fra Møre og
Romsdal: Er ikke samfunnsordningen demokratisk, er den heller
ikke sosialistisk. Det er ikke behov for en slik tilføyelse.
Anders Bj. Rodal: Dersom noen bekjenner seg til proletariatets
diktatur, så betegnes dette også som demokratisk sentralisme. De
som bekjenner seg til dette syn kan ikke gjøre krav på å kalles
demokrater.
Øystein Hagen: Den som er sosialist, er samtidig demokrat. Det
kan være nødvendig å ta inn en nærmere presisjon, og jeg vil stem
me for forslaget fra Møre og Romsdal.
Karl Bjørgvik: Her diskuterer man mer ideologi enn praktisk
tenkning. Vi skal ikke sosialisere for sosialiseringens skyld. Avd.
36’s forslag som landsstyret har gått inn for, er fullt dekkende, og
jeg går inn for landsstyrets innstilling.
Forslaget som landsstyret hadde sluttet seg til, hadde denne ord
lyden:
Punkt 5 a,
får slik ordlyd:
a) at bedrifter, virksomheter, grunnarealer, ressurser og naturområder over
føres til samfunnseie hvor dette kan bidra til å fremme lønnstakernes
interesser og den alminnelige trivsel.
Ernst Ditløvsen: Slik debatten har artet seg er jeg redd den drar i
politisk retning. Vi bør opprettholde formålsparagrafen slik den er,
jeg håper landsmøtet stemmer for det. Hvis ikke kan vi regne med
en uheldig debatt ute på arbeidsplassene.
Asbjørn Overvik: Vi har vært gjennom mange debatter tidligere,
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og er kommet fram til en avklaring om hva Arbeidsmandsforbundet star for og hvilke retningslinjer vi skal arbeide etter. Det er
ikke kommet fram noe som har vist at det har vært feil.
I den senere tid har særlig Høyre kjørt fram mot Arbeiderpartiet
at sosialiseringsframstøtene ikke er demokratiske — underforstått:
Alt som ikke er renhekla kapitalisme er ikke demokratisk.
Den samme begrepsforvirring finner jeg i forslaget fra avdeling
3, Møre og Romsdal. Men begrepene er ellers klare nok, og det gjel
der å finne en form som er så enkel at alle forstår hva vi mener, hva
vi vil og hvilke retningslinjer vi skal arbeide etter.
Derfor er det et knefall for de krefter, som vi også har i Norge,
som hevder at sosialisme ikke er demokratisk.
Forslaget fra avd. 8, Sør-Trøndelag, klargjør begrepene og skjærer igiennom all tvil. Jeg ber også om at man ikke insinuerer fra
denne talerstolen, at kamerater som ikke er i salen, som har samme
målsetting som oss men kanskje en annen oppfatning av midlene,
ikke er demokratiske. Slike uttalelser er ikke Arbeidsmandsforbundet verdig.
Mælumshagen redegjorde for forslaget fra avd. 36, Oppland Arbeidsmandsforening: — Det blir stadig mer akseptert at det bare er
en organisasjon av fagbevegelsens størrelse som kan ha reell innfly
telse på vårt miljø på arbeidsplassen, i bo-områdene og fritidsarealene. Å verne om vår natur er blitt et hovedpunkt for mange av våre
partier, vi må være like opptatt av muligheten til å bruke og glede
seg over naturen.
Før avstemningen hadde Arne Knudsen ordet til forretningsor
den.
Avstemningen ga følgende resultat:
Forslaget fra avd. 3 til endring av formålsparagrafen falt mot
stort flertall.
Forslaget fra avd. 8 til endring av formålsparagrafen falt med stort
flertall.
Landsstyrets innstilling om at forslaget fra avd. 36 vedtas fikk
enstemmig tilslutning.
§ 3. Medlemskap.
Avd. 4, Nordland Arbeidsmandsforening foreslår at siste avsnitt
vedrørende direkte medlemmer utgår.
Landsstyret innstiller:
«Forslaget kan ikke tiltres».
Arvid Forså begrunnet forslaget: Det er praktiske vanskelighe
ter som er bakgrunnen for forslaget. På store arbeidsplasser er det
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vanskelig å få kontroll over hvem som er direkte medlemmer,
når det ikke kommer løpende oppgaver fra forbundet.
Forså nevnte flere eksempler på praktiske problemer i den for
bindelse. I dag er det fylkesforeninger over hele landet, grunnlaget
for direkte medlemskap er falt bort, og denne formen for medlem
skap er ikke til fordel verken for de medlemmene det gjelder eller
for forbundet, mente Forså.
Ludvik Wangsmo: Forholdet er at vi har et hundretalls direkte
medlemmer på steder der det ikke er foreninger. Gjennom de siste
10 år er det ikke tatt opp direkte medlemmer, men vi må ha be
stemmelsen i vedtektene.
Harriet Andreassen, forbundsstyret: I januar/februar i år hadde
vi 130 direkte medlemmer, 108 av dem med hvilende rettigheter.
Med andre ord sto i vinter bare 22 igjen som direkte betalende
medlemmer.
Votering:
Dirigenten: Forslag nr. 7 går på det samme som forslag nr. 6. Vi
setter forslag nr. 6 opp mot landsstyrets innstilling.
Landsstyrets innstilling vedtatt med overveldende flertall.
i

§ 5. Landsmøtet.
Dirigenten refererte samtlige forslag innsendt fra avdelingene, nr.
8, 9, 10, 11 og landsstyrets innstilling. Han viste også til forslag
lagt fram på eget ark av vedtektskomitéen på landsmøtet ved
rørende punkt 4 i § 5 og punkt 3 i § 6:
Etter å ha behandlet Vedtektskomitéens innstilling foreslår landsstyret
følgende:
Forslag til punkt 3, 3. avsnitt, fra 1. punktum, som lyder:
Til drøfting av landsmøtets dagsorden og valg av representanter, skal det
så vidt mulig holdes særskilt (e) møte (r) blant de som har stemmerett.
Forslag til punkt 4:
De tre første avsnitt utgår, og endres til:
«Landsmøtet skal bestå av 225 representanter, som fordeles forholdsvis
mellom avdelingene etter gjennomsnittlig antall betalende medlemmer siste
kvartal året før landsmøtet holdes.
De to siste avsnitt endres ikke.»

Landsstyret innstiller:
§ 5, punkt 7 endres til:
«Foreninger, grupper, klubber, landsstyret og forbundsstyret har rett til
å sette fram forslag til landsmøtet.
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Landsstyrets innstilling til endring av § 5 punkt 7 ble vedtatt med
stort flertall.
Andreas Egelands forslag om endring i punkt 4 ble ikke vedtatt.
§ 6 LANDSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE
Landsstyret innstiller:

00° betalende- Beregnings-

På B-merker, de filte kvtoner på delSd”JerT l"""61,

Votering:
Avdeling 4’s forslag nr. 8 ble forkastet.
Landsstyrets innstilling ble deretter enstemmig vedtatt.

gSl'

«§ 6, pkt. 3 endres til:
«velges såvidt mulig fra nærliggende distrikter av forbundets hovedkontor».
§ 6, punkt 6, tilføyes etter 1. avsnitt:

«Dette gjelder ikke for de som er valgt eller ansatt tillitsmann for den
gruppe de representerer.

landsmøtet stemme f„liy?,Xygt 8“dSm,l,e‘‘aS Ut Han ba

Forbundsstyret avgjør tidspunktet for dette innenfor det kalenderår ved
kommende slutter som yrkesaktiv.»

siste avsnitt endres til:
vikles. S °SV' ' ' ' Innen UtSangen av april samme år som landsmøtet avWangSm°S
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er “ange so“ går sykemeldt og på
^ fullverdige medlemmer. Han sat-

5 5, punkt 4:
Jeg foreslår at ordet «betalende» i landsstyrets forslag blir strøket.
Ludvik Wangsmo ville til Tinrar, d
med å stemme for forslå o- cnm a f f f1 man matte være varsomme
tet å gjøre. MeTden ftm
k ,eSter ^ S°m har med lands^~
skal vi kunne greie å ha be
kontlngentmnbetalmg vi har i dag,

første kalenderlåldl pr„y“TmXTedkl?rt! IØPe‘ aV da to
at man måtte betenke ses? nå å «;'
^ E^elands forslag ville han si
heter full representasinn n ++ Si medfemmer med hvilende rettigvi kan komme meget skjevUit 6 kan ^ uforholdsmessige utslag og

også de med hvitentle^
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Forhandlingsutvalget velges av og blant tariffrådets medlemmer.

Punkt 7, tilføyes:

Punkt 7:

lanlnstryreSnstVimngetter

Nytt 2. avsnitt:

aUe S°m fullverdige medlemmer,

Sigve Mæland ba om at Svalbard ble sikret en fast representant i
landsstyret:
— Svalbard er en del av kongeriket Norge, sa Mæland .Vi ber
ikke om spesialbehandling eller særfordeler, men vi ber om å bli
behandlet noe spesielt fordi det er spesielle forhold der vi bor. Vi
har behov for større kontakt med våre kamerater i forbundet og det
vil bety mye å komme fast til landsstyret.
Ole Flesvig: Mælands forslag går ut på å utvide Landsstyret med
en representant. Men punkt 3 i § 6 har vi allerede fattet vedtak om.
Votering:
Enstemmig vedtatt ble Landsstyrets innstilling om tilføyelse til
§ 6 punkt 6, nytt 2. avsnitt og tilføyelse til punkt 7.
I samsvar med forslaget fra avd. 4, Nordland Arbeidsmannsforening og Landsstyrets innstilling ble det enstemmig vedtatt å endre
§ 11, punkt 2, slik at det vil hete «forhandle om» istedet for «fast
sette». Begrunnelse: En fastsetter ikke lønna til noen, den for
handles det om.
Avd. 11, Øst/Vestfold Arbeidsmannsforening foreslo et nytt punkt
4 i § 12:
«50 prosent av inntektene fra obligasjoner og aksjer i forbundets eie
tilfaller kampfondet.»
4 — Arbeidsmandsforbundet.
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Votering:
Odd Olsens forslag fikk 105 stemmer.
Innstillingen fra Landsstyret ble vedtatt med 139 stemmer.

§ i 4. Tariffkrav og tariffrevisjoner.
Avd. 11, Øst/Vestfold Arbeidsmannsforening hadde dette end
rmgsforslaget til § 14 om tariffkrav og tariffrevisjonen
‘Punkt 1:

om ny tariffSeSkal inf°rmere ^kretariatet i LO før det settes fram krav
Punkt 2:

Plassoppsiing kan foretas etter at sekretariatet i LO er informert.

™ ■««=
Punkt 4:

v,

^ r

m 6t ^andlingsutvafg SmS^

Landsstyret innstiller:
Kan ikke tiltres. Forbundet må følge LOs vedtekter.
Landsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
§ 15 Avstemning over tarifforslag.
Det opprinnelige forslag fra avd. 8, Sør-Trøndelag gikk ikke
tekter °m 1 Landsstyret Begrunnelse: Forbundet må følge LOs vedOdd Olsen, Sør-Trøndelag, fremmet i stedet følgende forslag:
Det henstilles til LO å endre § 15 i vedtektene slik-

Olsen begrunnet forslaget med at deltakelsen i avstemningene
varierer sterkt. Årsmøtet i avdelingen hadde enstemmig gått inn
or at det ma være riktig å slå fast at det er de som viser såpass
interesse at de deltar i avstemningen som må være utslagsgivende
for om et forslag er vedtatt eller ikke.
§ g
de
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§ 17 Stønad under arbeidsstans.
Dirigenten viste til forslagene 23, 24, 25, 26 og 27 og Landssty
rets innstming, som går ut på at forslag nr. 27, mnsendt av Sand
bekk Gruvearbeiderforening, avd. 214 tiltres når det gjelder sa sene.

Punkt 3:

Om en tariffbevegelse omfatter flere forbund eller fa? tar,

Valgkomitéens formann Arthur Mogstad opplyste at forslag til
valgkomitéen måtte være innkommet innen onsdag kl. 09.00.

Forslaget lyder:
«Kontingentklasse A og B, endres slik at satsene blir.
Kl. A kr. 160.00, kr. 180.00, kr. 220.00, kr. 260.00, kr. 300.00, kr. 320.00, kr.
340.00, kr. 360.00 og kr. 380.00.
Kl. B kr. 120.00 kr. 140.00, kr. 160.00, kr. 180.00, kr. 210.00, kr. 230.00, kr.
250.00 og kr. 290.00.»
Ludvik Wangsmo sa at det var kommet inn mange gode forslag,
og det skulle ikke være ham i mot å gå inn for dem om vi bare hadde
penger nok. Men med det forslag Landsstyret går inn for, vil i alle
fall satsene bli hevet noe i forhold til det som i dag står i vedtektene.
Han tok opp Landsstyrets innstilling.
Ernst Ditløvsen tok opp forslag nr. 25 fra avd. 18 Rogaland^
Streikestøtten må reguleres opp mot dagens nivå og støtten ma ogsa
indeksreguleres.
Forslag nr. 23 fra avd. 4, Nordland Arbeidsmannsforening, lød slik:
«Punkt 1:
,
, i
Arbeidsstans osv. ... - rett til stønad etter 90 prosent-regelen (syke
lønnsordningen) .»
Arna Karlsson tok opp forslaget fra hennes avdeling 4, om endring av stønadsreglene under arbeidsstans. Forslaget innebærer en
radikal endring i forhold til tidligere stønadsregler, som bygget pa
visse fastsatte satser avpasset forsørgelsesbyrde og merverdi. Disse
reglene anser vi for å være foreldet. I tidligere tider kom familien
langt når en fikk såpass i stønad at en kunne kjøpe nødvendig mat.
dag har de fleste påtatt seg store bundne utgifter som skal dekkes
om en er i fullt arbeid eller om en er ute i en arbeidsstans Det er
erkjennelsen av disse fakta som har fått vår avdeling til a fremme
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forslag om at stønaden under arbeidsvane
dende sykelønnsordning etter 90 prosent-regelen^Vi
med g:iel"
av at forbundet under de seinere års arhvu i
' V har lnntrykk
forstitt med at de gjeldende stdnadaregjer ttte vi^oftilTe
holde grupper av medlemmer hentm r
,
f var nok 1:11 a kunne
Vi er klar oveJ aT forsS innebt
a^eidsPlass™ i lengre tid.
spørsmål. Det kan være et spørsmål om st0rreouttellmger i streikebeløp som skal overføres til strei kefn ^ ^ 86 nærmere På det
meg at KommuneSSdet faf vedtoft
f®
a'
styrkes. Vårt forbund bør gjøre det samme^
^'«kofondet skal

Landsmøtet tirsdag 30. september
Denne dagen under landsmøtet var avsatt til gruppemøter. Mø
tene ble satt kl. 9.00. Rengjørings- og vaktgruppa holdt sitt møte i
forbundets lokaler i Møller gt. 3, mens de øvrige grupper hadde fått
seg tildelt møtelokaler i Folkets Hus.
GRUPPEMØTET FOR VEG-, HAVNEVESENET, FYR- OG
MERKEVESENET SAMT NVE’s FORBYGNINGSAVDELING
Møtet ble åpnet kl. 9.00 i Folkets Hus, store sal, den 30. september.
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latStSteX^U dagT^^
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Jørgen Grønbeck støttet forslag nr 25 fra Teie
, A n_
mannsforening. Stønaden ved arbeid sst^fiJ
Telemark Arbeidskontingentklasser.
bdr være hk for de ulike
enaSIdSaTa S, sltm"6.'^
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har. Av denne grunn er det manBe^orntk ,f^ * 64
de‘man
kan føre til konflikt Jee stdtter fe i
kk ^ stemme for noe som
betraktelig.
'
g Ø t forslag nr. 26 om at satsene må Økes

Votering:

23 som det »-*
edtak Forslaget falt mot stort flertall.
refererte^OTs/ag^ 26? f°rSlag nr' 26 mot landsstyrets forslag. Han
UM“ aVd- 18 “ « sWtoWen
ttygd .'reSSgSS^'1 de«ser vi tenker pl som sykeVåre regulerte satser er følgende:

Møtet ble h^vefkh8!?5^^ lnnStlIlmg vedtatt med stort flertall.
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Til stede:
Gruppen for vegarbeiderne, havnearbeiderne, Fyr- og Merke
vesenet og gruppen for NVEs Forbygningsavdeling.
Av forbundets tillitsmenn møtte Ole Flesvig og Lars Nilsen samt
Øystein Larsen.
Ole Flesvig åpnet møtet og redegjorde for den praktiske ordning
for møtet.

Dagsorden:
1. Lønnskomitéens innstilling —• ved Kartellets formann, Albert
Uglem.
2. Valg av råd og styrer — (forbunds- og landsstyret, — LOs
representantskap, — triffråd).
3. Forhandlinger om tilleggsregulativet.
4. Overgang til Statens nye lønnsregulativ.

Punkt 1, Lønnskomitéens innstilling.
Ole Flesvig ønsker Kartellets formann, Albert Uglem, velkom
men, og overlot deretter ordet til ham.
Albert Uglem holdt så en orientering om lønnskomitéens innstil
ling, og kom deretter inn på indeksoppgjøret, tariffoppgjøret 1976
og den nye organisasjonsformen.

Kartellets formann om innstillingen fra Statens lønnskomité.
Kartell-formannen sa bl. a.: — Kartellets prinsipielle målsetting
har vært å gi alle i statens tjeneste den samme status og derved de
samme rettigheter. Vi er nå kommet så langt i denne utvikling at
det er relativt få grupper som ennå er på spesielle overenskomster.
Deres grupper har jo utgjort et stort antall statsansatte på egen
overenskomst fram til for nylig. Hos de berørte er det naturlig nok
forskjellige synspunkter som gjør seg gjeldende i forbindelse med
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nåværende system med alderstillegg faller bort og at regulativet
bygges opp med lønnstrinn. Både staten som sadan og de enkelte
etater har gjennom det nåværende system satt^opp ganske strenge
og til dels uoverstigelige grenser med tanke pa tjenstlig overgang
fra privat arbeidsplass til statlig og etatene imellom Det er komi
teens forutsetning at muligheten for overgang mellom de enkelte
etater bør bli mykere og at tidligere tilsvarende tjeneste i det private
arbeidsliv også blir godskrevet.
.
1
,
Det vil således bli foreslått helt nye godskrivmngsregler ved
overgang fra en etat til en annen og ved overgang fra priv
arbefdslfv til statlig. Komitéen er fortsatt av dan “fSensierte
ikke er noe grunnlag for å gå over til geografisk differensierte
lønningsordninger i staten. Således vil eksempelvis denjnkelte
yrkesgruppe ha samme regulativlønn uansett hvor i
arbeidsplass befinner seg. Jeg er klar over at dett6 Japer visse
vansker innenfor enkelte geografiske omrader nar det gjelder løn s
forholdet mellom statsansatte og ansatte i det priya-te næring
_
Som kjent bygger avtalene i det prlvate+ uærmgshv pa
og
etterspørsel, og således har man her et høyt lønnsnivå i en del press
områder, mens lønnsnivået for tilsvarende grupper laMre område
er langt lavere. Hvis en også ser pa kostnadsniva.et innenfor d
forskjellige geografiske områder i vårt land, så er det ik e sa s °r
forskjell fra område til område, men tendensen er slik at kost£ad "
nivået er høyere der hvor lønnsnivået i det private næringsliv er
lavere Den lønnspolitiske holdning som Kartellet har og som man
følger opp i Lønnskomitéen, skulle derfor være langt mer solidarisk
enn den lønnspolitikk som drives i det private næringsliv.
Komitéen har foreslått at det ved siden av selve lønnsregulativet
innføres et tilleggsregulativ som skal gjelde for hele staten. Det e
tilleggsregulativ er ment som et instrument for de enkelte etate
slik at de eksempelvis kan bruke dette i aktuelle situasjoner sa
som rekrutteringsproblemer, lønnsmessige probiemer og uiempeforhold innenfor de enkelte etater. Man kan således si at dette tilleggs
regulativ til en viss grad kan brukes som et geografisk lønnsmessig
virkemiddel. Imidlertid håper jeg at tilleggsregulativet ikke blir
brukt på en slik måte at det skaper flere problemer enn de, er
tenkt å skulle løse.
,
Lønnskomitéen har i Delinnstilling I sagt at fagarbeider ikke
lenger bør være gjennomgående stilling. En har imidlertid ikke pa
lønnsplanene foreslått noen konkrete endringer av lønnsplasseringen
de forskjellige fagarbeidergrupper i mellom. Det ma i sa fall bli e
spørsmål som tas opp til drøfting i de forbund som er berørt av spørs
målet og at eventuelle konkrete forslag blir lagt fram ved senere
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tariffoppgjør. Innenfor disse områdeno
tegnelsen hjelpearbeider. Man får soesialLbeidTr
l°rtSatt bemann, oppsynsmannsassistent, oppsynsmann ^ ’ .fagTbeider’
vel her bare si at det vil
T
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V? ^ °8
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Statens
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&?iii^^£irrked“ “"
sysselsettingen, dempe Prisstignbrgenaog^berare>utvitlingen^iSdeii

disponible realinntekt for lønnstakerne. Makter vi dette, har vi
nådd det mål som vi satte oss for avtaleperioden 1974/76. Vi vet
nå at den enkelte lønnstaker har fått en utvikling i sin disponible
realinntekt for første avtaleår på mellom 4 og 5 prosent, og progno
sene tyder på at veksten vil bli ennå sterkere for det siste avtale
året. Slår dette til, kan vi si at den avtalen vi nå har er en av
de beste vi noen gang har oppnådd.
La meg bare si om samordning av lønnsoppgjørene med priser,
skatter og avgifter at det er ingen som ønsker å komme inn i et
datastyrt lønnsoppgjør. Innretningen og oppgjørsmåten må avgjøres
i hvert enkelt tilfelle ut fra den aktuelle situasjon. Vi kan derfor
ikke trekke opp noen langsiktig norm for hvordan oppgjørsformen
skal være. limidlertid tror jeg det har vært til fordel for lønns
takerne at vi har slått inn på begrepet disponibel realinntekt. Det
vil si den lønn den enkelte har igjen etter at skatter og avgifter
er betalt. Vi hadde ingen vekst i denne lønnen de to foregående
avtaleperioder. Skatter og avgifter er kommet sterkt inn i disku
sjonen, og det er vel også av det gode. Imidlertid må ikke vi bli
så opptatt av vår disponibel realinntekt og derved vårt personlige
direkte forbruk at vi glemmer det fellesforbruk som vi har i sam
funnet vårt. Jeg tror alle i denne forsamling er enig med meg i
at vi ennå har en rekke uløste samfunnsproblemer som vi må stå
sammen om. For at vi skal kunne løse disse må også deler av
veksten i samfunnet vårt gå til fellesforbruket. Grunnlaget for den
enkelte lønnstakers levestandard finner man ved å se fellesfor
bruket og det personlige forbruk under ett. Hadde vi ikke det
fellesforbruket vi i dag har i vårt samfunn, ville levestandarden
vært skral. Vi må se disse tingene i sammenheng, og det betyr at
vi i sterkere grad enn hittil må inn på nye samfunnsområder, som
igjen betyr at det faglig/politiske samarbeid må videreutvikles.
Vi har startet forberedelsene til tariffoppgjøret 1976. Det er de
ansvarlige organer i Statstjenestemannskartellet som til syvende og
sist skal fatte vedtak om hvilke krav som skal reises. Vi har i dag
en organisasjonsform innenfor LO for de statsansatte som er slik
at Kartellet har små ressurser til selv å søke kontakt med medlem
mene for å høre deres syn. Vi har imidlertid etter beste evne
forsøkt å få til denne kontakten. Det har vi gjort gjennom å sende
ut et debatthefte med anmodning om at alle medlemmer og grupper,
på bakgrunn av debattheftet, gir skriftlig til kjenne sitt syn på
hvordan lønnsoppgjøret 1976 bør innrettes. I tillegg til dette arran
gerer vi hele 30 tariffkonferanser spredt over hele landet. Vi tar
sikte på å møte minst 1500 lokale tillitsmenn gjennom disse konfe
ransene. De enkelte forbund vil også innenfor sine områder ta
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kontakt med medlemmene. Sett under ett skulle man her kunne
tro at alle medlemmene får mulighet til å gi uttrykk for sitt syn
og det skulle være grunnlag for å få et omfattende materiale som
gjør det mulig for Kartellets og forbundenes organer å legge opp til
krav som er i samsvar med medlemmenes prinsipielle synspunkter.
„ Det er tegn som tyder på at vi vil få et relativt stort etterslep
a ta igjen i forhold til lønnsutviklingen i det private næringsliv.
Norsk Arbeidsgiverforenings statistikk viser at den gjennomsnitt
lige lønnsutvikling for kvinner og menn i perioden 1. kvartal 1973
til 1. kvartal 1975 er på hele 40,3 prosent. Statistikken innenfor
den offentlige sektor tas opp til andre tider, slik at tallene ikke er
direkte sammenliknbare, men anslagsvis ser det ut til at utviklin
gen for de statsansatte i samme periode i gjennomsnitt vil ligge
på mellom 30 og 32 prosent. I tillegg til dette vil kostnadene av
gjennomføringen av Statens lønnskomité komme. Lønnsglidningen
ser ut til å fortsette i det private næringsliv, om ikke i samme takt
som tidligere. Det er de første tallene som foreligger pr. 1. kvartal
1976 som vil bli utslagsgivende for beregningen av etterslepet. Ut
fra de tendenser som man øyner i dag, så er det ikke usannsynlig
at man får et etterslep et steds mellom 6 og 9 prosent. Dette er
et stort tall sammen med den prisstigning som vi fortsatt må for
vente fram til tariffavtalens utløp, og vi må vel også beregne oss
noen vekst i kommende tariffperiode.
Kartellets formann om organisasjonsformen.
Som dere er kjent med har vi hatt et debattopplegg ute ved
rørende organisasjonsformen for de statsansatte innenfor LO. Som
jeg allerede har gitt uttrykk for, er det Kartellets ansvarlige organer
som fatter vedtak om krav og gjennomfører forhandlingene ved
rørende de store og avgjørende tariffspørsmål for de statsansatte.
Det har vært en historisk utvikling her fra Tj enestetvistloven av
1933, som^ ga forbundene den dominerende forhandlingsposisjon,
fram til vår nåværende tj enestetvistlov, som gir hovedsammenslut
ningene den dominerende stilling. Denne utvikling er det de stats
ansatte selv som i høy grad har vært medvirkende til. Ved etatsvise
avtaler hadde vi store forskjeller i lønnsvilkårene etatene imellom,
og det var store forskjeller i ansettelses- og sosiale vilkår. Man
har funnet det nødvendig å trekke sammen, slik at man har kunnet
utjevne disse store forskjeller, hvilket man allerede i sterk grad
har maktet, samtidig som en har sett det som en fordel å stå samlet
og som har gitt de statsansatte innenfor LO en sterk posisjon overfor
staten når det gjelder forhandlinger.
Imidlertid har vi i dag en organisasjonsstruktur som egentlig er
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tilpasset Tj enestetvistloven av 1933. På grunn av samfunnsutvik
lingen og den generelle bedring av levestandarden har ogsa den
enkelte nordmanns livsmønster endret seg fullstendig. Det har i
de senere år fra medlemmenes side vært reist kritikk overfor tillits
mennene om manglende kontakt med medlemmene. Denne kritikk
mener også jeg at det er en del i. Imidlertid _ tror jeg ikke at
det er bare tillitsmennenes feil. Feilen må også tilskrives en rekke
andre faktorer. Det faktiske forhold er det at vi har aldri hatt sa
mange tillitsmenn i heldagsstilling som nå, og tillitsmennene har
aldri noen gang før reist så mye for informasjon som de gjør na.
Det har heller aldri noen gang tidligere vært sprøytet ut så mye
informasjonsmateriell og avviklet så mange tillitsmannskurs som
nå. Til tross for dette er det mangel på kontakt mellom tillitsmenn
og medlemmer. De gamle former for kontakt med medlemmene,
særlig gjennom åpne medlemsmøter, gir ikke lenger de samme
resultater som tidligere, nettopp fordi den enkelte lønnstakers livs
mønster er endret i forhold til tidligere tider. De er beskjeftige
på en slik måte at de ikke lenger har tid til å møte opp pa apne
medlemsmøter.
Dette er en konsekvens som vi må ta og som også må ses i
sammenheng med en eventuell annen organisasjonsoppbygging enn
den vi har i dag. Hovedmålsettingen i den diskusjon som na føres
om en ny organisasjonsoppbygging er å rasjonalisere og effektivi
sere virksomheten på det sentrale plan, slik at ressurser som brukes
her kan frigjøres og føres nedover i organisasjonsleddene for dervea
å bygge opp nye måter som krever ressurser for å nå ut til det
enkelte medlem. Det enkelte medlem må nemlig i dag oppsøkes pa
den enkelte arbeidsplass og i arbeidstiden for at kontakten mellom
organisasjonen og medlemmene skal bli god. Forslaget til et nytt
organisasjonsmønster tar derfor sikte på å desentralisere bruken av
ressursene i stedet for det sentraliserte bruk vi har i dag. Vi er ogsa
alle kjent med at med det organisasjonsmønster vi na har, er det
liten eller ingen kontakt mellom medlemmene fra de enkelte etater
på det regionale og lokale plan. De lever i en isolert organisasjons
messig tilværelse til tross for at de alle sammen omfattes av samme
tariffavtale, og er alle sentralt medlemmer av= samme hovedsam
menslutning som inngår i avtalen. Det må også derfor bygges inn
organisasjoner på det regionale og lokale plan som knytter kontakt
mellom lønnstakerne innenfor de enkelte etater. Dette er særlig
viktig av informasjonsmessig karakter, og mye av kursvirksomheten
bør føres ned til disse ledd.
_
I dag taler vi også med hele 22 isolerte stemmer i LOs organer.
Vi har derfor ikke den relative plass i disse organisasjonene som
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Peder Aldahl fikk ordet til forretningsorden, og ba om at strek
ikke måtte settes før emnet var utdebattert.
Strek satt.
gjennom et slikt fellesfnrhnnri
styrke og derved

u ^
l her

IaS11Se tillitsmenn vil
1”h“dli”t!smessig

Debatten fortsatte med inntegnede talere, og følgende hadde ordet:
Arvid Forså, Martin Rognli, Kåre Bøystad, Arnfinn Nilsen, Peder
Aldahl, Lars Nilsen og Ole Flesvig.
Møtet tok pause kl. 11.20 fram til kl. 11.30.
Etter pausen ble det framlagt forslag til uttalelse fra Buskerud,
som avdelingen ønsket landsmøtet skulle vedta.
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forbund med utbygging av Kartellet _
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EnsteZig,0St.deret,er ^ TVe“ ^ “m diri«“* f» mdtet
læra"1'" Me 0llT“11 Li<!” »S Arvid ØygSrd foreslått som sekreDette ble bifalt.
Dirigenten tok deretter over ledelsen av møtet.
oppJøfeteT9?6ga 6n °rientering om forhandlmgsgangen ved tariff1 debatten som fulgte hadde følgende ordet:
Ko?iaaf/rr0ke?a1’ ^ Sandnes’ Peder Aldahl, Hans O. Kleiven Karl
Kolstad Ivar Langstrand, Knut Arnesen og Tellef Rislå.
Dirigenten foreslo strek satt.

Forretningsfører Magne Mælumshagen, avd. 36, redegjorde for ut
talelsen:
Forslag til uttalelse fra Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte 1975.
1. Regjeringen, gjennom Samferdselsdepartementet, anmodes med dette
å ha et åpent øye for det som skjer med bemanningen i vegvesenets
arbeidsdrift.
2. Det totale antall tjenestemenn i arbeidsdriften er på få år betydelig
redusert, og grunnet få nyinntak er gjennomsnittsalderen høy.
3. En del av reduksjonen skyldes rasjonalisering, mer maskinell drift m. v.,
men dette er bare en av årsakene.
4. En stor del av reduksjonen skyldes en tiltagende bruk av småentreprenører, og dette anser man for å være en svært uheldig utvikling. Fra
ledende hold i vegadministrasjonen grunngis den utvidede bruk av småentreprenører med at dette er rimeligere driftsmåte enn drift i egen
regi. Sett isolert fra vegetatens syn kan sikkert dette ofte forsvares, men
sett i et litt større perspektiv, mener vi at dette er en beklagelig utvik
ling, fordi en etter vår mening ikke må legge bare vegetatens økono
miske vurdering til grunn når en diskuterer driftsmåter.
5. At bruk av småentreprenører ofte synes rimeligere mener vi skyldes at
disse som regel ikke har noen organisasjonsforhold, og at de for en stor
del opererer med uorganisert arbeidskraft. De opererer derfor ofte langt
på siden av lover og regler som gjelder i et organisert arbeidsliv, og
er derfor vanskelige å konkurrere med for de som er bundet av lover
og regler.
6. Inntak av slike entreprenører skjer ofte uten at anbud er innhentet
fra flere.
7. Dette med faste arbeidsplasser i vegarbeidsbedriften har også stor di
striktspolitisk betydning, fordi disse arbeidsplasser er spredt over det
hele land, og med størst mulig drift i egen regi vil en kunne bidra til
bosetting også i utkantstrøk.
8. Ved bruk av entreprenører har denne ofte folk som følger med fra an
legg til anlegg, noe som gjør at kommunen, respektive fylket, der
arbeidet utføres, ofte går glipp av en etter vår mening naturlig skatte
inntekt en slik investering skulle gi.
9. På bakgrunn av dette vil vi be Regjeringen påse at Stortingets forutset
ning ved behandlingen av Norsk Vegplan I blir fulgt opp av Vegdirek
toratet og de lokale vegsjefer.
X innstilling St.meld. nr. 256 — 1970/71 uttaler Samferdselskomitéens
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Punkt 2- Valg av råd og styrer.
Ole Flesvzg holdt en orientering om valgene.
Etter innledningen hadde følgende ordet:

John Nordnes,8 Karl^Kolstad Hanr^R!016 Flesvig> Al'vid Forså,
Eangstrand, Lars Nilsen og blmaT^en 61^’ “ B°rCh’ Ivsendte sin innstilling^valgkoShtéer? &t K^d en^elte fylker overbU~’
^ representantskap o^ tarSfråd1»^^ f°r'
T 1 forslaget hadde følgende ordet:
Valde, ArvMForS, M^rSklSgnli11?0?6^
Rolf Buknotten og Henry Riise S

Aldahl> Einar

’ KnUt Arnesen> Markus Wiik,
være et tariff-

Havnevesenet og Fyr- og Merkevesenet.)

’ F°rbygningsanleggene,

Forslaget fikk stort flertall.
Bjaroe Korsmos forslag bla o„stemmig gocIkjent
OJ, fl P,mk' 3' F'>rh“-I1'»s™ »>» tilleggsregulativet

Deretter ble Uglems innledningsforedrag fra formiddagsmøtet om
lønnskomitéens innstilling tatt opp til debatt.
Følgende hadde ordet:
Ole Flesvig, Karl Kolstad, Arnfinn Nilsen, Arvid Forså, Arvid
Øygård, Jens Tveit Aga, Øystein Hagen, Karl J. Bjørgvik, Peder
Aldal, Hans O. Kleiven, Lars Nilsen, Tore Honggård, Norvald
Breivik.
Kartellets formann Albert Uglem fikk så ordet på nytt for å svare
på de innlegg som var kommet og ga en videre utredning om saken.
Dirigenten foreslo deretter 10 minutters pause.
Møtet startet opp igjen kl. 17.10.
Debatten fortsatte og følgenede hadde ordet:
Arvid Øygård, Peder Aldal og Ole Flesvig.
Dirigenten foreslo nå at Albert Uglem fikk ordet utenom tur for
å svare på direkte spørsmål som var stilt til ham.
Forslaget ble enstemmig bifalt.
Etter Uglems innlegg fortsatte debatten, og følgende hadde ordet:
John Nordnes, Bjarne Korsmo, Arvid Forså, Hans Lehre, Karl
Kolstad og Ole Flesvig.
Uglem fikk så ordet til sitt sluttinnlegg.
Dirigenten takket deretter Albert Uglem for at han kom til møtet
og innledet til debatt og svarte på direkte spørsmål.
Ole Flesvig fikk så ordet til en praktisk opplysning.
Dirigenten foreslo at dagsordenen for ettertiden blir lagt ut i god
tid før møtet slik at representantene får anledning til å sette seg
inn i sakene på forhånd.
Dette ble enstemmig vedtatt.

justering/nomreringsotrpgjøref^og11!!,*11]^2112 °m ^^g^ogalativet,
denne forbindelse. Han kom dereft
S°m er kommet inn i
ninger om den personlige lønnspolitikk
PerSOnIige be^aktEtter innledningen hadde følgende ordef

Ettermiddagsmøtet slutt kl. 18.20.
Arvid Øygård,
(sékr.)

Olmar Lien,
(sekr.)

Ivar^e^S fo^efst^ ^ “ Hognli,

Formiddagsmøtet slutt kl. 13.30.
Ettermiddagsmøtet startet kl 15 00
Dirigent: Jens Tveit Aga.
' ‘

Protokollen fra formiddagsmøtet ble referert.
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GRUPPEMØTET FOR GRUVE-, MINERAL-, SKIFER- OG
ASFALTARBEIDERE
Møtet ble holdt i Folkets Hus, lille sal, og tok til kl. 09.00 den 30.
september.
Alfred Haugen åpnet møtet med å ønske de frammøtte velkom
men. En spesiell velkomsthilsen ble rettet til representantene fra det
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industriarbfiderforbundet.0lbUnd °g formannen 1 det svenske gruveFra LO møtte Per Brannsten.

Konstituering.

Laxå Me foreslått og valgt som sekretær
Som dirigent ble valgt Alfred Haugen.
Følgende dagsorden ble enstemmig vedtatt:
1- Åpning.
2. Konstituering.
3'%PSSrd£ntgen' - Imled”1"S

John Nåslund.

k

Magne Lyngstad, foreslo:
«Norsk Arbeidsmandsforbund tar snarest opp med de politiske myndig
heter spørsmålet om pensjonsalderen for alle underjordsarbeidere, og kravet
må være en fleksibel ordning — 60—63 år.
Forutsetningen må være at det økonomiske spørsmålet også blir løst til
fredsstillende.»

LOs

Lyngstads forslag ble enstemmig vedtatt.
Haugen foreslo at det ble foretatt en prøvevotering over overens
komstens bestemmelser om pensjonsavtale for gruvearbeidere, pkt. 6.
Med 31 stemmer ble det vedtatt å gå inn for en fleksibel pen
sjonsavtale. 16 stemmer ble avgitt for bibeholdelse av punkt 6 i sin
nåværende form.

Sruvearbddere i Sverige _
gruvemdustriarbeiderforbundet,

lønnssystem i aBe^veSlnduttri?ndr0rende innf0ring av ia^~
Sætht™aAOF,aTernoendheimRØrOS 1976>>'

0rientering ved Terje

Sak 4. Fastlønnssystem i bergverksindustrien.
Alfred Haugen innledet og viste til utlagt komitéinnstilling.
Komitéinnstillingen er inntatt i protokollen.
Forslag fra fastlønnsutvalget vedrørende «klarlegging av spørsmål som
melder seg i forbindelse med innføring av fastlønnssystem».
Utvalget har bestått av:

7.

For Norsk Arbeidsmandsforbund: Alfred Haugen, Asbjørn Larsen, A/S
Sydvaranger, Thorleif P. Støle, Titania A/S.
For BVL: Erik Grinnes, Titania A/S, Snorre Tessem, Fosdalens Bergverk
A/S, Asbj. Lien, N.A.F.
Det har vært holdt 2 møter, et den 18. juni d. å. og et den 25. august d. å.
Etter drøftelsene har utvalget kommet fram til følgende definisjon:

Sak 3 a. Pensjon under dagen
HanugfnrtakeketBRannSt? fr& L°S ^kon°miske kontor,
augen takket Brannsten for innledningen.
Ordet fritt og følgende hadde ordet-

ThSlSSnlSéifS Vik‘” EVien'

®trand.

Hansen, Sigve Mæland, Fred A Sad^ ^ M°gstad’ Per Nils

J0"Pe,ter

Sverre Moldjord^Sigv^MÆland ^T^18 ?.anSen’ Asb^rn Fossvoll,
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Hvis partene blir enige om å innføre et fastlønnssystem, bør avtalen inne
holde:
1.
2.
3.
4.
5.

Haugen takket Nåslund for redegjørelsen
Ordet fritt. Følgende hadde ordet:

Haug, Jarle Selbo,

«Et fastlønnssystem er et tidlønnssystem som er tilpasset den enkelte be
drift og omfatter alle arbeidstakere i bedriften ■— én eller flere grupper
Det fastlegger den enkeltes fortjeneste ved fastlønnssatser etter avtalte
kriterier. Betegnelsen fastlønnssystemer anvendes også om system som i til
legg har en bonus eller produksjonspremie.»

S^-

Kortfattet målsetting.
Forutsetninger.
Lønnssystemets omfang. (Hvem skal systemet omfatte?)
Lønnssystemets oppbygging og gruppeinndeling/bonusskala.
Varighet og oppsigelsesfrist.

Nedenfor er inntatt eksempler på fastlønnssystem som kan tjene som
hjelpemiddel for bedriftene/klubbene. Utvalget presiserer at de enkelte be
drifter/klubber må stå fritt ved den endelige utforming av systemet, slik at
det kan tilpasses de lokale forhold.
5 — Arbeidsmandsforbundet.
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!• Målsetting.
lønnSavtalePUmen ^“presiserfrofte

må? 1Jfdvendig del av en fast

samarbeidsforhold og en høy produktiviteT

gm “ å Skape gode

2. Forutsetninger.
ninger man baserer fastlØnnsIystemeTp^^eks Presisert visse forutsettempo og^fryte^^e^fuli^Tg^uXanf “b^68 arbeid med det
normal arbeidstakt.
S
W Spoer ParteneS f°rUtSete^

S tulllvant arbeider presterer med
arbeidet utføres i normalt akkord-

3. Lønnssystemets omfang.
under Sstlønnsavtaifu3”813 hVllk6 kategorier arbeidstakere som går inn

ser for de enkelte grupper.

Gruppe 1:
Tiltredelseslønn i prøvetiden, normalt i 4 måneder, dog minst
i 1 måned.
Eksempel II:
Gruppe 1:
Sjakt- og synkdriving, stigortdriving.
Gruppe 2:
Ortdriving, fullprofilboring, langhullsboring, magasinbryting.

4. Lønnssystemets oppbygging og gruppeinndeling/bonus
gorie^KHrTgår innT^nder^de re^ektiv^gru ~

Gruppe 2:
Sjåfører og arbeidere ved lager og laboratorium og daggående
arbeidere uten fagstatus.
I utdannelses- og opplæringstid lønnes også arbeidere som er
omtalt i overenskomstens § 7.3 i denne gruppe. Senest etter 4
års ansettelse i faget skal fagarbeidere normalt lønnes i
gruppe 3.

hvilke kate-

grupper samt gjeldende sat-

gruppeinndelingen?^ 3 eksempler På avtaler for så vidt gjelder

Gruppe 3:
Diamantboring, lading og skyting, skivelasting, skoplasting,
magasinskraping, lokkjøring og tapping på mellometasjer og
etasjer.
Gruppe 4:
Spesialtransport i sjakt, synk og stigort, gruvebygging, skinnelegging, rensking og bolting, skrotebaser, stigervikarer, kon
trollarbeid, instruktører.

1) Lønnsgrupper:
Eksempel I.
Gruppe 5:

Gruppiro^atterkjøJingrUabvenS tUnS6 maskinerRotasjons- og senktormaskiner
Skuffer 9 og 15 cuyard
Hjullastere 988 og 992
Trucker 65 tonn og større
Dosere 824 og tyngre
Vogn- og sprettboring.
Dessuten minerere og lastere under jord.
Gruppe 4:
rensk!ngnog signal^og3 tippfolhl6 maSklner 1 gruben- Lading,
Gruppe 3:
kaiavdeling.

unKnuse^ Notasjon, sep.verk, peUetsverk og

3 senest etter 4 års ansettelse ? feg!tn°rmalt plasseres 1 S™PPe
Hjelpere og annet arbeid i gruben.
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Gruppe 5:
Malmkjøring Grundstollen, tapping og mottaking i sjakt, tilsyn
med knusing og tapping i Hovedsjakt, spillkjøring, material
transport, AN-blanding, rørlegging, pumping, borsliping, pass
av batterier, reparasjon- og elektrikerarbeid, assistanse for
gruvemåler, langhullsmåling og annet arbeid i gruvene.
Eksempel III:
1. Dagbruddsarbeidere.
2. Fagarbeidere.
Fagarbeidere på dagtid
Skiftelektr., dagbrudd
Bilrep., 2 skift
Skiftelektr., oppredn.
3. Spesialarbeidere.
Lagerarbeidere
Lastebilsjøfører
4. Prosessoperatører.
3 skift, grovknuser
Helkontinuerlig
2 skift pilotanlegg
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5. øvrige arbeidere.
Vaktsjef
Vakt, kontinuerlig
Andre arbeidere på dagtid

Fortsatt behandling av Sak 6.
Haugen redegjorde for hvem som hadde vært medlemmer av
tariffrådene i siste landsmøteperiode.

KrStSer På 2 ^
Prosessformann

Tariffråd for bergverkene.
Haugen foreslo: Tariffrådet består av 8 medlemmer.
Enstemmig vedtatt.

lønn -f en fast andel/bonus. ^ * 31 beSta av dei1 Personlige time-

S. Varighet og opsigelsesfrist.
Nedenfor er inntatt 2 eksempler:
1. Denne avtale trer i
i •
1975 og
pff medY-To11-rS“m
Janu^r 1975
gjelder
j
-gt
oppvidere
skriftlig
"6nogik"e
^ enmLqiiart^blir

2 Zrie jUSteri^er

timesateenTdSSneVrar:teb F°rhandlin^r om

2. Fastlønnsavtalen følger Bergverksm,^
?
Sted en gang i året.
arighet og oppsigelser, jfr8 Bergverk.”515101118^113 bestemmelser om

Asbjørn Lien.

Erik rv;™».

Bau,,,.

^

Asbjørn Larsen.

Torleif P. støle.

Ordet fritt. Følgende hadde ordet:
Asbjørn Larsen Per Niio u., „
„
A1T/!? Haugen> liktor Evjen Arthur ^ St!'a^d’ Kurt Mortensen,
Vedtak: Forsamlingen ga sin ti sint
f °g John Hårstad.

forbundsstyJeVlSrtyrT/Tg Lotrramen" 1 tariffrådene>
^SdetS o0rdetdeirthStillMger ^
Haugen og Asbjørn Larsen.

r M°gstad- Sigve Mæland, Alfred

OrienteringS;td\;r;TrhnS^r ^ KØr°S 1976»-

Haugen takket Sæther f
Følgende hadde oSetT

iGr.J AOF’ Tr°ndheim.

og Per Nils Hansen15”1 Mol',™se!'. Fetter Pedersen, Viktor Evjen
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Innstilling på representanter:
Foreslått ble:
Thorleif P. Støle, Hauge i Dalane, og Henning Godtfredsen, Suli
tjelma, Asbjørn Hagen, Folldal, og Dahl Eriksen, Røros. Enstemmig
valgt.
Gunnar Antonsen foreslo Sigve Mæland, Svalbard.
Til forslaget hadde Kurt Mortensen og Sigve Mæland ordet.
Gunnar Antonsen trakk sitt forslag på Mæland som representant,
men foreslo at Mæland møter som observatør.
Enstemmig vedtatt.
Videre ble foreslått:
Ole K. Brønseth, Bleikvassli, Rolf Hovd, Malm, John Hårstad,
Løkken, og Kurt Mortensen, Kirkenes. Enstemmig valgt.

Innstilling på varamenn:
Foreslått ble:
Kjell Pedersen, Hauge i Dalane, Åge Lund Olsen, Sulitjelma,
Bård Kvernberg, Raudsand, Johs. Storrønning, Trondheim, Arthur
Halsethrønning, Løkken, og Tormod Larsen, Bjørnevatn. Enstemmig
valgt.

Innstilling på tariffråd for Mineral:
Foreslått ble:
Trygve Evensen, Lalm, Otto Furnes, Røsvik i Salten, Håkon
Josanger, Blakstad. Enstemmig valgt.

Innstilling på varamenn:
Arthur Bråten, Lalm, Olav Thorsen, Kragerø, og Arne Westrum,
Røra. Enstemmig valgt.

Innstilling på tariffråd for Skifer:
Som representanter ble innstilt:
Magne Bakken, Otta, og Alf Løkken, Oppdal. Enstemmig valgt.
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Varamann:

Magne Mælumshagen fikk 5 stemmer, Arvid Dynge 4 og Magne
Sørstadhaug 2 stemmer. 1 blank stemme.
Ved alternativ votering mellom Mælumshagen og Dynge ble
Mælumshagen valgt med 7 stemmer. Dynge fikk 5 stemmer.

Martin Vorkinnslien, Dovre. Enstemmig valgt.

Thorleif P. Støle og Ivar Skredderhaug. Un SStyret We foreslått:
Ved alternativ votering ble Thorleif P <5+^1
mer. Skredderhaug fikk 19 stemmer

, ,

gt med 27 Stem-

Varamann:

Foreslått ble:

Kjell Pedersen, Hauge i Dalane. Enstemmig valgt.

^ repreSentanter

Foreslått

landsstyret:

Fosdalen, Ole BerisrøJXg ^økkTn LarSeq-’ Kirkenes’ Jarle Selbo,
Enstemmig valgt.
S’ Økken> og Slgve Mæland, Svalbard.

fost BSrSe”,aSi0n 0g

for representantene tra Frante-

Vødtslc*

sammeTmed”g“velrrbeae™,0SS B™k 08 ,0r Asfalt ,,v«lr stemme
rønning og S,gve Mættcj '’0terms m'uom Jarle Selbo, Ole BergsSigve Mæland ble valgt med 33 stemmer.
bla^TsTeSSedS. “

Foreslått ble:

°‘ ,ar,e Sa»« » stemmer og 2

'“'“"“F ^ varamenn:

Tbamldsj.f^l^tmtStSmlgttjr11’ Bleikvassli °« Raf»ar
'nnstming pi representanter med varamenn til landsstyret fra
Foreslått ble:

“■"oralmdnstrien:

"T:leM~iz:Z2T
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°g Maroe s“8-

Varamann:
Foreslått ble:
Arthur Bråten, Lalm. Enstemmig valgt.
Innstilling på 1 representant til LOs representantskap.
Foreslått ble:
Petter Pedersen, Kirkenes, og Ingvald Strømhaug, Folldal.
Forslaget på Petter Pedersen ble trukket tilbake.
Ingvald Strømhaug enstemmig valgt.
Varamann:
Foreslått ble:
Petter Pedersen, Kirkenes. Enstemmig valgt.
Sak 7. Eventuelt.
Ingen forlangte ordet.
Protokollen,/ fra møtet ble referert og godkjent.
Møtet slutt kl. 17.35.

Edv. Laxå.
GRUPPEMØTE FOR PRIVATE ANLEGG, STATENS ANLEGG
OG MASKINENTREPRENØRER
Møtet begynte kl. 9.00 i Folkets Hus, sal B, den 30. september.
Møteleder ble Einar With.
Sekretær ble Per Ingebrigtsen.
Følgende dagsorden ble referert og godkjent.
1. Innretning av avtalene ved framtidige tariffoppgjør. Hva bør
prioriteres?
2. Lønnssystemer.
3. Hvordan forbedre den organisasjonsmessige tilslutning. Hva
kan gjøres lokalt — sentralt?
4. Tariffråd — Innstilling.
5. Representanter i forbundsstyret/landsstyret og LOs represen
tantskap.
6. Eventuelt.
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H!raMI «Ir"‘°'"S‘V

Ve,i

t,ri«„ppgjw
Private anlegg:

Harald Øveraas innledet til diskusjon.
I debatten som fulgte hadde følgende ordet-

SiSvS8, Relersg5rd' ^ s*“bUe ^

«1 repre3e„ta„te„e 5

Asbjørn Witsø, tunnelarbeider, Møre og Romsdal. Ernst Ditløvsen, jernbinder (Condeep), Rogaland. Per Ingebrigtsen, maskinkjører, Nordland.
Arne Pedersen, forretningsfører, Buskerud. Karl Veive, tunnelarb./dykker,
Sør-Trøndelag. Jon Sletten, reparatør, Hordaland. Arve Ødegårdsstuen, jernbinder, Oppland. Bergfinn Englund, snekker, Oslo. Nils Kleven, snekker/
dykker, Telemark. Arnfinn Stokkeland, tunnelarbeider, Vest-Agder.

Varamenn:

os Ba
dagsordenens punkt 4 og 5.

S

Rolf Hagen, Møre og Romsdal. Dagfinn Malmin, Rogaland. Karl Reiers
gård, Buskerud. Per Ringer, Sør-Trøndelag. Asbjørn Fjellhaug, Hordaland.
Ragnvald Fagerjord, Nordland. Magne Mælumshagen, Oppland. Jens Jakob
sen, Oslo. Alfred Seltveit, Telemark. Gunnulf Nøkkeland, Vest-Agder.

lskusjon og innstillinger til
Brakkebetjeningen:

Mptaleder for Statens anlegg _ G„stav Merkesdal
0 eleder for Private anlegg — Ola Tuven
Øveraas forlot møtet.
Gmppene gikk så til sine respektive grupperom.

Astrid Hammerstad og Jorun Skurdal.

Varakvinne:
Liv Norås.

Maskinentreprenører:
Per J. Svendsen, Oslo. Rolf Jensen, Nordland. Kåre Rønning, Hedmark.

Møtet hevet kl. 11.15,

Per Ingebrigtsen (s.).

Varamenn:
Halvor Pedersen, Aust-Agder. Gunnar Hagen, Nordland. Arne Knusen,
Nord-Trøndelag.

Tariffråd — Statens anlegg.
kl. 11.15. m?*te f01 Pnvate anlegg og Maskinentreprenører ble satt
Møteleder: Ola Tuven
Sekretær: Per Ingebrigtsen.

Kraftanleggene:
Norvald Kvåle, Eidfjord. Olav Dale Haugen, Ulla/Førre. Edvard Moen,
Skjomen. Leif Larsen, Grytten. Terje Haugland, Folgefonn. Sjur Stakseng,
Eidfjord.

Sak. 1. Innstilling på tariffråd - Private anlegg
°S maskinentreprenører.

bie

For Statens anlegg ble det vedtatt å oversende følgende innstil
ling til valgkomitéen:

gi**

“ ^o».

Reiersgård, Ditløvsen, Ingebriatsen T?0r.” r
Stokkeland.
8
® en’ ^ena> Jensen, Hoggen og

Varamenn:
Gustav Olav Larsen, Kjetil Kasland, Harald Johansen, Sigmund Brekken,
Bjørn Olav Bondhus og Gunnar Lydvo.

Overføringsanleggene:
Kåre Rasmussen og Øyvind Bærhaugen.

Varamenn:

Private a^egg fra"ftif 90riresentan™erdlemmer ^ tariffrådet for
Forslaget ble vedtatt med stort flertall
Pølgende innstilling ble vedfatt ovetsmdt valetomitédn;
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Trygve Lammenes og Sigm. Albrigtsen.

Jernbanealeggene:
Ole Klemo, Jørgen Bergundhaugen og Anders Green.

Varamenn:
Olav Løve, I. Bakken og Helge Dalviken.
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Sak 5. Representanter i forbunds- og landsstyret
og LOs representantskap.
frflPenrfrUPPT1vtet f0r PHmte anleS9 og maskinentreprenører ble
følgende innstilling vedtatt oversendt valgkomitéen:
Representanter:
(fast^nnet)0r<Harry

Klemo, Veive, Rasmussen, Ødegårdstuen, Knutsen, Jakobsen, Ditløvsen, Berntsen og Grønbeck.
Øveraas foreslo strek med de inntegnede talere.
Strek ble satt.
På bakgrunn av diskusjonen ble det trukket den konklusjon at
det er stemning for en form for fastlønnssystem, uten at det kom
fram konkrete forslag.
Sak 3. Hvordan forbedre den organisasjonsmessige tilslutning —
lokalt og sentralt.

Varamenn:
M™«". Aust-Agder. KJre Liersgart
tatt^SSTS^f^r anUea Me ",lg'”de ““““"S ved-

Øveraas innledet til diskusjon.
I den påfølgende debatt hadde følgende ordet:
Arne Jensen, Reiersgård, Ditløvsen, Hoggen, Witsø og Klemo.
Møtet hevet kl. 18.30.
Per Ingebrigtsen.

Representanter:
JoS^T^fis^r- OI" Dale H™“’ A™“ fcvMW, Harald
Varamenn:
Jørgen Bergundhaugen.

Formiddagsmøtet slutt kl. 12.50.
Ettermiddagsmøtet.

Ettermiddagsmøtet ble satt kl. 15.00.
Møteleder: Harald Øveraas.
Fortsatt behandling av dagsordenens punkt 1
Følgende hadde ordet:
befk16 W°;a.DirSevn’, f k°bSen’ Jensen’ Indreb^ Berntsen, Grønog L™2;n0degardSlUen' H- p<to’ A Pedersen, Kvile, Olsen
tanténe°“ redeSi°rde 08 besvarte en del spørsmål fra represenØveraas foreslo strek med inntegnede talere.
Strek ble satt.
Pause fra kl. 16.45 til kl. 17.00.
Sak 2. Lønnssystemer.
Øveraas innledet til debatt.
Ordet ble deretter gitt fritt og følgende deltok i debattenne Pedersen, WitsØ, Pveiersgård, Hoggen, H. Pedersen, Kvåle

GRUPPEMØTE FOR RENGJØRINGS- OG VAKTSEKTOREN
Møtet åpnet kl. 9.00 i forbundets møtelokale, Møller gata 3, den
30. septemtber.
Det møtte 28 representanter fra rengjøring og 3 fra vakt.
Sekretær Harriet Andreassen åpnet møtet og ønsket alle vel
møtt, og håpet på et positivt gruppemøte.
Følgende dagsorden ble referert og godkjent:
1. Åpning.
2. Presentasjon.
3. Indeksreguleringen.
4. Overenskomsten — tariffrevisjonen 1976.
5. Innstilling på landsstyremedlemmer, tariffråd og medlem
mer av LO s representantskap med varamenn.
6. Eventuelt.
Gerd Sætre ble valgt til sekretær.
Sak 2. Presentasjon.
Representantene presenterte seg med navn, bosted og tillitsverv.
Sak 3. Indeksreguleringen.
Harriet Andreassen redegjorde for den avtale om indeksregulering
som er inngått mellom hovedpartene. Det ble stilt en rekke spørs
mål som ble besvart.
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Ko^e

pekt P5 at De„
Varamenn:
Marie Fossum, Oslo. Bjørg Dahl, Bergen/Hordaland.

din, til sine nied^L^CuSier6
tt

Den av disse to som ikke blir valgt i forbundsstyret blir første forslag til
ny representant i landsstyret.

,S!k 4‘ Over0nskomstcn ~ tariffrevisjonen 1976.

^

og mindre6 posMvIf bemtvknkigj^a dlSkl(1S5f.’ og det kom Positive
sektoren.

8

m utviklmgen i rengjørings-

Forlag til øvrige landsstyremedlemmer:
Bjørg Bergsether, Nordland. Margit Korssjøen, Sør-Trøndelag. Hedvig
Livik, Telemark. Liv Thun, Nord-Trøndelag. Gerd Sætre, Møre og Romsdal.

Spesielle forhold som ble særlig understreket varVdTClTHOlTl *

arbeidSu“\7„;SrMSlWt,Ulf - Va»aan,b„d og Statos

vb:;S“r„.vil Biøre»

Arna Karlsson, Nordland. Laila Krogh, Sør-Trøndelag. Berit Larsen,
Telemark. Solveig Kolven, Nord-Trøndelag. Kari Hansen, Møre og Romsdal.

^
Enstemmig besluttet å søke å utvide dette til 7 medlemmer.

setteTbo", ^enCdr&Vn‘7irpLTeblse3Sap“d og‘
gjøres for å få slutt på dette.
i Stortinget6' ^

kaper, og hva som kan
411 d“ intarpeilasjon s„m er reist

Formiddagens møte slutt kl. 12.30.

Ettermiddagsmøtet.
forbund. En rekke spørsmfl ble besvart

aied sak 4.

SaS;,0nsgrensene for vårt

Konklusjonen på debatten var:
reSlo?"8*'*
"at^aniserte mS giennonrtpres ved fprste terii,.
beSS TiltSleTs" te"™rUd"*0Ve''

dag,ige

ar-

iaS„”ir:radre“re^^
arbeid pr. oke lor a komme

^ ^ enp 2„ ,iraers

frav^rkaTopreSngenÆ/6* ^ fanger tor sykegiveren i og med den stfdige^skifttog av?'15?6’1 °g ’kl"! arbelds. lmsm‘ “

„

g

InnstiVlvfiQ *

1. Karen Johannessen, Bergen/Hordaland. Varam.: Bjørg Dahl, Bergen/
Hordaland.
^
_
2 Ingrid Johansen, Sør-Trøndelag. Varam.: Liv Thun, Nord-Trøndelag.
3'. Arna Karlsson, Nordland. Varam.: Ally Anthonsen, Nordland.
4. Inger Syversen, Oslo. Varam.: Ruth Haugen, Oslo.
5! Gerd Sætre, Møre og Romsdal. Varam.: Kari Hansen, Møre og Romsdal.
6 Laila Sørdal, Vestfold. Varam.: Gerd Solli, Buskerud.
7. Hedvig Livik, Telemark. Varam.: Alfhild Johnsen, Telemark.

LOs representantskap:
,Tt j i ^
Reidun Johansen, Østfold. Varam.: Berit Mikkelsen, Bergen/Hordaland.
Alle innstillingene overleveres valgkomiteen.
Når det gjelder forslag til tariffråd for vaktsektoren, tar Harriet Andre
assen kontakt med valgkomitéens formann med forespørsel om avdelingene
har levert forslag til tariffråd. Hvis ikke, ber vaktsektoren om at for
bundsstyret oppnevner tariffråd for vakt med varamenn etter innstilling
fra avdelingene etter landsmøtet.

Dagsordenens punkt 6 går ut idet alle sakene var tatt under
punkt 4.
Protokollen opplest og godkjent.
Møtet slutt kl. 18.45.

Gerd Sætre, sekr.

- t»n ~vi» oppgjpr ogsl

ogS3ed5ie33er"«?gInS ,an<lss,>,»™“<IIemmer, tarUfråd
ocUemmer til LOs representantskap med varamenn.

Ruth Haugeri^Oslo Karen1^ J11^881^64 bl6 foreslått:

g n, uslo. Karen Johannessen, Bergen/Hordaland.
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,

Forniiddagsmøtet onsdag 1. oktober.

Demonstrasjon mot Franco.

Lyngstad retererte'prototolle^fra^a'/'88 S°m diri8ent MaSne
ble enstemmig bifalt uten merknader.
n 386118 m0t6' Protokollen
Dirigenten viste til de utlapfp
med referat over de foregående fnvh ^ representantenes bord
ner grunnlag for det endelige refera^ op
DlSSe heftene danhandlmg her. Eventuelle rettelser kan f * lk^e g;|enstand for bevil bli tatt inn i den endeliee nrntL u
68 tlJ referentsjefen og
opp i landsmøtet samt innstillinger og vedtfk1® dT f°rSlag S°m tas
endelige referat.
§ r og vedtak, vil komme med i det

Hilsen fra Kristne Arbeideres Forbund
deSSr»rrcrte ^ ,te"de hlIS“ tr*
Kristne Arbei-

.9Sorr,s-s

»«> ■*»<■««*

er nye skritt på vegen mot Økt menneskefShef108^®!. kom«ier fram til,

sSor™ni“e **

sl1

0.^1,^"»“ Vl*artketøTå

s0m har

med vare fagorganiserte kamerater både nå llkaUi** a+ utvikle samarbeidet
og fagforbundene.
D ae pa lokalplanet og sentralt med LO
Denne samarbeidsidé er klart
som i 1974 ble opprettet mellom LO D N A o/v^T det/a«iarbeidsorgan
tive formenn er med.
'^'A' og vart f°rbund, der de respek-

fram U1M
ram mot det kristne, sosiale samfunn Vi o-° v^ngel.lsk °S politisk arbeid
spørsmål på nytt blir fokusert
må‘ dSta®?de" 1
tid der liv™defmisjon pa det kristne kulturbegren ut fm denne kampen — finne en
sjon. Dette er i erkjennelse av at dft borgLiiL™fn?eskenes totale bvssituaPå oss alle, har gjort det vanskelig å
®amfunns massive innflytelse
grunnsyn.
g a trenge gjennom med et alternativt
Med brorskapshilsen
NORGES KRISTNE ARBEIDERES FORBUND
Ivar Bjørke,
forretningsfører.

Forbundsformannen, Øystein Larsen, minnet om Oslo Faglige Sam
organisasjons demonstrasjon mot Franco-regimet torsdag. Demon
strasjonen går ut fra Universitetsplassen og fortsetter opp mot den
spanske ambassade. Larsen henstilte til samtlige landsmøtedeltakere å være med i demonstrasjonen for på denne måte å markere
sin avsky mot det spanske fascistiske regime. Av den grunn ville
landsmøtet avslutte kl. 16.30 torsdag og landsmøtefesten ville bli
utsatt i en time til kl. 19.30.
Øystein Larsen opplyste videre at Ragnar Røberg Larsen ville
innlede om den faglige og økonomiske situasjon kl. 15.00 i dagens
møte. Torsdag vil LOs internasjonale sekretær, Kåre Sandegren,
innlede om internasjonalt faglig samarbeid.
KONTINGENTSAKEN
Landsstyret gikk deretter over til å behandle vedtektenes § 19,
kontingent.
Ludvik Wangsmo refererte landsstyrets innstilling:
«Forslag til ny § 19.
Kontingenten er 1,4 prosent av brutto lønn.
, ,
,
For de som ikke har kontingenttrekk, skal det fortsatt brukes kontmgentmerker — A, B og C etter nåværende bestemmelser i § 19.
Der kontingenttrekk er gjennomført, skal arbeidsgiveren sende det mntrukne beløp direkte til forbundet ved hver lønnsavregning.
Av det inntrukne beløp skal forbundet foreta oppgjør til avdelingene for
hvert kvartal med 12 prosent av innbetalt kontingent.
Til kampfondet avsettes 4 prosent av det inntrukne beløp.
Nåværende punkt 6 beholdes.
,, ,, ,
Under forutsetning av at den foreslåtte nye § 19 ^ blir vedtatt, har for
bundets administrasjon/forbundsstyret fullmakt til å foreta den tekniske
giennomføring av ordningen så snart dette er mulig, dog tidligst fra 1. januar
1976. Det samme gjelder nødvendig teknisk redigering av vedtektene der
disse er berørt av kontingentordningen.
^
,
Uavhengig av hva som måtte bli vedtatt angaende prosentuell kontingent,
foreslås følfienciei
Kontingentmerker sløyfes for de som har kontingenttrekk fra 1. januar
1976 eller så snart dette er teknisk mulig.
Om dette blir vedtatt skal arbeidsgiveren, der kontingenttrekk er gjen
nomført, sende det inntruke beløp direkte til forbundet.
Oppgjør til avdelingene fra forbundet, og avsetting til kampfondet som
ved prosentuell kontingent.
,,
, ,
,
„
Forholdet til medlemsbevis som erstatning for medlemsbok, og kvittering
for innbetalt kontingent må utredes nærmere dersom forslagene far til
slutning.»

__ ]Sfår øet ikke ligger noen innstilling fra vedtektskomitéen på
landsmøterepresentantenes bord, så betyr ikke det at vedtektskomi-
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téen er gått i dekning. Den har ho^ ■
Img. Den er senere behandlet av
?1^ter og laget sin innstilforeligger framlagt som landsstyrets
°S landsstyret og
ha^redegjorde nærmere for innstnhnge“
S’ ^ Wan°sm°> fØr
sløyfe kontingLtmerkernforndfersom9hJUke r® tr° ^ dette med å
føre til større diskusjon Det samm^t

SS

ko?tlngenttrekk ikke vil

“ng

skal være 1.4 prosent av brutto lønn.

er nok det forslaget
“ ^ Sagt at kontin9enten

tilstede på ute "i avdSfnTenJ“^vi^ått0™’ 7 i,m0ter vi har vært
kontingentniShet ^ d6t prinsiPPielle i å Tennomtøre pro sen tutl!
ordning. SærllS t0 forhold som taler sterkt til fordel for å få en slik
i Praktisk gjerning^hverdagen"31” anledmng 1:11 å vise sin solidaritet

timefortjlnesTen måSe^vif beLTe^r ^
fortjeneste. — At det må
taling er åpenlyst.

SlaK^!S

UanSett hva

kontingent i forhold til sin
6 6n solldarisk form for kontingentbe" a‘

U“gSr

Og 25-øringene satt langMnr^når^6!-1^dSm0tepr0t°koller at 10hdyelse.
angt mne 11 ar det ble tale om kontingentforbenytttfgjerne anJedningen^? åb’ f ^ j6g Undersknve - 0g
saklighet og forståelse når det g elder^f^6 Våre medlemmer for
tingent vi har i dag.
gJ d utviklmgen fram til den konse av regnskap^orregnsSpene^r^ nf‘dvendig> vil man kunne
sammenheng mellom tønns- og nrilu °gSa V1S6 at det er en nØye
nng av kontingenten i takt med dSme stSng®
^ regUle80

Vi får tro at det organisasjonsapparat vi har i vårt forbund, såvel
lokalt som sentralt, ligger noe nær opp til det medlemmene ønsker
og krever å ha. — Og ønsker man a fortsette med dette, (og det er
ikke noe som tyder på at vi ikke skal gjøre det), må landsmøtet
på
medlemmenes vegne — ta konsekvensen av sine ønsker og krav,
det vil si at man gir sin tilslutning til en kontingentordning som i seg
selv er selvregulerende i forhold til lønnsøkning, og som fram for alt
er basert på solidaritet.
Forutsatt at det er enighet så langt at man kunne være enige om
prinsippet ved prosentuell kontingent, står det bare igjen å bli eni
ge om prosentsatsen.
Det kunne vært mye å si om hvorfor landsstyret har kommet
fram til et enstemmig forslag om en sats på 1.4 prosent, og mange vil
kanskje etterlyse hvilke forhold som ligger til grunn for dette tallet.
Til det er å si, at det er en hel rekke komponenter, og på mange
måter usikre komponenter som kommer inn, og ut fra dette ville en
framstilling av et beregningsgrunnlag inneholde stoff til unødig dis
kusjon som ble mer til skade enn gagn.
Det er selvsagt gjort beregninger, og det kan sies så mye at det
riktige tall kan være fra 1.3 til 1.4 prosent. Når man da har gått til
1.4 prosent er det for ikke å måtte komme tilbake om kort tid å be
om forhøyelse av satsen.
Jeg har tidligere pekt på sammenhengen mellom lønns- og pris
økningen og behovet for høyere kontingent. Ved å vedta det fram
lagte forslag, vil dette regulere seg selv som sagt, og dersom 1.4 pro
sent er det riktige tall (og vi hadde ikke foreslått dette tall dersom
vi ikke var noe nære sikre på at det er det riktige) skulle dette tilsi
at framtidige landsmøter blir forskånet fra å diskutere kontingen
tens størrelse.
Til slutt skal jeg bare nevne noen tall som belyser noe av hva
disse 1.4 prosent betyr for den enkelte.
Det betyr kr. 1.40 av hver hundrelapp — kr. 14.— av hver tusen
lapp _ og for hvert kr. 10 000.— man tjener må man ut med kr.
140. —til fagforeningen.
I den kontingenten ligger også en forsikringspremie som i dag
koster ca. kr. 120.— pr. år.
Og helt til slutt. — Når dere nå setter igang med prosentregning for
å finne ut hva det blir å betale, og sammenlikner med den kontin
gent som er i dag, må dere huske, at den kontingenten ikke blir den
samme fra 1. januar 1976. — Siste års lønnsstigning betinger etter
någjeldende vedtekter en høyning på minst 20 prosent.
6 — Arbeidsmandsforbundet.
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34 og S3? o^^ontogenfen fra^vTS*8 ^ 28’ 29) 3°’ 31> 32 33
Landsstyrets innstilling.

vdelmgene. Dirigenten refererte

Ingvald Sandnes, var enig^lfT
syntes at en prosentsats

burde forhøyes, men

smppe, På vegne av avd^
SM« v,rt »teett ffl t„lttavg„ten

J^

for ente“

"n r™f«te„deforslaS:

Ola Tuven, avd 4 • Ser
°
^ °S g]ennom£^.
°ver at avd. 4 er enig'i pros^™^ lnnstmingen, må man være klar
sys emet skal gjennomføres på
^ ikke enige * den måten
mange motsetningsmomenter. Blant anneJ^ ^ innebygget for
tilføres sin andel av kontingenten di6 at fo^undet skal
hvem som skal kontrollere trekklistene Han^ ^ ikke Sagt noe om
Slagene. Han fremmet følgende forAlternativt forslag fra avd. 4:

t ^rntSsom 1kke0Shnt tV bruttol^n.

f S-KSÆ‘fsr4;
6. Beholdes uendret.

’

*v k““"g"‘en’s” “88 -»*
prosent av inntrukket beløp.

§ 20 utgår.

^,ortK,,e’
Seøvsntef0rwagtilframgangsmåte

rører også prølsjp
eller ikke. DebatSm5Tor"ette ' ^
-S-.

Ole Flesvig: Hvis vi utsetter saken, betyr det at den gamle ord
ningen med kontingenten fortsetter. Her er det ikke snakk om billig
eller dyrt. Jeg vil anta at med den gamle ordningen ma vi regne
med en stigning i kontingenten med 20—25 prosent.

nen’ Sa Seg enig med diri-

Uteettejeesforalaget be
ev kon.^Lt

“ '«-“—en: Saken n,a avgipres ber

Bjarne Kor™», badde ordet til forretningsorden.

DEBATTEN FORTSETTER
Dirigenten tok deretter utsettelsesforslaget opp til votering.
Forslaget falt mot stort flertall, og debatten fortsatte
Egil Aspaas: I prinsippet er jeg enig i innstillingen. Under forut
setning av at dette blir vedtatt, må vi være oppmerksom pa at var
nåværende trekkordning halter en god del. Vi har sma grupper som
ikke kommer inn under trekkordningen, som er ment a være sa
rettferdig som mulig.
.
. „=
Før ordningen, forutsatt at den vedtas, settes i verk ma vi la
grundig utarbeidet regler og retningslinjer slik at enkelte ikke faller
mellom to stoler.
.
.
Ingvald Strømhaug: Folldal gruvearbeiderforemng er enig i
prinsippet om prosentberegning. Det er riktig at de som tjener best,
betaler mest. Det gjelder å finne den rette prosentsats. Det kan
være tilfeller av engstelse hos oss. Vi har store lønnsdifferanser, og
noen kan si at kontingenten er blitt så stor at de derfor melder seg
ut og kanskje drar andre med seg. Dette vil være mulig fordi vi
ikke har organisasjonsplikt eller tariffavgift. Dette er ting vi ma
finne løsning på. Praktiske problemer vil forbundsstyret sikkert
finne løsninger på, — jeg nevner som eksempel medlemmer som er i
militæret. Hvordan skal vi få tak i kontingenten der? Likeledes nar
en er sykemeldt i lengre tid. Kontingenten må inn bl. a. pa grunn ay
den kollektive forsikring, sa Strømhaug, som igjen sa seg enig i
prinsippet.
.
.
Anton Sæbønes: Innstillingen om prosentvis kontingent er soli
darisk. Men det er et stort men, i dette tilfelle kommer det skjevt u
for pendlerne. At kontingentprosenten beregnes av bruttolønn, betyr
for pendlerne at med i beregningsgrunnlaget kommer oppholdsgodtgjørelse og reisepenger. Godtgjørelsen er gitt^som kompensa
sjon som ikke på langt nær dekker ulempene ved a være borte^fra
familien i ukevis og årevis. Men den går inn som en del av brutto
lønna som vi skatter av og nå også skal beregne kontingenten av.
Jeg synes ikke forbundet skal legge større byrder pa pendlerne og
går ut fra at vedtektskomitéen kan komme sammen og samordne
nve forslag, — og komme fram til et annet trekkgrunnlag.
Tobias Netland: Jeg vil benytte andledningen til a gi forbundets
tillitsmenn honnør for det arbeid som er nedlagt for private anlegg
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og de resultater som er oppnådd i den senere tid. Men når det gjel
der prosentberegning av kontingenten, er jeg redd det får ei virk
ning på anleggene. Det er dessverre så at organisasjonsprosenten på
de private anlegg er låg. Det er særlig vanskelig å få med ungdom
men. Et av motivene for disse snylterne er at kontingenten er for
høg. Personleg er eg ikkje redd for å betale. Me tjener gjennom
gående godt. Ei prosentberegning av kontingenten vil uvegerlig
føre med seg høgere kontingent for anleggsarbeiderne. Rundt regna
50—60 prosent stigning. Dette vil igjen føre til større vansker med
medlemsverving på anleggene.
Dag Bjørnstad: Jeg er mest redd for å komme tilbake til min av
deling med tallet 1.4 prosent. Saken er: Den gruppen jeg represen
terer er en lavtlønnsgruppe. I sin muntlige beretning sa formannen
at det er skjedd en merkbar økning i aktiviteten ved vaktsektoren
spesielt i medlemsverving.
Denne tendensen til økning i medlemstallet gis ikke muligheter
hvis prosentsatsen på 1.4 prosent vedtas. Prinsippet skal være at
medlemmene gis anledning til å vise solidaritet i praksis. Ja, la oss
det. Prinsippet for prosentberegning er det neppe uenighet om. For
oss er det avgjørende at prosentsatsen ikke heves over 1 prosent, sa
Bjørnstad, som også tok opp at kontingenttrekk skal sendes fra ar
beidsgiver direkte til foreningen. — For oss, som er en liten avde
ling, hadde vi nå sett en mulighet til å samarbeide med Landsban
ken for å få rentepenger på beløpet.
Norvald Breivik sa at i prinsippet kunne dette med prosenttrekk
være riktig. Men det ville være lettere å presentere dette i avdelin
gene hvis man visste mer om tariffavgiften. Han sa at avd. 6 ville
slutte seg til at kontingentsatsen ble satt til 1 prosent.
Reidar Helgesen sluttet seg også i prinsippet til Landsstyrets inn
stilling, men hadde betenkeligheter når det gjaldt den praktiske
gjennomføring. Vi får her i virkeligheten to systemer, avhengig av
om medlemmet er i arbeid eller permittert. Det hele er veldig
uklart. Hva med medlemsbøker og merker? Bør vi ikke få et
system som er mer klart og entydig? Han gikk inn for utstrakte
ullmakter til forbundsstyret når det gjaldt gjennomføringen av
systemet.
En stor reform.
Odd Olsen sa at dette var en betydelig reform, og han hadde ennå
ikke oppfattet det som om noen på landsmøtet var uenig i prinsip
pet om prosenttrekk. Men reformen kom for bardus på oss. Det er
en rekke spørsmål som er ubesvart, i likhet med hva det var da
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MleMv hj emforsikring

^
“ var av de» oppfatning at

StantaM “fotdondet, sa a. »» de. »n-ip"
de det falle landsmøtet lett å ta standpunkt.
inntrvS: at
alle de forslag som er inntatt i dag®ordenenNå®gd t gielder prosentde fleste er interessert i denne reformen. Nar det gjelder pros
satsens størrelse, er det sikkert delte
nrosent eller eventuelt å avvente spørsmålet om taritlavgiit jeg
tror vi i alle fall må ta utgangspunkt i situasjonen som deneri da&
Når det gjelder prosentsatsens størrelse, er ikke tallet kasfet ut me
videre men det er også klart at det knytter seg mange usikkerhetsSSirT dde\ Detter mulig a, 1,3 er

anser i eg for å være en slik teknisk detalj som ikke burde ta opp for
myeVv landsmøtets tid. Det har vært sagt at d®t - urettferdig at
også de som er uten arbeid skal betale kontingent Jeg er emg og
kunne tenke meg å endre ordlyden i forslaget t l at man betaler ’
prosent av bruttolønn. Jeg er emg med Odd 0lsen i a] dett° e
;
stor reform men vi er ikke de første pa dette området, bemesx i
forrige uke’vedtok Papirs landsmøte en liknende ordning. Re
men er *ke mer revolusjonerende enn at vi skulle være fullt ut
modne til å ta en avgjørelse. Jeg støtter Landsstyrets innstilling.
Dirigenten henstilte til representantene om å fatte seg i korthet.
Kåre Rasmussen trodde de fleste var enige i prmsippet.
en pa
grunn av den store spredningen i^inntektene i vart forbund er jeg
litt betenkt på hvordan det vil slå ut. Jeg hadd® ^
ha bedre
utredning om gjennomføringen. Da ville lands ø
grunnlag for å ta standpunkt.
Arvid Øygård sa at dette prinsippet hadde så mange
både ideologisk og praktisk at vi måtte få det gjennomført. Han
vLte til Saget fra avd. 4. Vi har diskutert prosentsatsen, og er
kommet til at 1.3 er det riktige. Ved gjennomføringen vil man stø
på mange små praktiske detaljer, men prmsippet er riktig. Han
anbefalte forslaget fra avd. 4.
,
„ , __ at det
Arvid Forså sa at bakgrunnen for forslaget fra avdeling 4 er at det
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vil medføre en stor arbeidsbesparelse Det er
er konservativ, men så konservative kan vi L fl
tingente^tikeve^^øke^og^kanskj^ bli høye^

nyordning. Det snakkes U l l

0/l

srs? 3s‘Vf \3

,
fagbeTegels^
^^n-

^

pr^enTstigning^
Ved den fores]åtte
otr

ikk^^stoi^på^cle^tiva-

er trukket
^ °rg“^^fIrbundsstyret vidtrekkende fullte anleggene. Vd bør rfE p0Ioniig kan jeg slutte meg til en pro- er hvor mye
det kan skremme. Det må vi ta hensyn i.

Frykt for uro i medlemsstokken.

Enighet om prinsippet.
vi “"tlSrS'' p7 Jig

T ikke 1 m0t

S£'H£HS“g-t

Markus Wiik: - Jag syntes vi
men e» ,tag
pi!

^leSefette"'^-

ledning for forbundsstyret td a regu
^ mediemsstokken vlr,
Skontings-^

“eE?2

at vi beholder den ordningen J har^
sæssSEF

Pr.JsSå“jXanirthar«,Tedtar

»S

avgjpres nar vi har fatt gjennomført tariffavgift.
delimr Tlll3™6 R°dal: ~ Som det framgår av forslag nr 29 er av
til tanken omsolidStet Det ^
VanskeliS for “^g å slutte meg
koster' Jeg5 ha^likeverlElitfl
Tf
til å betale hva de?
diskusjoner spesielt nå anlpuo-v ^ S£l f°r at ordningen kan skape
vanskpliv s V- •
an^egSsP^assene, som kan gjøre det ekstra
vanskelig a fa innpass, spesielt på de private anleggene
en bi"?'ortnmg5 '1^ v^t8 vSPdr.S.m51et er °m vl k" (5 “
Kanskje kan detlppfattes ^d£kføkomiteen er kommet fram til.
LO og N. A F hal II f? usolidarisk om det antydes et tak oppad.
oppad, med noe unde/kr1 looTorllr H£keldnn der det er tak

“
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mZ^Tn‘Lrtl:^

tordningi me„ jeg er

Grete Sjavag:
■ Det er g ^
TYipdlemstall Når vi får en sa
ikke enig i fo^^^^^enda mer nødvendig å se på forholdet
stor prosent a betale, blir det ena
samme goder. Det er en
til dem som ikke er organiserte og far de sam
g ^ ^ uorgani.
stor feil at det ikke er gjort mer
Samtidig med prosentsatserte får de goder vi andre har betalt for.
at vi
h^ Inylter^l^d1 skierTH

som får de samme rettigheter som

oss.
Dirigenten foreslo 10 minutters pause.
Etter pause» fikk forbundets hovedkasserer ordet:
Ludvik Wanasmo opplyste
'^‘og 5“ SS
ordlyden ■ fotslaget

at man , vedtektskomitéen nøye

Smo drøftet den tekniske

som”

10--15 prosent av medlemmene som dtke har «let. Men
n/em-"
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kan LhVhT/Vdelif innen en °g Samme bedrift- Det har ikke vi Vi
kont^gent^vi får inrT^går^a6 l^miir3111^6^^ ^ aVd6ling- Av dlingene i tilskudd i tiUegg til i
Differansen mellom ManS 0g^

r tllbake tU avde-

for forbunXtidLZmfk^TeTikte^rmed pT^^k anSVarUg
satsen fra 1 4 til i q
get for tarUfavgSten

r „ I1.1je8o 1KK:e Sa med pa a senke prosentk0”‘lng“tMts "

blir gruBnla-

En prosentsats på 1,4 kan gi en tariffavgift på 1,3.
styTeat:SSm° ^ ^ f01gende endrings-forslag på vegne av landsFor^debomIikkeehar4lmntingenttreS^t<slS|bfldf^fn!t °S 10nn Under sykdom-

merker — A, B og C etter nåværende’ hift* d6t 1fortsatt brukes kontingenttrekk er gjennomført skal arhlfd?^
bestemmelsen § 19. Der kontingenttil forbundet ved hver lønnsavregningSdet^ ^ 11nnt™kne beløp direkte
det foreta oppgjør til avdelingene fr,S >, V f?* lnntrUjJne beløp skal forbunbetalt kontingrøt. Til kampfondet /vse^61"! kV3rtal med 12 prosent av «nNåværende punkt 6 belmldes.»
68 4 prosent av det mntrukne beløp.

endrings-lorslag^

tater’ sa han

satt« ffølgende

h19 “b TO*»« »g « fortekniske gjennomføring av ordnino-^ dr„erne Sis fullmakt til å foreta den
fra 1. januar ml Det samme gTeWe? ndd ^ det,te er muli& doS tidligst
tektene der disse er berørt av LntingenSnfngen? redi^S av ved-

“s “ar11-» - -—. —

.«e «i gode. i
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ikke som lavtlønte. Så lavtlønnsgruppene vil tjene på ^ kontmgenten settes slik. For å få en rettferdig ordning, sa la oss bruke 1,^
nrosent Men det er et annet spørsmål hvor pengene gar hen. Der
kontingenttrekk er gjennomført gkr forslaget ut p5 at arbe,ds»veren
sender beløpet direkte til forbundet. Jeg mener beløpet bør sendes
avdelingene ^ å en der kan få renter av pengene for den tiden en har
dem. oft er’av betydning at medlemmene i avdelingen ser litt ig]e
av kontingenten.
„ . ^
Det er OK at avdelingene skal ha 12 prosent. Men nar e Sie
avsetting til kampfondet foreslår jeg 5 prosent i=stedet for 4 prosent
av det innbetalte beløp som innstillingen gar ut pa.
Tellef Rislå: Prosentberegningen er den beste og
ordningen. Det er litt betenkeligheter ved forslaget, f. ekS- nar det
gjelder utslaget for pendlerne. Men i alle nyordninger er
jer som må kalles barnesykdommer. Det er ting som re er
g
opp etter hvert Jeg tror vi med ro kan overlate det til forbundssty
ret En ting vil jeg advare mot: En nedtrapping av driften er den
versfe skolen vi gjør overfor medlemmene. Ingen er tjent med ot
Norsk Arbeidsmandsforbund må kjøre for A maskin.
Arne Pedersen: - I utgangspunktet må vi være klar over, nar vi
ser på den lønnsøking vi har hatt i inneværende ar at om vi beh der den gamle ordningen, så vil kontmgentøknmgen fra 1. 3an
me ikkf være ubetydelig. Etter mine tall, som nhtignok ma tas
med forbehold er det ikke å ta for sterkt i a regne med en øking pa
20 prosent Det nye prinsippet er vi i Buskerud enig i. Det ma ogsa
vurderes! forhold til beslektede forbund. Storlig er vi
"
med Bygning, og vi får håpe at ikke avstandene blir sa store at det
skaper problemer for oss.
Etter mine beregninger, med forbehold vil 20 prosent økmg føre
til en kontingent på ca. 800 kroner i aret (for g].snitt inntekt P
70 000). Etter en ny ordning med 1,4 prosent vil kontingenten kom
me opp i ca. 1000 kroner.
jen
Så har vi den andre ytterlighet, B-kontingent for dem med full
uke De vil etter den gamle ordningen fa en kontingent p
kroner i Lt, men etter 1,4 prosent vil den bli på ca. 400 kroner
Hvis vi beholder ordningen vi har i dag fram til 1. 3an^ar 1977’ Vl1
vi få det i etapper og Økingen vil ikke bli sa merkba^0f^ta det
sens forslag var tiltalende. Det er ikke noe i veien for a vedta det
sammen med følgende forslag som jeg vil framsette.
«Landsmøtet gir sin tilslutning til landsstyrets innstilling.

Gjennomføringen iverksettes fra 1. januar 1977.»
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slag som nødvendigvls^favklares1”6^ deT 1
f°religgende forstdrrelse har vi ikke det materiell f ^ ^ Sjelder prosenttrekkets
Men ved å gå gJen^mlakenTafv ^
inne “^d.
sats pa 1,2 eller for å vfere
" u™met tram “1 at en prosentPå den
® 0m„at SatS“ se,tes ta a2. ■»» ™ slutter oss til forslaget p™ 3
Dag Bjørnstad sa at hans avdelinc ar
S . P 1,d'
stokk spredt på 130 arbeidsplasser En kn i d<3e f" Ustabl1 arbeidsav bruttolønn vil føre til utmeldinger og mTdefblfv M Tv^
tegne nye medlemmer. Han gikk inn w f ^ bl vanskehS å
med enkelte endringer.
S
f
d' 4 s reviderte forslag
underdebSen™ Han va/enig ®°^daritet

var b™kt 27 ganger

av brutto lønn og satte fram figL^Torslag:^68 “ 1)4 Pr°Sent
settes ettek1!!!1 kr.^750.00 - sjruhundraeVorfedt-m^enS brUtt° IØnn’ men det
bundsstyret - landsstyret i henhoM
^etteJak 5«®teres av foravrunding til nyeste iOO kro^Vv^Æ Se^de^lt aS

gen og fortelle aTvi S^edtlS^k^V1 reise £jem U1 avdelinprosent. Men det må ikke frf re ri + kontlngentøkning på 80—90
reformen. Lavtlønnsgruppene har ^da^ aVStkr fra & gjennomfeire
forhold til lønna prosentv^ im
\ 8 en kontmSent som sett i
pene betaler. Vi bør derfor eienn61" frf^ °Ver det hb^tIbnnsgrupmulig. Men når det galder pT^ffn Pr°Sfttrekk så -art som

lemmer. Dette må tas opp til ny vurdering. Det må settes et slags
tak. Han satte fram følgende forslag:
«Vedtektskomitéen kommer sammen

^egnmgsgJ-u^nlaget. f. eks.

en maksimumsgrense oppad nar det gjelder Oeregm g g
kr. 70 000.00.1*

er pressområde, snarere tvertom. Flere S™e^ er 1
/hø Det
sen og har gitt uttrykk for at kontingenten i dag er n°e ^
foreliggende forslag vil imøtekomme disse gruppene. Det uttrykker
solidaritet i praksis.
i dsstvrets forslag med et forbeÆ^tTS^rSSSe t landsstyrets innsttlkontingenten er 1,4 prosent av brutto arbeidslønn og lønn under sykdom,
eksklusiv overtids- og skifttillegg.

Ole Klemo: Vi må være villige til å bf^e' F^Q^ron^Der50 000 i året vil 1,4 prosent bety en ko^g
P \ 3 5 arbeidsdag
som den daglige inntekten er 200 kroner “a
g ’
for å betale de rettigheter vi far ved a v8^ag g
i ca 1200 kroEnkelte har nevnt at kontingenten vdkoin ^PP ^ det som er
ner i året. Ja vel, men da jen ^
-rmtpkt? Etter min mening er
skyld i at de er kommet opp i sa høy ™ ‘,.‘ri li'lterc s betale 1,4
S^rLgrr som Vener »foo0 enn for
re™,

ten. Landsstyrets innstilling har mm fulle tilslutmng.
overgangstid ville by på prakfiske
Se|V °m glenomf^ringen i en
forslaget fra avd. 4 Når det gialdt 7an®ker- vllle han Så mn for
punkt i netto lønn, ville dette falW^1^ wtrekk med utSangsskattetrekk, mens de med «tn f ^
4°rdel for enslige med høyt
Iffnn ville få hpyere^ontfngenr
P» « brutio^

Arnfinn Nilsen: Debatten har gjort to ting klart ^0r m®g'
ene er at det er farlig å^egge
ordI^somkansÆ skulle vært gjennomført for lenge siden, er i ferd
m^3ette^medCprosenten har fulgt sto^dTltÆte0^

anstfudighfts™^”ikkVa^åkomme'’!?'' Ine”'.sa han’ det Sår i all
at nå har vi stemt for en kontino +„!i
°8 fortelle medlemmene
settes eu maksim„msrøse. Vi ka„ ristere^tort ExTavtS

90

protestert. Først i dag begynner de = ™»e fhj

^s ^

SVsVeVs^t VVméd S ^'saidVSS tanke^g, mk vi
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gifter. Når itet^g/eUer VrosSSat0”*

“ begrense skatter og av-

°g itk”e “ ^ “ÅlaD«? mf

Trekk

alle forslagene og la oss

få

en enstemmig tilslutning til inn-

-W-

stinfgen sfm går ut på å gieanom.øre dan mest solidanske kontm-

«r ikke diett

gentordningen i Norsk ^beidsmandslorbunj kgon
e„Srig~ovi pf Arne federsens «ors.ag, med tølgende

sentere at.rre stigning e„n det h “r"^‘oafi S“Se

vifgS^auei,raL“ff“
Ernst Ditløvsen: — jeg er rpHri f
.
komme som et sjokk for en del medio- ^ 6VentUelt vedtak kan
anleggene. Det er riktig å gå inn fm mo f’ ,SPeSieit på privatvi enna en tid må beholde den ngf°r pr°sentordmng) men jeg tror
regulert kontingent. Etter min menW erV^™-.®611 med indekssippet, men å arbeide videre med nrn S + f6t muIlS å vedta prinutredet og ut til medlemmene Det er fP Z
°g få den skikkelig
og forberedt. Det er også riktig at
“ S°m nå er orient^tf
er kommet opp i de store inntektene
Me ^t!?1 har g;iort at folk
mennene a overbevise dem som nå får en ,hk Tt1™ er for tipitsDerfor bør vi fortsatt en tid beholde den Lm^
1 konti*genten.
tenker på de høye inntektene pendlerne3^ fra KoroSma Når ®n
^eG e’ for det er inkludert kompensasjon f °Ppviser> sa er de ikke
dette skal gå inn i beregningsgmnnW? f ®peslelle utgifter. Om
nmgen urettferdig. Det er vfl neppe
1>4 prosent> blir ordfradragsposter, så et tak vil vel være de^h ^ mUllg å operere med
gruppen.
Vel være den beste ordningen for denne
Odd Olsen: — Det er
So i “ f?*a-f = Æ
-

tilføyelse:
«
1 januar 1977 eller så snart det er teknisk mulig.»
På spørsmål fra dirigenten sa Arne Pedersen seg enig i tilføyel
sen.

Votering.
Det forelå syv forslag på dirigentens bord.
Resultatet av avstemningene:
1 Prinsippet om prosentvis trekk ble vedtatt mot en stemme.
2. SfanTens Sørreisa. Nordlands
™ a .P

' prosent talt mot stort flertall. Nordlands forslag pa 4,5 p
sant falt. Landsstyrets innstilling på 4 prosent Me ««rtk
4 «Tak» på inntekts-beregnmgsgrunnlaget Landsstyrets
T -ming

“SffSfgVg^

om

5' tidspunktet forfiemromføringen av ordningen, mad landsstyrets
tilføyelse, ble vedtatt mot to stemmer.
Avd 4 Nordland, trakk sitt forslag når det gjaldt den tekniftofgjennomføringen av den nye kontingent-ordmngen.
Ola Tuven og Ludvik W.npsmo hadde ordet til forretningsorden,
etter at avstemningen var foretatt.
Dirigenten: Jeg har da oppfattet det slik at den tekniske gjen
nomføringen er overlatt til det nye forbun ss yr

olde oss på jorda og se at organisai

dytlpnte, men fordi vi må

s«fz^:z
^Isns O.
’___ TT
,
dariske kontingentordningen DeT e^otsT kw ^ ^ den meSt soli"
regulerte ordningen får vi omtrent sam
J at med den indek«som med den foreslåtte prosentordningen He
1 kontingenten
ge forslag. Jeg vil også fremme ett: § '
er framkommet manpti
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KONTINGENTENS INNBETALING
Det forelå følgende forslag fra avd. 1, Buskerud Arbeidsmannaforening:
'^Kontingenten Innbetales til torbund.t hvert kvartal.
P K«tiMent=n betale, for 26 to-ukers perioder i året, eller utregnes etter
12 mnd. for året.»
93

A-vd. 4, Nordlands Arbeidsmann^

.§ 20 endres ti,-

+-

DeidSmannsfOTening, foreslo:

"

~ «*»-

“tr? rK

«Prøfcf 2/

^ Tr0ndelag Arbeidsmannsforening, foreslo:

»

får denne ordlyd:

if^^^røde^611 ^.^or^unclet hvért
Fra Nordland kom dette foro1
+ .
1 hvert kvartal.»
2! 1^^"-d-trn

iorbimdets gulJnåJ.»

OVERFLYTTING AV MEDLEMSBOK
Arne Pedersen tok opp forslag nr. 40. Dette var framsatt for å få
vedtektsfestet en praksis som har vært ført til na.
Forslaget gikk ut på at punkt 2, siste ledd, i § 22 endres til å
*1 tilfelle medlemmer overføres til andre forbund, skal melding om
sendes til forbundet.»
Landsstyret hadde ikke tiltrådt forslaget, og landsstyrets inn
stilling ble vedtatt med stort flertall.
§ 25. Hvilende rettigheter for medlemmer.
Avd 8 Sør-Trøndelag Arbeidsmannsforening, hadde lagt fram
foS åi endring i 8 2! om hvilende rettigheter for medlemmer:

S me emskaP J forbund tilsluttet LO, har rett til
«Andre avsnitt får denne ordlyd:

.rarddTret hadde deme itinstUling;

sd iilCiprT” oppa',r ” 'orbn°c"'*
rote* „0;

P ““ d“

'««««P <»

heter i forbundet det hadde da det reiste utenlands.»

« - ved,„ „ „na,mWel.
M0S?k dette avsnitt er formulert kan det oppfattes som om en kan

Landsstyrets innstilling ble vedtatt med stort flertall.
De, forel/frSf
°M KONTINGENT
av Landsstyret, ^om lyder f °S Vedtektskomitéens innstilling, tiltrådt
§ M^nkt 5’ 2' avsnitt> endres til:
nfngsfinjerfglig

Landsstyret innstiller:

«Forslag fra avd. 8 tiltres, samt tilføyes - parantes etter pkt. 2

.

x_

lers § 21».»

Landsstyrets innstilling ble vedtatt.

kan «S^rbtndeTs SloTetteTSg^r^

2.'

oppholde seg i landet tre år før en organiserer seg.

tillitsverv 1 sammenlagt 20 sr 1

§ 33 KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING

Vedtektskomitéen foreslo:
u SSf o«r"m ttihe innvilges hvilende rett pb grunn a, arbeids-

3. Landsstyre^avgj^^til^^7^^^^^®^ grUnn0rganisasjonene eller fra

Det forelå også et forslagTå Nor^T^ ^
om overføring av medlemfkap:
°m ny § 21 («^gere å 22)
1- Opprettholdes.

Forslaget var tiltrådt av landsstyret og ble vedtatt av landsmøtet.
« ARBEIDSMANDEN ».
Det forelå forslag nr. 46 fra Nordlands Arbeidsmandsforening, og

“SpSSttSt var ikke meningen at vår utt.lejge sMe
Og

4. holdes uendret.

forslaget. ^ Vedt°k landsstyrets innstilling, dvs. det førstnevnte
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«Arbeidsmanden», men ennå er det et godt stykke fram til at den
£?raLk0mmet=På1detonivå vi mener den bdr ligge. Bladet må i høyere
grad enn na søke a dekke vårt fagområde med reportasjer inter
vjuer med videre. Her har vi alle et ansvar. Som det ligger anT dag
vil avdeling 4 støtte Landsstyrets innstilling.
S
Øystein Larsen: Som ansvarlig redaktør må jeg innrømme at det
er grunnlag for den kritikk som ligger i avd. 46’s forslag. Men bladet
har fatt en betydelig ansiktsløfting i den siste tida. Men den nåvæ
rende ordning er ikke holdbar og Landsstyret går da også inn for
a ansette redaktør på heltid, noe som sikkert vil føre til forbedrinLandsstyret hadde gått inn for å sende uttalelsen over til det
nye forbundsstyret, og dette ble enstemmig vedtatt.
UTTALELSE FRA FORMANNS- OG FORRETNINGSFØRERKONFERANSEN PÅ DOMBÅS 1975
Ludvik Wangsmo redegjorde for uttalelsen fra Dombås 5.__11
januar i ar og sa at punkt 1 allerede var satt ut i livet.
H °la Tu^ ga sin tilslutning til at grunnlaget for tilskott til avde
lingene skal være lønns- og sosiale utgifter, men pekte på at man
ogsa matte ta hensyn til avdelingenes regnskaps- og kommunika
sjonsutgifter når tilskottene skal vurderes
mmuniKa
Ludvik Wangsmo: Dette er ting vi kan komme tilbake til Dette
kei"1 v^ n ^vd®ll^Iger som har tønnet arbeidskraft. I innstillingen pe
ker vi pa at dette er grunnlaget for tilskott.
P
f0r““S- °g fo™‘”“S3førerko„,era»se„ hadde

T andsstvret foreslo — uten at det vedtektsfestes — at landsmøtet
gJorS vS om at grunnlaget (or tilskott til avdelingene skal
være lønn og sosiale utgifter.
Landsmøtet sluttet seg til dette.
vi
Dirigenten takket for debatten og formiddagsmøtet ble hevet k .
12.55.

Ettermiddagsmøtet onsdag 1. oktober
Ettermiddagamøtet ble satt kl. 15.00 med Asbjørn Larsen som
“Sun Johansen refererte protokollen (ra formiddagsmøtet. Den
“ LO-sekretær Kagnar Køberp Larsen som holdt innledningsforedraget om:
DEN FAGLIGE OG ØKONOMISKE SITUASJON
Internasjonal
produksjon og sysselsett g.

betydning for produksjon

-sSdå^rr. =Hiesh=id-

nasjonalprodukt ma selges td andre 1»
(or god, og vel 90
pSavgv4rSSor» av varer og tjenester finner vi i de vestlige
“omTifnTefåv det økonomiske tilbakeslaget i de vest-etn-opeiske
industrilandene^USA^^anada^og

i disse landene

inntrykk
.
. f. r
j år vil produksjonen synke til dels
drasSs^ Produksjonstapet utgjør hundrev^av^ mjinarder faonen
Industriproduksjonen er sterk^t ram^^.D

prosent i USA)

Tyskland, Frankrike og Italia. I Storbritannia er nedgangen 5 pro
per hjemme oPP^^g ^ ^g påjand^
lUanddSrdn! til lulle'demonstrert behovet for Økonomisk vekst for a
S. få
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punkteraer^Hteavaden'eoppfatninge^a?^til'
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7 __ArbeidsmandsforUundet.

millioner. IVIer ervn ^ ^ ^ „
.
Arbei(lsIøshetsproblernene°^-n endog1
ar^e^s^ed^Selene gir uttrykk for. I tillegg til at folk «u V.' Ørre enn h™ Wge butt tvunget til å aksege redusert ^1.arbtdstøse’ har
arbeidsdager i uka
redusert daglig arbeidstid og færre

S“«f.8i s‘is~n

fekter i audre
?sr,

faste priser. I stedet for oppganfmTvi reJ 1,5 “ilIiarder kroner i
gang Likevel vil vi sannsynligvis unnså hT
tllsvarende nedproblemer hos oss.
ga betydebge arbeidsløshetsskyldes

Dan sterke materielle velstandsdking^ skyldes u™li£ sterk

ir Ul et annet med 2-2,5 prosent. 1 år blir pkingen mer eim
senk

1+ = o

hi

i års øking i disponibel realinntekt på ett

nomsnitt ga tarifftilleggene i fjor
P™vtd fideksjusnivået. Det ble dessuten gitt betydelige iØnnstillegg
“åringen , desember. Denne lønns*kmg£ ^

"~™=;I.»

T ^ utel^ende

St^

pofit^tt^

^idlertwfmC^mulf?åfI^elSe °Ver' Svikten må
produksjon.

nmg fa sfa gjennom i redusert

denne erstaltes^^

må begrenses, må

ringer i nytt produksjonsutstyr, m^tntak, feLTm.T inVeSte"
sPbrsel etter^forbruks^arer

pro

mmmå^

!elstand skaPer etter-

6r som °gsa erstatter eksportproduk-

“Æe tg. opp i statsbudsjettet for ^^suSdSbelX

virkemidler.^EtterfOTslfg^ra ^esle^ ^ avhengi§ av en rekke

kelighet Sekretariatet ^ *aatT“S£f,‘ CsSgSe/var

sjon.

betydelige beløp for å styrke likfidh11?611 ^ Stortinget bevilget
for lageropplegg i bedrifter med
mulighetene
nomfprt endringer i kredittop^"? DeS"11 n"' Det er gjenmuhgheter pkt betydelig bl a fn/f r D rved er bankenes utlånsPortprodukter. I tillegg mti^
av ekssjonen, kommer så virkemidler som n° °PP/'ettholde eksportprodukduksjonen av investeringsvmer og forbrS
StimuIerer Provat regi.
s drer og forbruksvarer i offentlig og privanlige ^nnsføk^e^mateSl^^^^^

foran indeksoppgjøret

i

d •

LO-medlemmene bety-

S-gidfr^i SSS^r^fSr jobben og som må leve
av arbeidsløshetstrygd.
kompensasjon for
indekstillegget i oktober «^skal ^oss
prisstigningen i perioden = •
prosent øking i prisnivået i denne

betydelig øking i

svikten i eksportvareproduksjonen med hL 31 Enkelt sa§f erstattes
vanlige lønnstakere forbruksøkniS
Pr°duksjon for å gi

SSvlet'i eksportindustrien fteligere. Dermed kunne tusenvis
av LO-medlemmer risikere å miste sine arbeidsplasser.
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nomiske vanskekSene^åteTynner ^Tlå Ugttrykk f°r at de dk°-

industrien er bransjer som nå har produksjon verdt hundrevis av

muhgheter for å opprettholde
1 gjennom i bedriftenes
av august hadde vi 17 000 helt arbeidsldse °n ?fbeld' Ved utgangen
av arbeidsstyrken. Det er et
^ 1 „ette utgi^r 1.1 prosent
menheng. Likevel er tendensen i u+Skl aU 1 lnternasi°nal sam
hold til måneden før ste- antabet a u j^ g6n urovekkende. I f0rDette er betydelS Zr el f f beidslpse med neste 3000.

millioner kroner på lager.
. . . „
Vi mener at den kombinerte oppgjørsformen ga oss en slik løsning.

te antall arbeidsløse som er registrøl 1 Slden' ^ ^ det h0yes~
gen. I tillegg til de helt arbeidUff t d
^ maneden etter kriinnskrenkninger vist stigende ^ende ^ 0gSao omfanget av driftsjanuar til august er antall driftmaned tn måned. Fra
bare vel 4000 i Saml llode
21 000 mot

kord. Det er det høyeste antall
’ D ^ / °gSa en tvllsom reArbeidsdirektoratet begynte å Vre denne sSSSke» ^ I962, hV°r
ka„i:rr:rteS:xeofS,ogsS.kiart u,trykk ^ *« ^ ^
nok gdr alle vnrderinger i «tning av afbu^e/S
■ertid hvor SSISg^blir

Rit“g“S “ imid-

Resultatet av indeksoppgjøret.
Tillegget ble 80 øre pr. time eller kr. 1600.00 pr. år for alle. Fra
og med iovember måned vil skattetrekket reduseres med 1 prosent
av bruttolønna. Samtidig blir barnetrygden Økt. Lavere iønnstillegg
og også lavere kompensasjon for prisstigningen til ^rdbr^f ^
ner stigningen i konsumprisindeksen. Dette er beregnet til 2,2 pro
sent Jeg understreker at prisnivået ikke går ned, men stigmngstakten blir redusert. For å sikre at prisstigningen dempes i samsvar
SeX.utee.nfegene, ble dessute» arbeidsgiverne tvunget td a godta
nrisstonn Denne gjelder fra 1. september og ut aret.
Det er gjennomført beregninger av totalvirkningene av ^ kom
binerte oppgjøret. Ifølge disse blir nettogevinsten for en familie
med én irmtekstaker, kr. 50 000 i inntekt, og som dessuten forsørger
fkteMle mfd to barm 12 øre pr. time. Denne skattefrie |evmstenforholdsvis større for lavere inntekter. Samtidig synker den o
øy
ere inntekter. Representantskapet mente atvalen var god. Den b

fvarer og ferdigvarer ef^g^ SS'

a?

dustribedrifter store problemer Dr/t!' J !!f lagre glr norske mstrekning bedrifter i andre land.'I fle/taS fl-nd^3
Ut~
produksjonsutstyret meget dårliV „t,wtt fV, I1 d ne er dessuten
duksjonen av maskinl og utstl wH °ette ^ebærer at proten ikke vil økes i første omeal c! , ^tvide Pr°duksjonskapasiteressurser i den arbeidsstokkledrifte^1151® ^ dGt betydelige ledige
junkturen internasjonalt vil derfof førstSyavSetter' Nedgangskonnomgripende oppgang når bedrifW f l
’aV 6n mer gjenproduksjonsutstyr og arbeidskraft
V
‘
a. de nsermeste 12 mSneder vi, ga med taden^e pr ® sse„ ^
av koSSS fnotk Sfn^r " «erligere' forsterking
nrange soin^trari' koSaSSén Xvef b^t'^ F” de
plassene, er det selvfølgelig uten w I 1 beholder arbeidsøkingen kommer som lønnsøkinp elle
°
y ning om velstands-

LO-medlemnrene som vX “i SbefdsnT" ma,e„r°r de
en annen. Sekretariatet var derfor opptatt iv S™'
' .siluasi™an

iad„trsr‘

eXmtr

vesentlig betydning. Bl. a.

rrdt

vedtatt mot 5 stemmer.
.
,
H„1pr
I denne forbindelse må vi huske pa at situasjonen for store dele
af norsk6 eksportindustri nå er vanskelig. Mindre lønnstillegg be
grenser vanskelighetene uten å Øke bedriftenes og eiernes mntekferTeksportindustrien. For de tusener av bedrifter som kan selge
produktene på det innenlandske marked uten nevneverdig konkur
ranse fra utlandet, er situasjonen annerledes.
^risstigDisse kan t, igjen kosfnadsstignmgen . Posene. D„» pn sfeg
ninsren har vi spart oss selv for. Vi ma aKsepieie ab v
sterkere styring med prisdannelsem
'Zln
senterer det kombinerte oppgjøret he ler ikke noe knefa ter den
tankegang at det er lønningene som Øker prisene. En realistisk be
dømmelse av situasjonen tilsier imidlertid at ytterligere
legg måtte forsterke prisstigningen. Slike virkmnger ma m
tere når produksjonen øker med 4 prosent mens lønningene allerede
XZ Zd vier enn 20 prosent. Det er tross alt produksjonen vt
Xiét'er heller ikke næringslivet som alene spares for lønnstillegg.
Lønnsutgiftene for stat og kommune blir ogsk mindre. Dette reduserer presset på skattene og økte avgifter for a opprettholde var
felles levestandard. Samtidig Øker statens finansielle albuerom for
å drive aktiv konjunkturpolitikk.
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I denne situasjonen er ikke det minst viktig

lagt fram en egen beredskapsplan. Hvis det^Tews1 karTde61" d6t

I mei"l1,0r 20725 000 Pers0“1' "«nde S. “ “““ g‘

t«t« se/vlsse
pliktelse.
5s5mmer™' ^ de“e

»5dem,e “kl»*nsen nærmest som en tor''edta,t av Representantskapet mot

P^^Sp=kk=e^

-

å^kap^fr^n1!86111/1® f°r d6n 0konomiske Politikken må være

PZ

nihPl
f+^S for
f°r vanlige
6n rlmelig
Prisutvikling
vekstdette
i disno
mbel realinntekt
lønnstakere.
For åogsikre

ger, er eksempler på silt samarbeM

m5rflt'a°r^

aVsluttede ^deksforhandlin-

^ — mIteTStSf0"1

batt blant IcJTnSém^ f^SSter31-^ ^^ 1 de’

desember11 gjenStand for dl-0«inger på Repr^ntaM^e^møt^
Reaksjonen hittil synes klar, nemlig:
Situasj>onefefoeranmhver]teinnrtektSeS ^-J106 faSt samarbeidsmØnster.
beslutninger om det skal sama , S°i:)pg',ør .ma være avgjørende for
Enhver re^ring i dotte ^ "!
3’ ?g 1 tilfelle på hvilken måte.
måtte forsøke å stå på en end fot Uai\Se„tt P°lltlsk kolør, vil naturlig
være viktiffor
SærIig må det
arbeidsgiverne tørner sammen i d/sto ^Ltek^pSf»:8^ °8
102

Resultatene av disse forhandlinger, med lønnstillegg og økte so
siale utgifter, vil sammen med de tiltak myndgihetene treffer, være
sterkt medvirkende til det pris- og inntektsnivå som vil bli resultatet.
Fagbevegelsen må aldri gi slipp på sin frie forhandlingsrett, like
som retten til å bruke maktmidler for å nå målene. LOs formann
var i sin hilsningstale inne på nytten av faglig-politisk samarbeid.
La meg nevne noen eksempler:
Den alminnelige arbeidstid reduseres til 40 timer, døgnkonti
nuerlig skift til 38 timer, helkontinuerlig skift, turnusarbeid som
kan sammenliknes med dette, og arbeid under dagen til 36 timer pr.
uke.
Regjeringen vil i høst fremme forslag om to ukers ekstra ferie
for arbeidstakere over 60 år. Det er hensikten at dette skal forsøkes
gjennomført allerede fra neste år. Hvis Stortinget gir sin tilslutning
vil 138 000 lønnstakere, 34 000 jordbrukere og et ukjent antall fis
kere få en uke lenger ferie fra 1976 og den annen uke fra 1978. I
utredningen som er lagt fram, er det foreslått at utgiftene
ca. 480
millioner kroner, dekkes over Folketrygdfondet.
I forbindelse med saken vil en også vurdere om enkelte grupper
som skiftarbeidere og andre med ekstra store belastninger i sitt
arbeid, bør få ekstra ferie før fylte 60 år.
Full lønn under sykdom for alle, er et nytt, dristig mål, som ven
tes gjennomført innen kort tid.
Men dette er viktige saker i fagbevegelsens handlingsprogram og
vedtak på LO-kongressen brakt i havn.
Vi vil få en ny arbeidervernlov, en lov som samtidig skal være
en samlet arbeidsmiljølov.
Arbeidsgiverne vil bli pålagt et langt større ansvar i utviklingen
av et trygt og godt arbeidsmiljø i sin bedrift. Hva som er et godt
arbeidsmiljø skal vi — de fagorganiserte være med å bestemme.
Loven vil forutsette et forpliktende arbeid fra alle parter i ar
beidslivet for å utvikle et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Takten i
denne utvikling vil sannsynligvis stå og falle på partenes engasje
ment i dette arbeidet.
En skal være oppmerksom på at de økonomiske muligheter for
utviklingen av gode arbeidsmiljøer er varierende fra bedrift til be
drift.
For fagbevegelsen er det et prinsipp at en må stille de samme
krav til arbeidsmiljø, uansett hvilken økonomisk evne den enkelte
bedrift måtte ha for dette.
Dette prinsipp er bygd på at vi ikke kan subsidiere arbeidsplasser
med de fagorganisertes helse.
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1. januar 1974 ble liknende forskrifter gjort gjeldende for byggeog anleggslagene.
30. januar 1974 ble det inngått avtale som ga de ansatte i avisenes
og nyhetsbyråenes styrende organer representasjonsrett og med
innflytelse i ledelsen av bedriftene.
Videre er det inngått avtale mellom Landsorganisasjonen og
Landbrukets Sentralforbund om representasjonsrett innenfor an
delslag.
Avtale er opprettet med NKL, som sikrer de ansatte innen ko
operasjonen de samme rettigheter.
Fra 1. januar i år er det samme gjort gjeldende innen handelsnæ
ringen, hotell- og restaurant-næringene og sjø- og land-transporten.
Det har nå kommet en utredning om ansattes medbestemmelse i
offentlig virksomhet. Mange av forbundets medlemmer blir berørt
av de reformer som der er foreslått.
Et offentlig oppnevnt utvalg utreder nå spørsmålet om kommunalog fylkeskommunal representasjon i bedriftenes styrende organer.
Det neste store skritt vil bli å sikre de ansatte i personlig eide be
drifter de samme rettigheter.
De borgerlige partier i Stortinget skal få god anledning til
å vise sitt demokratiske sinnelag ved praktisk handling når lovfor
slagene skal behandles av Stortinget.
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Staten har eierinteresser i en lang rekke bedrifter innen ulike
næringer. Industridepartementet forvalter statens aksjer i 25 norsske og 2 utenlandske selskaper. De viktigste selskaper er Statoil, 7
andre statsaksjeselskaper og 4 selskaper hvor staten eier over 50
prosent av aksjekapitalen. De siste 11 selskaper hadde i 1973 en
omsetning på 6,5 milliarder kroner og sysselsatte ca. 29 000 perso
ner.
Statens engasjement øker, og spørsmålet om et statlig forvalt
ningsselskap for industrien er nå under utredning av et utvalg. Det
er av stor viktighet for fagbevegelsen å drøfte og påvirke hvordan
man organiserer et slikt forvaltningsselskap.
Statens kjøp av Reksten-aksjene, og om de skal beholdes av sta
ten, eller selges videre, er omfattet med stor interesse.
Forbundet er direkte involvert gjennom aksjene i firma A/S
Høyer Ellefsen og Store Norske Spitsbergen Kullkompani A/S.
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Uttalelsen hadde denne overskrift:

Uttalelse om den faglig/politiske situasjon.

Tariffoppgjøret.

stiS^ti^

Ingen andre hadde forlangt ordet.
Dirigenten gikk derfor over til å referere en uttalelse som var
lagt ut på representantenes bord, og som var enstemmig fra
Landsstyret.

«Valget til kommunestyrer og fylkesting førte til en styrking
av de borgerlige partier. Særlig har Høyre styrket sin stilling. For
den faglige og politiske arbeiderbevegelsen er dette en alvorlig
utfordring. Alle krefter må nå mobiliseres i et langsiktig arbeid
med sikte på å slå de borgerlige krefter tilbake ved stortingsval
get i 1977. Bare slik kan landets fagorganiserte trygge sin stilling
og vinne fram med nye krav.
Den politiske situasjon er ikke lenger slik at det er noen selv
følge at arbeiderbevegelsen skal ha den avgjørende innflytelse på
samfunnsutviklingen. Framstøtene for utvidet demokrati og økt
likestilling har møtt motstand på mange plan. Dette gjelder vik
tige spørsmål som arbeidsmiljøloven, demokratiseringen av ban
kene, produktloven, likestillingsloven og andre reformforslag.
På disse feltene vil landsmøtet i Norsk Arbeidsmandsforbund gi
uttrykk for anerkjennelse til Regjeringens arbeid. Det faglig/po
litiske samarbeid må ytterligere styrkes til beste for de fagorga
niserte. Ikke minst er dette nødvendig dersom reallønnsutviklingen fortsatt skal sikres i tida som kommer.
Fagbevegelsens samlede styrke vil være en drivkraft i utvik
lingen av det framtidige Norge. Stilt overfor alle de oppgaver
oljealderen reiser, er det viktigere enn før å styrke samfunns
styringen og demokratiet i det økonomiske liv. All erfaring viser
at bare et nært faglig/politisk samarbeid kan sikre en slik ut
vikling.
Fortsatt splittelse i den politiske arbeiderbevegelsen er ikke i
samsvar med fagbevegelsens krav. Splittelse gjør svak, samling
gjør sterk. På dette grunnlag oppfordrer landsmøtet i Norsk Ar
beidsmandsforbund sine medlemmer til å aktivisere seg med sik
te på å bringe arbeiderbevegelsen inn i en sikker styringsposisjon
etter stortingsvalget i 1977.»

Debatten.
Andreas Egeland: Det er riktig at landsmøtet kommer med en ut
talelse om den faglige og politiske situasjon, men den bør være
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Øystein Larsen: Sammen med Landsstyret og forbundsstyret er
jeg ansvarlig for den innstilling som er lagt fram. Jeg synes ikke det
er nødvendig med noen endringer.
Harald Øveraas: — Uansett hva man foretar seg, vil en eller
annen ha mulighet for å utnytte det i spekulativt øyemed. Men jeg
har likevel ingen betenkeligheter med å stemme for den uttalelsen
som foreligger. Vi er enige om at fagbevegelsens mål i prinsippet
er en samlet arbeiderbevegelse. Jeg tror ikke det er mulig å samle
den politiske arbeiderbevegelse før valget i 1977, men dette må
ikke hindre oss i å gi uttrykk for et slikt syn.
Andreas Egeland, sa at han ikke sto her som representant for noe
politisk parti, men som representant for fagbevegelsen. Han ville
oppfordre Asbjørn Overvik om å trekke sitt forslag tilbake.
Asbjørn Overvik: Hadde jeg hatt den tillit til forbundsledelsen at
mitt syn ble dekket, ville jeg ikke hatt betenkeligheter med å trekke
forslaget tilbake. Men jeg er overbevist om at uttalelsen er formu
lert slik at den kan gi muligheter for mistolkninger og kan utnyttes.
Det er en samlet fagbevegelses oppgave å gå samlet inn for de
oppgaver de fagorganiserte pålegger den. Jeg opprettholder mitt
forslag.
Dirigenten: Vi setter de fire første avsnitt opp til votering først.
Votering:
De fire første avsnitt ble enstemmig vedtatt.
Dirigenten: Deretter setter vi siste avsnitt i uttalelsen opp mot
Overviks forslag.
Landsstyrets forslag vedtatt med stort flertall.
DAGSORDENEN PUNKT 4:

ARBEIDERVERNLOVEN

Her forelå forslag nr. 59 fra avd. 18 og Landsstyrets innstilling.
Forslaget fra avd. 18, Rogaland Arbeidsmannsforening, hadde
denne ordlyden:
«Organiserte arbeidere som har arbeidet mer enn 6 måneder sammen
hengende i et firma eller en sammenslutning av firmaer, skal ha en opp
sigelsestid på 2 måneder.
Oppsigelsestiden er ensidig.»

Landsstyret hadde ikke kunnet tiltre forslaget, men gått inn for
at det ble oversendt tariffrådet for private anlegg.
Ernst Ditløvsen ga en nærmere presisering av forslaget:
«Hinnavågen Arbeidsmandsklubb under avd. 18 foreslår bedre vern for de
fagorganiserte arbeidere. Slik som ordningen er i dag har ikke den organi
serte arbeider noen fordeler foran den uorganiserte.»

109

over til tariffr ådef^ar^tt^'bak 31 gått inn f°r & Sende forsIaget
vedtatt lover som
^ fn^lt1 &t ^ er Vanskelig ^ få
ivareta de fagorganisertes interesser men
i-16 ^ enig °m å
a påvirke myndighetene til å vedta sirlover
^ nytte¥st å fors^ke
ikkeaMestiridma?iS?^g Jg° frltorel^"^0? ellerS’ tr0dde

trekke in„ „„e fra de uorganiserte og deSuTsÆ Sgbeveg^

Votering:
Dirigenten satte forslaget fra ‘ni+iotT
Landsstyrets innstilling.
Øvsen og avd. 18 opp mot
Landsstyrets innstilling bie vedtatt med stort flertall.

Nattarbeid i tunneler.
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Avd. 8, Sør-Trøndelag Arbeidsmannsforening, foreslår:
«Arbeidervernlovens bestemmelser om forbud mot nattarbeid må gjennom
føres for tunnelarbeid.*
Avd. 3, Møre og Romsdal Arbeidsmannsforening, foreslår:
«Landsmøtet går inn for at 3- og 4-skiftordninger innen anleggsvirksom
heten blir søkt avskaffet.»

Landsstyret hadde gått inn for at alle disse tre forslagene over
sendes LO.

Øveraas: — Det er ikke nødvendig å bruke mye tid for å begrunne
disse forslagene. Når Landsstyrets innstilling «bare» går ut på
oversendelse til LO, må ikke det oppfattes som om Landsstyret ikke
har tatt stilling til saken. Denne formen i innstillingen er brukt,
fordi saken allerede er under arbeid. Det er også lovteknisk bear
beiding som må til. Det skjer i LO, og vi er med på det. Det er
spørsmål blant annet om endring i Arbeidervernloven, om å få en
begrensning i loven slik at det ikke er blancofullmakt til å kjøre
nattskift. Jeg tror ikke det er nødvendig med forsterkning fra
landsmøtets side, arbeidet er allerede i gang. Her er også et tariff
spørsmål involvert, som vi på grunn av loven ikke har greid å kom
me videre med.
Det det egentlig er spørsmål om, er om samfunnet er villig til å
betale hva det koster. Det er en kurant sak å ta bort nattskift. Det
betyr en forlengelse av byggetid og større omkostninger, som igjen
kan bety at forbrukerne må betale mer. Men det må også sees i
forhold til belastninger på sosialbudsjettet. De psykiske og fysiske
følger av nattskift vil utvilsomt bidra til å belaste sosialbudsjettet,
— og jeg er ganske sikker på at samfunnet som helhet vil tjene på å
komme bort fra dette. Jeg håper de politiske myndigheter er opp
merksom på dette og lydhøre overfor de krav fagbevegelsen stiller.
Hvis det menes noe med den faglige/politiske samhørighet, er det
anledning til å vise det når loven skal opp til revisjon.
Forslag nr. 60, 61 og 63 ble vedtatt oversendt LO.

Forslag til uttalelse om underentreprenører.
Arne Pedersen: — I diskusjonen på gruppemøtet i anleggssekto
ren kom vi fram til at det var et behov for en uttalelse, som jeg
foreslår oversendt redaksjonskomitéen.
Pedersen refererte forslaget, som lyder:
«Norsk Arbeidsmandsforbund vil uttrykke sin sterke bekymring over ut
viklingen med bruk av underentreprenører, da særlig med sikte på små
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få arbeidstakere

Landsstyrets innstilling gikk ut på at man henviste til den alle
rede bebudede forkortelse av arbeidstida.

form for rlgXt trbS^ °g andre lover - 0g har nS°?Så °Perere helt

Ingvald Berntsen tok opp forskjellen i arbeidstida for industrien
og de private anlegg som har utviklet seg de siste åra.
I vår avdeling er det et voldsomt press for å få kjørt fram en
utjamning her ved den kommende tariffrevisjon, for å få en arbeids
tidsordning som er på linje med industrien. Skiftarbeide i seg sjøl
er en fysisk påkjenning som bør kompenseres med kortere arbeids
tid. Nå ligger vi stort sett langt etter på det feltet.
Berntsen satte fram følgende forslag på vegne av Hinnavågen
Arbeidsmannsklubb:

°^fei'1\df^nbna^ fcf1

si=gi2^^
^Javtone^ikhnlem/68 9V ^ ^^“mefsfkte^f“|å ^ ^

Uttalelsen ble oversendt redaksjonskonfltéen.
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Arbeidstids-spørsmål

Nordland Arbeidsniannsforeningf “

'«rslag fra avd. 4,

«Det nye forbundsstyret får i oppdrag av landsmøtet å forsøke og legge
forholdene til rette for forhandlinger angående 2-skiftordningen i først
kommende tariffrevisjon.
Forhandlingene skal ta sikte på ikke å få skiftene over 8 timer inklusive
mattid og reisetid fra arbeidsplassen til selve arbeidsstedet.
Det betales for reisetid og mattid.
Dette er i tråd med det som vanligvis praktiseres i den industrien som
i dag ikke sorterer under Arbeidsmandsforbundet.
Det henvises til Verkstedoverenskomstens § 8 angående arbeidstiden som
retningsgivende.»

Harald Øveraas: — Jeg er ikke uenig med Berntsen i at vi skal
ha som målsetting å endre på dette. Likevel er jeg noe betenkt på
at landsmøtet nærmest skal vedta hvordan det nyvalgte tariffrådet
skal stille seg når det går til forhandlinger. Vi bør være forsiktig med
å utstyre dem med bundet mandat. Forslaget vil uansett bli vurdert
av tariffrådet som sikkert vil gjøre det som er mulig for at saken
skal få gjennomslagskraft. Prioriteringen må tariffrådet ta stilling
til.
Dirigenten oppfattet det framsatte forslag som et tillegg til for
slaget fra avd. 18.

Votering:
Landsstyrets forslag vedtatt med overveldende flertall.

Forslaget ble vedtatt.
slaget:

8’ Rogaland Atbeidsmannsforening, forelå dette forp^Stiden

^ “ 40 timer pr- aka>

lkkC Wir dårligere onn dVeTeCnpr-iTg/ø9!4’ Slik 3t Vår avtalo for 1976

Dirigenten: Det er på det rene at det blir nødvendig med
et kveldsmøte i dag om vi skal komme gjennom dagsordenen.
Jeg foreslår pause fra kl. 16.40 til kl. 17.00 og fortsatt møte til ca.
kl. 19.00.
Enstemmig vedtatt.
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De to forslagene lød slik:
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Forslag nr 71
iT6!116" °g miI^sPØrsmål.
siag nr. 71 var tiltrådt av Landsstyret
Det hadde denne ordlyden:
«Tiltrer Jern og Metallc ittt i t
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flere av våre medlemmer som er opptatt av spørsmålet, men hvor
dan det skal takles er ikke enkelt å besvare.
Arbeidsmiljøet må studeres og vil alltid være under forandring.
Det er ikke sikkert at det som er problemet i dag er det samme
problem om 10 år. Vi må bygge på debatter, meningsutvekslinger
og erfaringer fra mange ute i arbeidslivet. Vi må bearbeide å sette
erfaringene i system. De skal ut til medlemmene og gjøre sin nytte
på den enkelte arbeidsplass.
Større aktivitet i avdelingene og klubbene er en selvsagt ting,
men tror ikke det er nok. Dette er en så viktig sak at fagbevegel
sen på tvers av forbundsgrensene må gjøre dette til merkesak.
Arbeidsmiljøet må sees i sammenheng med andre miljøfaktorer i
samfunnet.
Jeg mener samorganisasjonen her har en stor oppgave foran seg.
Verneombudene blir vel den viktigste del av apparatet for å bedre
arbeidsmiljøet på de lokale arbeidsplasser.
Dette krever en bedre og mer intim kontakt mellom klubbsty
rene og verneombudene. Verneombudene må få systematiske opplæringer og den opplæring må fagbevegelsen sørge for. Både for
bund, LO og AOF må være med i opplæringsprosessen. Arbeidsgi
verne må ta sin del av løftet med å bedre arbeidsmiljøet. Det kan de
gjøre ved å betale sin del, den største delen av utgiftene med opplæ
ringen. Det er som regel produksjonsplassene som skaper miljøpro
blemer, og hva er da mer rimelig enn at utbyttet av produksjonen
betaler for å dempe skadevirkninger som oppstår på grunn av pro
duksjonen.
Her må det vises solidaritet fra alle parter, arbeidsgiver og ar
beidstakere.
Staten må være foregangsmann på dette området. Den båstenkningen man har brukt hittil må man komme bort fra når det gjelder
verne og miljøarbeidet. Både staten som arbeidsgiver, og bedrif
ter og arbeidstakere må samarbeide for å løse problemene.
Effektiviseringen av arbeidsmiljøet må ikke komme derhen at
eldre arbeidskraft blir skjøvet ut til fordel for yngre arbeidstakere.
Dette må vi be myndighetene være oppmerksom på.
De menneskelige verdier må komme i forgrunnen ved framtidige
lønnsforhandlinger.
Miljøproblemer og mennesket på arbeidsplassen må vurderes
nøye ved framtidige tariffoppgjør.
Det må ikke bli spørsmål om lønnsomhet når det gjelder arbeids
miljøet. Alle har krav på godt arbeidsmiljø.
Miljø er ikke en sak som må brukes til politisk propaganda. Den
er altfor alvorlig til det. Det gjelder liv og helse og trivsel til man-
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Avd. 8, Sør-Trøndelag Arbeidsmannsforening, foreslo at de opp
gitte satser i § 4 om medlemskontingenten, sløyfes.
Landsstyrets innstilling:

vil underst

Oppgj øj*g|- 297fi rns i»

S. Krave;,,

AVDELINGENES VEDTEKTER
Følgende forslag fra Vedtektskomitéen var tiltrådt av landsstyret,
og ble enstemmig vedtatt:
§ 3 må revideres i henhold til forbundets vedtekter, § 19.

hjertet. Landsmøtet hzr ^
f/1SJOnen Jigger vel oss alm
landsmøtets
inne pl tem»?
g» P«
daksjonsJtomitéen ta bietatgf”* UtteIe,se “ia oversendt rerepresent7ntekap øeJSj2^aidsmandsforb
TTr*" '«““e Æi^s,;?75 ■*

uttalelsen sannsynligvis ikke fremmet. Jeg godtar også det, men
ber om at forslaget blir oversendt redaksjonskomitéen.
Ole Flesvig: — Det er en grense for hvor mange resolusjoner og
uttalelser landsmøtet kan komme med. Landsmøtet er ikke en ung
domsorganisasjon som råuser ut resolusjoner, og jeg vet ikke hvor
Egelands forslag skulle passe inn. Jeg er enig med Øystein Larsen i
at dette er rene tariffkrav.
Saken ble så tatt opp til votering. Med stort flertall ble det avvist
å sende forslaget over til redaksjonskomitéen.

kom-

Landsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Landsstyret hadde tiltrådt et forslag fra avd. 4, Nordland Ar
beidsmannsforening, om at § 5, punkt 1, skulle lyde:
«Ordinært årsmøte bør holdes innen utgangen av mai —.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Følgende forslag til nytt punkt 11 i samme paragraf var ikke
tiltrådt av landsstyret, og ble heller ikke vedtatt av landsmøtet:
«Det skal holdes et obligatorisk medlemsmøte i klubbene foran hvert
tariffoppgjør som skal behandle og vedta tariff-krav på grunnlag av det
lokale tariff-utvalgs innstilling.»

§ 6. Styret.
Det forelå to forslag til endring av § 6:
Avd. 5, Oslo og Omegn Arbeidsmannsforening, foreslo:
«Paragrafen endres slik at der hvor det i praksis er vanskelig å få samlet
et representantskap, har en høve til å velge et utvidet styre for å kunne
dekke så mange grupper som mulig.

Avd. 8, Sør-Trøndelag Arbeidsmannsforening, foreslo:
Punkt 3:
Formannen har den daglige ledelse av foreningen, men i de foreninger
som har ansatt forretningsfører er ledelsen tillagt denne.
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Punkt 7:

Landsstyrets innstilling snm ni
PunktV-T- 'h0yst 9s endres til hdv^ “Stemmig Vedtatt. W slik:
Punkt 8 - sé/1af”|i^i 8 tiltres.
e:mnier.
» over h,l,par)e„ „

ForelaJ
■P««
3:

LZ2Z71

g 8’

T* ?7 “'''«“«-'"«.ior.

Følgende forslag fra Vedtektskomitéen som var tiltrådt av Lands
styret, ble enstemmig vedtatt:
«Regler om valg av representanter til Landsorganisasjonens kongress
endres i henhold til endringene i disse regler.»

Grunnforsikringen.
Avdeling 5, Oslo og Omegn Arbeidsmannsforening foreslo:

S«-^=cielag Arbeidsmannsforening-

er brukes ordet klubb (er) i stedet fn
Punkt 4f°r

genten. Men dette er en intern sak som må avgjøres av avdelingene
og det kan ikke vedtektfestes.
Landsstyrets innstilling ble deretter vedtatt med stort flertall.

«Grunnforsikringens ytelsessatser ajourføres i likhet med Samvirkes
tabell. Side 66 Bilag i gjeldende vedtekter.»

grUPPe(r)-

« « «
1 “»t»» og d. for
-»“~S SSeSe™!Punkt 7:

®

Landsstyrets innstilling gikk ut på at administrasjonen utarbeider
egen brosjyre for forsikringsordningene.
Landsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
HOVEDAVTALEN
Dirigenten: — Vi går så tilbake til dagsordenens punkt 4, hoved
avtalen.
Forslag nr. 72 og Landsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

"£!Vri:0™,?frT!
genes vedtekter i 1«.,.

W* enstemmig vedtatt“ oeereiiskomstoniråder Mde ,
8 »««>- <I'or

a:.,|el.n_

Ernst
™ “e
kTuJr^T"'”
M”bbe»ekontingenten for dermed å ^Iubbefe burde få disponere en dei
P «nlvd” m5"S' H“ ,0k °®™f»s'å™e “edIe™g"ea interess"

«Det gjennomføres endringer i hovedavtalen som sikrer våre fastlønte
tillitsmenn forhandlingsrett på de enkelte arbeidsplasser og bedrifter.»

Ernst Ditløvsen tok opp forslag nr. 73 og satte fram følgende for
slag:
«Hinnavågen Arbeidsmannsklubb under avdeling 18 foreslår at det på ar
beidsplasser der personellstyrken blir over 100 mann, skal det ansettes en
tillitsmann på heltid.
Blir personellstyrken over 500 mann, utvides ordningen til 2 mann.»

Landsstyret hadde i sin innstilling sagt seg enig i at det arbeides
for bedre tillitsmannsordninger, og gått inn for at forslaget over
sendes det nye forbundsstyret.
Landsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Ingvald Berntsen tok opp forslag nr. 74.

^rzz?£™™e s STbrydi™™^ .tæ
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«Årsmøte i klubbene må legges i arbeidstiden på grunn av flere skift,
bosteder og at det er vanskelig å koordinere disse tingene på et anlegg.»

Landsstyrets innstilling — som gikk ut på at forslaget oversendes
tariffrådene — ble enstemmig vedtatt.
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Tariffavgiften.

Det forelå innsendte forslag nr 75 76 77 7R 7o sm
Landsstyrets innstilling.
’
78’ 79’ 80 °S 81, samt
Leif Lorentsen Skomo tok opp forslag nr. 76.
avtaleavgifffra neste tariffperiode.f”1 ^
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forbundets avtaleområder får

De øvrige forslagene om tariffavgiftenrfore^ng’foresiår:

avtaievegen, og en b0r nfLS^ t CCSng^ov^f1 ^
fwdt8lS+0r"Tr0ndelag Arbeidsmannsforening) foreslår:
avtale er opStt^Vå^ennPmførø ved^Pe^PTn-«Sj°nSplikt der tariffrevisjon av hovedavtalen » nn0mtøres ved neste tariffrevisjon — eventuelt
Avd.

16,

Skjomen-anleggenes Fagforening, foreslår:

gjennomføres.»611 ^ fa

d6

endrm2er S0ln trenges slik at tariffavgift kan

I14’ Sandbekk Gruvearbeiderforening, foreslår:
nomført kravet” om^at^uorgani^ert3 forbundet. sammen med LO få gjenforbundet har inngått avtale med 'blir^rukke^f1' h°S arbeidsSivere som
organiserte betaler i kontingent »
^kket for samme beløp som vi
Avd. 17, Finnmark Arbeidsmannsforening, foreslår:
«Finnmark Arbeidsmannsforening avd 17
-f
i
tUPeS6t,0m de uorSanisertes^stSling1påVsa'beklsplaæen^C>bl^1tatt1orø
at de uorganiserteSved enhver miledPinP^tP0 °^faniserte arbeidere over
som de organiserte har kjePpet fem og^etah for
d6 g°der °g fordeler
rette oppnforhJldenrea:mheVe f01gende tiltak som kan komme på tale for å
1. Innføring av tariffavtale for de uorganiserte
•
d%°— arbeidere.
;
om^agforeningen på arbeids-

_ SOffi en
fjf' f. R0galand Arbeidsmannsforening, foreslår:
sert større fordeler8enn^somlkke^Uo”1 Se^ fordelene med å stå organii dette, og at det på den eXlte arbeWsnfa^T6 S6g °g ikke Ser
de organiserte på grunnlag av at de avteTer vi har ?% Særavtaler feare for
de orgamsertes langvarige kamp.»
V1 har 1 dag er et Produkt av
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Reidar Helgesen: — Forholdet mellom oss organiserte og våre
uorganiserte arbeidskamerater må det ofres noe tid på. Det er en
alminnelig misnøye rundt om over at de uorganiserte ikke er med på
å bære byrdene i fagbevegelsen. De uorganiserte er derimot ofte
med på å forlange alle de fordelene vi har kjempet for og betalt for.
Det er viktig å få et klart vedtak fra landsmøtet, en klar henstilling
til de uorganiserte om å bli med. Vi må få innført en tariffavgift
med samme kontingent som de fagorganiserte.
Om det blir forbundsvise oppgjør, må Arbeidsmandsforbundet ta en kamp på denne saken, for her gjelder det prinsipper. Vi
kan ikke finne oss i at det på enkelte bedrifter er 50 prosent som er
uorganisert. Jeg synes Landsstyrets innstilling er noe svak, idet det
ikke tar stilling til avdeling 17’s forslag. La oss understreke nødven
digheten av tariffavgift.
M. Bongo: Under innskrenkningene i Bidjovagge opplevde vi hvor
trygg en føler seg når en er organisert. Vi hadde da 60—70 prosent
som var organiserte og kunne ikke love dem noen ting, annet enn å
gjøre hva vi kunne. Vi har ikke juridisk rett til å forsvare interes
sene til våre fagorganiserte. Det er ikke hyggelig, ikke å kunne
svare ja når særlig de unge spør: Kan jeg føle meg trygg når jeg
organiserer meg? De uorganiserte har like stor trygghet. På lengre
sikt må vi komme dit at vi ikke trenger å kjempe med de uorgani
serte om de rettigheter fagbevegelsen har arbeidet for. Tariffav
gift kan være en mulig hjelp, på kort sikt, så jeg håper iallfall den
blir innført snarest. Særlig de unge vil gjerne vite om de har noen
fordeler av de pengene de betaler. I Bidjovagge høstet vi ikke sær
lig hyggelige erfaringer.
Dag Bjørnstad: Tariffavgift er en naturlig konsekvens av det
kontingentvedtaket som ble fattet i dag. Det ville være underlig
om vi påla våre medlemmer en høyning av kontingenten uten å gå
inn for tariffavgift. Det må nesten være en selvfølge ved det opp
gjør vi har foran oss.
Karl Kolstad: Jeg kan illustrere det med et eksempel om to ar
beidere som sørget for å bli organisert (omtalt i «Fædrelandsven
nen» i går). Hva var resultatet? De ble oppsagt. Det viser hvem som
i enkelte tilfeller er tryggest, de som er organisert eller de som ikke
er det. Tariffavgift bør gjennomføres snarlig.
Harald Øveraas hadde ordet til forretningsorden.
Deretter fulgte votering over forslag nr. 76 fra avd. 4, Nordland,
og innstillingen fra Landsstyret.
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Den lød:
menhengende ferie så man fikk en sjanse til å se sola. Lange reiser til
steder med stabile værforhold korter ned ferietida. Han henstilte til
forbundet å sette inn harde krav på dette området.
avg°tt fofLan^stTOte
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98 stemmer ble

avtalen L^Utarø"fref mS^^
hadll,e
at
organiserte arbeidere.
k at den bare skal gjelde for
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Forslag nr. 86 dreide seg om det samme.
Magne Mælumshagen pekte på unntaksbestemmelsene i ferielo
ven som bl. a. går hardt ut over asfaltarbeiderne. Han satte fram
følgende forslag:
«Landsmøtet henstiller til forbundet om at forbundet, både gjennom hen
vendelse til Regjeringen om forandring av Ferieloven slik at asfaltarbeideme ikke rammes av unntaksbestemmelsene i Ferielovens § 4 og ved de
kommende tarifforhandlinger, går inn for å skaffe også asfaltarbeiderne
sommerferie på lik linje med flertallet av andre arbeidstakere.»

Bedriftsdemokratiet.

'Bedriftsdemokrati:
vide/eføreTslfk aTordningerbbfgSrt

Forslag nr. 85 lød slik:
«Forbundet arbeider for 4 uker sammenhengende sommerferie. Subsidiært
for de 3 nordligste fylkene.»

°f bedriftsforsamling må

De ansatte i statsinstitusjoner må snaret -de ^ hele vårt ^ringslTv
kan skje ved at antall styrc-representanter utvidel
1 diSSe Styrer' Dette
Dt°^tl!fe °9 rePresentasjon:

blir redusPert.»entaS;i0n ma Skje Uten at de ansattes antall representanter

Tobias Netland: — Vi på private anlegg er vant til at vi får tre
uker i sammenhengende sommerferie. Fjerde ferieuka får vi i for
bindelse med jul og nyttår. En ordning med fire uker sommerferie
kan føre til at arbeidsgiveren krever at vi skal arbeide mellom jul
og nyttår. Det ville være betenkelig, og skal en risikere slike følger
av en lovendring, vil jeg gå mot forslaget.
Alfred Haugen, forbundsstyret, sa seg enig i Mælumshagens for
slag, og foreslo en tilføyelse i første setning om at forbundet «sam
men med Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund» tar saken opp.
Ved voteringen ble Landsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.
Den lød:

Avd 3 M,

Hovedavtalen for bygg 0g anlegg.

aHovedavtalL0irS6rLArbbeidSmannSf0rening’fOresl0:

S; °g d6t ^ “t skj^fn SSnegffS vLe^^Æ
ioarnsrrS innStiUing Som ble enstemmig vedtattHovedav&^l^^^^ ^ ^ ^ -n nye

«Forslagene tiltres, slik at 4 ukers ferie blir fast regel med anledning til
å treffe avtale om andre ordninger ved den enkelte bedrift.»

Deretter ble forslaget fra Mælumshagen, med Haugens tilføyelse,
enstemmig vedtatt.
Dirigenten tok så opp forslagene nr. 87 og 88, og Landsstyrets
innstilling ble enstemmig vedtatt.
Det innebærer at følgende forslag oversendes LO, og det vises
for øvrig til LOs handlingsprogram:

Ferieloven.
menterte for eiet Han pette^ra^det1™"188**
“Vd' *’ °s ,rguarbeidstakerne f de tre^taÆ." S f"”
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«LO må snarest stille krav om en ekstra ferieuke med full lønn for
arbeidere over 55 år.»
«På grunn av hardt og krevende arbeid innen anleggssektoren må arbei
dere over 50 år få 4 uker sammenhengende ferie på sommeren og 1 uke
vinterferie.»
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H
TARIFFSAKER
Forslå krSlag;r‘ 89 °g nr' 90 °g LandSSt^s innstilling.
Klippe, og begge™ orslageife gikktt^å^la^ff0® aVd' 9’ N°rdenS
gjennomføres som forbundsvis oppgjør
tarlffrevlsl°nen 1976 må
Landsstyrets innstilling:
vurte“tu'åhrø af,“1PPe*

1

Imjei i det kommende tariffoppgjør
tariffoppgjør, hadde han ventetet T

.

Dirigenten satte Landsstyrets innstilling opp mot forslag nr. 91,
og Landsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

me„ opp.IØI,m4

Ftfp

r'

,Lr^‘—<
9°’ gar Pa konkrete
V1 na står foran et

sa,te““5»i“nstelig ka"
„

Landsstyrets innstilling:
«Kan ikke tiltres, da avtalen allerede er revidert i henhold til forslaget
med virkning fra mai 1971.»

-Trøndelag Arbeidsmannsforenings forslag opptas,

INDEKSREGULERINGEN
Forslag nr. 92 fra avd. 9, Nordens Klippe, dreide seg om indeksregulerings-bestemmelsene:
«Avstanden fra basistall til «rød strek» senkes til 2 poeng med full kom
pensasjon.
Vi peker på at de indeksbestemmelser vi har hatt ikke har virket tilfreds
stillende for arbeidstakerne.
Årsaken til dette er mange, bl. a. at avstanden fra «basis tall» til rød
strek er for stor.»

Landsstyrets innstilling:

hadde vedtatt forbundsSllrø^ø^Noe1 ren®JpringsgruPPa i går

«Forslaget oversendes tariffrådene. Viser til forbundets tidligere stand
punkt om helautomatisk indeksregulering.»

Pa fikk man rettet opp i fjor> men mye sS?igjen

Avstemningen over forslag nr. 92 ga som resultat at Landsstyrets
innstilling ble enstemmig vedtatt.

oppgjøret i 1976. HaJ vRl^likwef bT o^1

heten6 ^ grUp'
går rett På tariff'

bundsledelsen til noen bestemt onnp-id f™ at cf1311 lkke bandt forRepresentantskapet med det første “dTn
Skal °PP 1
vi er inne i, trodde han vi måtte vmre f^d den pk°nomiske situasjon
2,re— h“—

PENSJONSFORSLAG
Einar With redegjorde for og begrunnet forslag nr. 93 fra avd. 18,
Rogaland, og ba om at landsmøtet gikk inn for saken.

de for^nSdelTnlTrU6n^ 1 ^ °ISenS f°rslag- Vi kan ikke bin-

«Pensjonsalderen for rengjøringsdamene bør settes ned til 60 år og lands
møtet henstiller til forbundet å ta denne sak opp med myndighetene.»

Votering-

Alfred Haugen: — Under tariffrevisjonen 1974 gikk vi inn for
pensjonsavgang for underjordsarbeidere ved 62 år og at pensjons
beløpet skulle økes betraktelig. Det falt seg slik at samtidig frem
met regjeringen forslag om nedsatt arbeidstid for underjordsarbei
dere og skiftarbeidere, og da vart det kroken på døra. Arbeidsgi
verne kjørte på at kortere arbeidstid og nedsatt pensjonsalder ikke
kunne komme samtidig. Det ble nedsatt et utvalg for å undersøke
hva det vil medføre av meromkostninger for bedriftene. Det fore
ligger innstilling fra utvalget, og det er forslag om at Arbeidsmandsforbundet snarest tar opp med myndighetene at alle underjordsarbeidere kan gå av ved henholdsvis 60 og 63 år, og også at
de økonomiske spørsmål må bli løst tilfredsstillende.

Forslag nr. 93:

sluttvederlagsordningen
vederlagsordningen! aVd’ 34’ St°rd Arbeiderforening, gjaldt sluttsiuttT-

rettetilf0sriuttvdedter0“g Wir6revidMt^E1"5 ^ S arbeide f°r at

sluttet i arbeid grunnet sykdom o* fatt J + *' En arbeidstaker som er
men ikke folketrygd, bør få rett til sluttvederlag^011 eUer annen Pensl°n.
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Arna Karlsson: — Vi i Rana Rengjøringsklubb har med stor
125

alderen for rengjørTngsk“Tnnfr! Det somvfdt ®ng^dePensions-

^ bi~ ~^

kanskje ikke
vSt ut^fXTh °r ‘ 7Venkte da på de
Klubben har den opnlatnW 7 ar=beldsllvet ^ de ble 45-50 år.
han er blitt utslitt, så må det Være TTtlsf “ ^ Uf0retrygd når
gjelde kvinner. De som dette JieiJer T Selvf01ge at dette også skal
og slitt for heim o^aS^Di ’
gJenn°m hele livet arbeidet

opp dette der det hører hjemme, nemlig i Statens Pensjonskasse.
Saken er den at opptjeningstida er den samme som i den tida vi
hadde 48 timers arbeidsuke. I og med at pensjonsalderen blir
senket, må det være klart at opptjeningstida må senkes i samsvar
med arbeidstidsforkortelsen.
Jarle Selbo refererte og framsatte forslag fra gruppemøtet som var
avholdt tirsdag:

også de får nyte godt 77 ifdrSt^ da ™ en menneskerett at
gjerne høre fra forslagsstillerne orn dToS' htdZ^Z ^ Vi Vil
redusert pensjon i tankene?
S hadde problemene med

«Norsk Arbeidsmandsforbund tar opp med de politiske myndigheter spørs
målet om pensjon for underjordsarbeidere, helkontinuerlige skiftarbeidere,
og kravet må være en fleksibel ordning 60—63 år.
Folketrygden følger pensjonsalderen i hver enkelt gruppe.»

uka under jo°rda. Dt^digårikifir 7 ^ 8 timer dagIig 5 da8er i
tida. På arbeidsplassen er def Imm støv^VT? lyS 1 m0rkeden maskinelle driften er det oiit
^7’ darbg tuft og lys. Med
terte. Det er ganieTå yr£ som^^l k??1^18111688^ is°-

Arvid Forså: Arbeidsmandsforbundet må arbeide for at alle med
lemmer skal få alle rettigheter, uansett kjønn, og vi må forvisse oss
om at det ikke blir redusert pensjon for kvinnene.

=as “ b’" “s
leatSuSTa

^ muUf!

etter hvor mange år de har tilhmrn
meg en overkompensas on ofg

nr. 97.

J

>

J^ d . En gradermg må til,
^ ^ tenke

g gir mm fulle tilslutning til forslag

Dette forslaget fra avd. 9, Nordens Klippe, hadde denne ordlyden:
senkes.

8 Snar6S fremme krav o:m at pensjonsalderen for gruvearbeidere

øvrige gruv^beTd^edtiir es^r pens;,onsalderen senkes til 60 år og for de
Pensjonsbeløpet må heves til folketrygdens nivå.»

Ernst Ditløvsen framsatte dette forslaget fra sin avdeling:
BegrunTeTsefsT ^ anleggsarbeidere settes til 62 år».
ført til øket pressrafmeitteidhfrtieeriØf0rdbtySg °S

Skift har

Ole Flesvig ville minne om at da vi helt plutselig fikk satt ned
pensjonsalderen for et par år tilbake, opplevde vi en protestflom i
dette forbundet som man aldri har sett maken til. Vi måtte ta opp
forhandlinger med staten om at man ikke måtte pukke på dette
med pensjonalderen. Protestene berodde på mange ting. Det var
snakk om poeng i folketrygden, at folk hadde innstilt seg på å ar
beide lenger etc. Så det er ikke alltid bare å senke pensjonsalderen.
En annen ting er at dess lavere pensjonsalderen settes, dess større
pensjon trenger man.
Einar With syntes ikke Flesvigs uttalelser var særlig relevante
i denne sammenheng. Vi har altfor mange tilfelle der folk på grunn
av slitasje må gå av med pensjon. Men folk skal selvsagt ha anled
ning til å jobbe videre om de ønsker det.
Votering:
Dirigenten var av den oppfatning at Landsstyrets innstilling tok
vare på alt det som var kommet fram i de innsendte forslg.
Landsstyrets innstilling til de seks innkomne forslagene om lavere
pensjonsalder, lød slik:

fiJ0 ' det vanskelig for eldre

«Forslagene om lavere pensjonsalder for enkelte grupper tiltres. Viser for
øvrig til LOs handlingsprogram og at det arbeides med dette.»

å godta alle, men (2ttilfg saftl‘f
°S jeg er Stemt for
tjeningstiden. Det har7ngen
få fP glemt: Det er °PP-

Landsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hvoretter det forslaget Jarle Selbo hadde satt fram, ble tatt
opp til avstemning og enstemmig vedtatt.

anleggsarbeidere å følge med.

det ikke skjer noe med opptjeningstida. Jeg M^er forfunlt^gt

Møtet ble hevet kl. 18.55.
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Formiddagens møte 2. oktober 1975
Møtet ble satt kl. 9.00 med Ingvald Almklov som dirigent Diri
maVkrSTo ^leT™ dem0nstras^n mot Franco og opplyste at
man Ki. 12.00 ville ta en pause med fem minutterc
oppfordret landsmøtedeltakerne til å delta i ettermiddagens de
monstrasjon fra Umversitetsplassen og refererte et skriv &fra LO’s

^sxnSir^^— “s —

ter7r?åv°JiT,n%nXneeBS e,fermiddi‘Ss-

kveldsmøte ble re-

Protokollen ble godkjent uten merknader.
Dirigenten ga så ordet Kaare Sandegren fra LOs internasionale
ontor som holdt dette innledningsforedraget om
INTERNASJONALT FAGLIG SAMARBEID
Kaare koandegren sa at det var et skjebnens sammentreff at denne
saken kom opp pa Arbeidsmandsforbundets landsmøte på samme
sBom så fflflr ““Jvanco-demonstrasionen skal fLe Sed
Skjønt, sa tilfeldig er det vel ikke. Arbeidsmandsforbundet har
rd pa seg for a være tidlig ute med sine utspill og reaksjoner i alt
sona har med internasjonalt samarbeid å gjøre. Jeg vil ta for meg
3 4 aktuelle saker, nemlig Spania, Portugal, Chile og Vietnam fø?
J g gar over til a snakke om de videre perspektiver
DenLrLrderStrek+e at faSbevegelse» internasjonalt står enig.
So f t, f
laiTe utSangsPunkt> nemlig å sikre den vanlige arbei
der frihet og^ bedre kar. Når det gjelder Spania, er det ikke nødven
dig a peke pa at dette er en brennaktuell sak. Det som nå har skjedd
er en påminnelse, også til oss som ikke var voksne i 30-åra en oppr ving av sar som vi nå får rett inn i stua gjennom TV og andte
massemedia. Det som skjer i Spania skyldes ikke så mye Franco
selv. Han er gammel og har vel ikke så lang tid igjen. Men det er en
ser^ot rundt Franc° som av en eller annen grunn ønsker å provoDet er dttS føSer 3
en reaksi°nær °g fascistisk politikk.
litikere haitlS? eveg" Sen reagerer mot- Reaksjonære spanske politikere har slatt inn pa en vei som kan føre til en ny borgerkrig Det
L vif i°r Sterf Sagt'
d6t 6r ikke Vanskelig å forestSle sShva
føre med seg av lidelser og virkmnger utover Spanias gren
ser. Hva det vil bety for Portugal, tør man nesten ikke tenke pfi8 Det
oktnh enstemmig e£roPelsk fagbevegelse som har valgt torsdag 2
oktober til en anti-Franco-dag, ut fra en følelse av situasjonens al
vor, og det at fagbevegelsen ikke kan sitte rolig å se på det som
skjer. Det er en oppvisning i felles opptreden.

I dag settes det i gang en flyblokade mot Spania fra norsk, svensk,
dansk, nederlandsk og fransk side. Frankrike har dessuten i dag
stanset alle tog, båter, busser osv. til Spania og brutt alle telekom
munikasjoner og postforbindelser. Allerede i går ble all spansk fly
trafikk på England vanskeliggjort. Fem minutters stillhet blir i dag
gjennomført i en rekke land. I Frankrike blir det dessuten i dag en
times arbeidsstans. I Tyskland, Sveits og Østerrike markerer man
demonstrasjonen ved å la fabrikksirenene lyde, og i Tyskland vil
alle kirkeklokker i katolske og protestantiske kirker klemte. En slik
samtidig manifestasjon må ha virkning.
Hensikten er å skape en politisk og psykologisk virkning, og vi
for vår del er ikke i tvil om at den vil virke som en skremsel på de
krefter den er rettet mot. Franco-regimet er nødt til å ta hensyn til
denne meningsytringen, og den vil virke oppmuntrende og styrke
moralen hos hans motstandere i en situasjon, der vi vet at nye hen
rettelser er planlagt. Det er heller ikke tvil om at manifestasjonen
må virke på regjeringene i Vest-Europa og forhåpentlig også på
regjeringen i USA. For det er på det rene at det må andre virkemid
ler til. Selv om vi omgås med planer om tidvise, hyppige transportblokader, så vil det bli nødvendig med direkte tiltak fra regje
ringenes side.
Vi foreslår ingen innblanding, men at alt samband mellom Spania
og EFTA/EF blir brutt. Og vi går inn for at hele spørsmålet om
ferie-reiser til Spania tas opp, av moralske og politiske grunner.
Det er uforståelig at folk vil reise til Spania.
Om forholdet til Portugal sa Sandegren at holdningen i LOs
sekretariat, tillitsmannssjikt og administrasjon er tofoldig.
For det første, at en skal forsøke å hjelpe og bidra til å forme
et demokrati i Portugal, prøve å gi hjelp til å finne en forsiktig vei
til demokratiet etter 40—50 års diktatur, noe som naturlig vil by
på vanskeligheter.
Dernest å forsøke, sammen med andre frie fagorganisasjoner å
hjelpe fram en enhetlig, demokratisk og fri fagbevegelse i Portugal.
Det ble hurtig knyttet kontakt, allerede i april 1974. Gjennom de
legasjoner og flere besøk ble det innledet kontakt både med den
portugisiske fagorganisasjonen Intersyndical og sosialistpartiet i
Portugal.
—■ Vi tillot oss å gi det råd, sa Sandegren, at forutsetningen for en
levedyktig, demokratisk fagbevegelse er at den ikke står splittet,
men er i stand til å stå sammen trass i ulike politiske oppfatninger.
—• Jeg tror rådet ble tatt alvorlig, sa Sandegren. Vi søkte å ut
vikle et direkte samarbeid med Intersyndical, det faglige apparat
som eksisterte videre fra tida med diktatur. Senere ble det fastsatt
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ved l°v at det skulle være en fagorganisasjon i Portugal, Intersynkroner som ble^ørTow™

bevilget 100 000

'""Norsk16 100 0°1° kr°ner til ^gbevegeTserfportuir innSamling
gisisk fagbevegelsf fo^åTorSke ^ad,deJ}ye utaler med porturesultat at det lå duket for dteU f , ^
samarbeid, med det
lom Intersyndical og norsk og nordkk ^/PulltlSk samarbeid melstrid med andre vest-euronefsk^ fd k fagbeveeelse- Dette noe i
skeptisk på Intersyndical.
P
agorganisasjoner som så mer

nistene i Portugaf—°5g0nevirmRrn1hrSOSial,iStPartiet °g kommuog andre ting ble det nr/iri
a- p}lbkca-saken> splittelsen 1. mai
til side. Nå foregår det frie^vairflntersySal
midlertidig
sted, vil vi ta opp til ny vurdering ikkJ d f1 °f ^ de har funnet
igjen, men hvordan det skal skje
Utakten skal tas opp
sisS tgbTveg^

^ ^ P0^-

bidra til å utvikle en enhetlig fri fagbevegelse

ikteLrsl nin^omroTdnr8

“ ^ at de kan

tU Vietnam> skulle det

demonstrert etter den amer*ansS b Sandegren' Det ble fullt ut
blant annet med en spontant, r bomblngen i Nord-Vietnam,
gene ble nyttet til å Lwe m vi
g S°m ga 800 000 kroner- PenVietnam. Detlr videre nok ^
- en fiskerifagskole i Nordsenere i forbindelse med krigen- V° °m d6 holdmnger som er tatt
over tre millioner fra fagbe^e-elsln Tg 0koS°mmeren k°m det inn
Vietnams folk, et godt eksemnefnl r/ kommunene til støtte for
ner som er samlet inn harTie" S°lldarl et 1 ^egg til de millioshk at Arbeiderbevegelsens iSernafi°S ft0rt+lng bevdget summer,
sum på vel 7 million^til TelTbrulT °nale ®t^ttekomffd hadde en
mesiske fagbevegelse og den Tve Tl Samrad med den nordvietnagjenreisningsarbeidet plforTtTiJ gJe4mgen 1 ^ Det er ^t til
av produksjonen i landet, og midlele ^stilt til T
^ fremme

,0r

oet «

at7ett^efsafi^ågS;e1eif„Ve^vea‘le‘,

å

mot Allendes demokrati men hvor vlT
0fP^erks°m på truslene
delegasjon besdk.imiffX lSr,a.“ dT 5
E”
om v. ddce kunne brukt fag.ige „?i(iler j “yt “uråpt tel SSl
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hindre Allendes fall. Men dette er nå fortid, skrekk- og terrorvelde
har overtatt i Chile. Der har vi sett en utvikling som en hel verden
tar avstand fra.
Vi har tatt konsekvensen, og har søkt å få i stand et samordnet
hjelpearbeid gjennom den Frie Faglige Internasjonale, til støtte for
den chilenske fagbevegelsen i eksil. De nordiske faglige landsorga
nisasjoner er gått sammen om å finansiere denne bevegelsens infor
masjonsbulletin. Vi deltar i en hjelpeorganisasjon for chilenske fag
organisertes illegale arbeid i Chile. 143 000 kroner er bevilget. Den
internasjonale fagbevegelsen er med på å legge et fast grunnlag for
den chilenske fagbevegelsens virksomhet i Chile og i eksil. Den
nordiske fagbevegelsen har henstilt til de nordiske regjeringer å ta
opp spørsmålet i FN om sanksjoner mot Chile, og samtidig ikke ta
lett på juntaens gjeld i Europa.
— Dette er spørsmål som fagbevegelsen er levende og aktivt
opptatt av. Men det internasjonale faglige samarbeid og fagbeve
gelsens internasjonale engasjement har et langt videre perspektiv
enn de knivskarpt aktuelle politiske spørsmål, sa Sandegren.
Det er vokst fram en oppfatning blant tillitsmenn og menige
medlemmer som går ut på at det er på høy tid å få i stand et prak
tisk, saklig samarbeid over landegrensene mellom landsorganisa
sjonene.
Det som ofte har preget fagbevegelsens internasjonale holdning i
de aller fleste industrielle land, har vært mottoer og slagord, mindre
praktisk handling. I mellomkrigstiden måtte den internasjonale
arbeiderbevegelsen gi opp overfor krigstrusel og verdenskrise.
Proteksjonistiske holdninger vant. Fram til den annen verdenskrig
sto den internasjonale arbeiderbevegelse uten noen egentlig inn
flytelse på situasjonen.
—• Dette er kanskje å sette tingene på spissen, men det er for å
understreke at ikke liknende ting må skje igjen, at vi står uten
innflytelse når det gjelder krig/fred og økonomisk utvikling, sa
Sandegren og pekte på dagens situasjon i den vestlige verden med
15 millioner arbeidsløse.
Det er en internasjonal sammenheng når det gjelder økonomi,
kapital, sikkerhetsspørsmål, kultur, våpen. Dette er igjen argumen
ter for å få i stand et internasjonalt engasjement fra fagbevegelsens
side, ikke bare i slagord, men i praktisk samarbeid og handling i
fellesskap.
Målene vi har nasjonalt må følges opp internasjonalt, for det har
innvirkning på forholdene hjemme. Det gjelder prisutvikling, sys
selsetting, sikkerhetsspørsmål, miljø på arbeidsplassen og natur-

131

SrSWeS. !‘WrS”’Slene ,0rU,Set‘ei' “

uiternasjonalt
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og er med På nær
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“ LO “ “ed. Videre
kongressen i Mexico, og nevnte også at°de ^ den.^ommende FFIorganisasjon nå har innarbeidet en ™
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/ Praksls Vl1 det si at
fagbevegelsens evne til å arbeide in*? 1886 feItene- Hele kravet om
Ikke minst gjelder det internaJon ""f38'011311 Vil Øke 1 framtidaøkonomiske utvikling. Her mangleA?°»S kontro11 med den
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mntekts-omfordeling er et krav med qtr> a- andenes krav °m en
en enorm utfordring som både d^r.
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nordisxe og den internasjonale

Dirigenten takket innlederen og ga ordet fritt til debatt.

Debatten.
LoESktm LS. atefs%ThdTS7d<,'S‘ beSte h“ ha',cUi hXrt faa
meg tilbake til det året jeg ble kL&mert Al AT ndmng tenkte jeg
gerkrig i Spania, og jeg hadde den mf? A • 1936' Da raste det bordelta i kampen mot Franco Han hi &
fn som reiste for å
undrer om den mentaliteten i dag ikke LrA?drersegert ^ ^ ^

Sandegren kom også inn på den uenigheten som i dag rår i Portu
gal mellom kommunister og sosialister, og jeg vil spørre: Hvorfor
skal man absolutt bli kommunist for at man kan si fra? Jeg har selv
vært kommunist, medlem av NKP, men jeg tok bruddet på et feil
grunnlag, på det som skjedde i Tsjekkoslovakia i 1949. Jeg har sagt
dette fordi det kanskje kan vekke til ettertanke.
Bjarne Korsmo: — Vi som husker litt, vet hvordan det gikk med
de demonstrasjonene om boikott av Spania som sosialistiske ung
domsorganisasjoner fikk i stand straks etter krigen. Boikotten ble
hurtig glemt. I stedet kom USA inn i Spania med baser. Deretter ble
vi oversprøytet med brosjyrer og ferietilbud. Tjæreborg-presten be
gynte å sope inn millioner på Spania-trafikken, i stedet for at han
burde ha ligget i kirken og bedt for de undertrykte. Også Norsk
Folke Ferie satte i gang. Vi kan ikke la en organisasjon som er vår
egen, organisere turistreiser til Spania og andre juntaland. Sande
gren sa at det er umoralsk å reise til Spania. Det har vært umoralsk
i 40 år!
Kraftig applaus fra salen.
O. Klemo: Det var oppmuntrende å høre hva som gjøres mot kuppmakerne i Chile. Men vi skal ikke glemme at det var den ameri
kanske etterretningsorganisasjonen CIA som var opphavet til det
som skjedde.
Odd Olsen sa at det var sjelden en fra venstresida kunne si seg så
enig med LO-ledelsen som i dette tilfelle, men var likevel ikke for
nøyd. Han uttrykte glede over den holdning som nå tas til Spania, og
han trakk paralleller med det som hendte der og det som seinere
skjedde i Vietnam og Chile. Den gang var det med tyske og itali
enske tropper og fly general Franco slo ned den demokratiske folke
fronten, mens vestlige regjeringer nektet den hjelp. Utviklingen i
Vietnam og Chile får vår NATO-allierte USA ta skylda for, men
også vi må være med å ta vår del av ansvaret. Vi vet at Spania er
indirekte med i NATO ved at USA har baser der. Det er en gledelig
holdning den internasjonale fagbevegelse nå inntar, men vi kan gå
hurtigere og mer effektivt fram, f. eks. ved å gå aktivt inn for en
oppløsning av NATO.
Kaare Sandegren oppsummerte debatten til slutt, og kom inn på
striden mellom kommunister og sosialister. I saker som er så mo
ralske som de som er tatt opp, har en sosialist kunnet si fra og sam
virke hurtigere. Han skulle også gjerne se et bedre samarbeid mel
lom sosialistpartiene i Europa. Han så tegn på at et slikt samarbeid
var kommet i gang, men det er behov for mer sluttede rekker. Det
er riktig, sa Sandegren, at Norsk Folke Ferie har vært med og solgt
Spania-reiser, men det må da i sannhetens navn sies at det ikke var
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en retmng, bl. a. siste års indeksopp-

gjør. Vår mulighet til å påvirke utviklingen i et slikt statsforbund
er minimale. Vi må vokte oss vel for flere stororganisasjoner. Jeg
foreslår i alle fall at vi tar en avklarende debatt om dette.
Øystein Larsen: — Når Landsstyret har lagt fram denne innstil
lingen er det fordi vi vanskelig kan ta et standpunkt til forslaget fra
Kartellets organisasjonskomité før forslaget fra LOs egen organisa
sjonskomité foreligger. Jeg kan ikke se at det er uriktig å foreslå
saken utsatt til neste landsmøte i 1979. Da vet vi hva som foreligger
og har et grunnlag for debatt. Jeg innrømmer at jeg har uttalt at
ikke noe kan vedtas over hodene på medlemmene, og det vil jeg
fortsatt hevde. Denne saken skal avgjøres i avdelingene, men der
har interessen vært uhyre svak og vi har fått svært få reaksjoner på
det vedtak som ble gjort av LO-kongressen i 1973. Vi er akterut
seilt når det gjelder organisasjonsformen — det må vi innse. Jeg vil
anbefale at man vedtar Landsstyrets innstilling, men samtidig vil
jeg henstille om at dere deltar aktivt og gir uttrykk for deres me
ninger når saken debatteres i avdelingene.
Ole Flesvig sa at det hadde vært enighet i så vel administrasjon
som forbundsstyre om den innstilling som foreligger. Hvis vi skulle
ha tatt saken opp til realitetsbehandling, måtte vi ha lagt det hele
annerledes opp, blant annet med en skikkelig innledning og utred
ning. Ellers vil jeg si at under gruppemøtet tirsdag ble det stort
sett en organisasjonsdebatt.
Jeg har vært med i fire organisasjonskomitéer de siste 10 åra.
Den første ble nedsatt av LO i 1966. Men det er bare det å si at ikke
noe av det stoffet som er sendt ut har vunnet noen gjenklang på
grunnplanet. Reaksjonene har først og fremst kommet fra de høyere
sjikt. Til min venn Øygård vil jeg si at selvfølgelig må utviklingen
bestemme hva slags organisasjonsform vi skal få. Vi må ta hensyn
til utviklingen, og det er det vi gjør når vi i dag setter søkelyset på
om fagbevegelsen i dag har den beste organisasjonsform. Forrige
gang et debattopplegg fra LO ble sendt ut til behandling i avdelin
gene, var tilslutningen ujevn. Vi fikk rapport om at det var satt i
gang 67 brevringer, men vi fikk svar bare fra 15. Tre gikk inn for
stor avdelinger, mens 12 gikk imot uten at de ga sitt standpunkt
særlig underbygging. Det gikk mer eller mindre på «hvorfor være
stor når man er lykkelig som liten».
Det forslag som ble fremmet fra LOs kongress gikk ut på 7—8
store fagforbund. Innstillingen går også ut på ett stort statsforbund.
Personlig er jeg ikke så begeistret for 7—8 store forbund. Jeg tror
det er riktig at vi har LO som et samleforbund. Jeg er redd for at de
store forbund hver for seg blir så kraftige at de ikke innretter seg
etter hverandre. Derfor mener jeg den riktige organisasjonsformen
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er et forbundsfritt LO. Bort
f u
,
sjonsvis inndeling. Den makte^^ f°rbundene og i stedet en sekskal ikke opp til LO, derimot neTVl8861" På forbundsP1anet i dag,
kraftigere fagforeninger. Men dette skfr™?31161 ~ til større °S
kongressen i 1977 vil det skie Jf! , ,k 1 V1 komme tilbake til. På
ut fra at det kommer til å bli en omlev™^ Antakelle kan man gå
og det gjpr vi klokest i å innstille n I ggln0g 1 en eller annen form

SAMORGANISASJONENE
Forslag nr. 101 fra avd. 4, Nordland, gjaldt samorganisasjonene
og lød slik:
«Norsk Arbeidsmandsforbund vil arbeide for å styrke de Faglige Sam
organisasjoner, slik at samorganisasjonene settes i stand til å ivareta de
fagorganisertes interesser på lokalplanet.
LO sentralt må stå for innkasseringen av kontingenten (som må økes
betydelig) gjennom LOs kontingent fra forbundene, og fordele den på
samorganisasjonene etter regnskap, budsjettforslag og virksomhet.»

Landsstyret hadde innstilt på at forslaget oversendes LO.
Enstemmig vedtatt.
Det ble så 20 minutters pause.
Møtet ble satt igien kl

■

11

Stoder som ble enstemmis fa„ “"f

efererte «tojone-

sjonsformen fortsatte.
]g t fdr debatten om organisaArna Karlsson: Det er hK++
«e blant medlemmene for ditofon l"bU'“ie‘S ,0lk »* Mtereseen
vært dårlig. Det ser ut for mee' som de ^ organisasjonsformen har

I

ViI ha

skulle ikfce være så vanskelig Wge tirretr^^
det slik- Det
f r „a fatte noe vedtak, men for å drrfft 1 .tte.for en debatt her, ikke
ge formene. Dette ville kunne virke Jl T1^ aV de forskielliengasjert. De som oppfant industHw"
&t medlemmene ville bli
rengjørmgssektoren. Med industriforn^en’uvar 1 hvert fal1 ikke fra
oppsplittet, organisasjonsmessig I dar/V3111" denne gruPPen mest

nngssektoren i en mengde forbund

r V1 k°lleger 1 renSJØ-

med

s„m

landsforbundet må bli stående men hrf %°g demokratiet- Arbeids-

ses’sa Grethe SjåDandsstyrets innstilling, som han reSSe.h3"6 6tt f°rSlag’ nemIig
således? “ forbun^yrets tidligere vedtak om LOs organis
«Under hensyn til at r n „

n^e^Sr!kiSl

*

°g

«to mad

« dS
^

mnen LO opererer for seg

Landsstyrets innstilling ble vedtatt mru
s me veutatt mot noen få stemmer.
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organisasjonsform,

I debatten om forslag nr. 101 hadde først Arvid Øy gård ordet:
■—- Arbeiderbevegelsen har vært opptatt av å bedre arbeidernes
økonomi og kortere arbeidstid. Framover er det andre verdier som
vil komme i forgrunnen, miljø, kulturtiltak og andre samfunnspoli
tiske tiltak som fagbevegelsen engasjerer seg i. For en stor del er
dette ting som avgjøres i lokalsamfunnet, derfor trenger vi en sterk
organisasjon på lokalplanet. Hvordan vil vi at en aktiv samorgani
sasjon skal være i framtida? Det er det vi må diskutere, sa Øygård og
pekte på det dårlige økonomiske grunnlaget de lokale faglige sam
organisasjoner har hatt •—■ og har. Han anslo at en lokal faglig sam
organisasjon har et økonomisk grunnlag som er bare 4 prosent av
hva tilsvarende storavdelinger har.
Vi ser i dag at myndighetene delegerer myndighet fra sentrale or
ganer til fylkesplanet. Flere organisasjoner har opprettet fylkesorganer, men fagbevegelsen har ikke noe liknende. LO-kontorene
har i dag ingen reelle organer bak seg, de sitter som statister uten
myndighet. Jeg tror vi kunne få en sterkere organisasjon dersom vi
fikk styrket de faglige samorganisasjoner til å ivareta våre interes
ser på det lokale plan. Til det trengs bedret økonomi, så vi kan
ansette faste tillitsmenn.
Olav Lillesand: — Vi må regne med at samorganisasjonene funge
rer som forbundets forlengede arm på lokalplanet. Vi som har deltatt
i en årrekke i de lokale samorganisasjoner, vet det er store mangler
når det gjelder aktivitet, men der er det i første rekke økonomien
som spiller en rolle. Det er liten kontingent fra fagforeningene som
går dit.
I lokalsamfunnet i dag, hvor fagbevegelsen får mer innflytelse i
bedriftslivet gjennom representasjon i styrer og forsamlinger, har
samorganisasjonen en betydelig oppgave i å skolere dem som skal
representere fagbevegelsen der.
Jeg vil ønske at det i det nye organisasjonsopplegget vil gis mu
ligheter til å delegere en del av den aktiviteten forbundet har, over
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sitte eog^<ato^nistrereedaglige^^a^oKtiskIn0rdan^S^S'*0nene bare skal
grad ta opp de lokalpolitiske forhold være TtT*} ^ 1 Sterkere
niserte og tilrettelegge de
^
°
talerør for de fagorgatanter i kommunestyret.’
g § Spørsmal °gså f°r våre represenDet er defokalf f^gforenkigefsq1"

torslaSet fra avdeling 4

og blod. Uten det får vi ikke en a^hpi ^ g11+Sam0rganisasjonen k^tt
har vært hevdet at samorganisastynS 7 ® Samorganisasion. Det
som lett kan opereres bort Disse kan
er 6n bIindtarm
merket redskap den lokale fagliet
6 R oppfattet hvilket utfagforeningene nyttiggjør seg de^
kan være om
nisasjonen ikke kan drives nærmest T ^ elUke klart at samorgadet er fare for at lokale fagforeSugeTog11^^’ f-j6g tr°r ikke
hde under en styrket samorganisasion t^+L° S +dlstriktskontor vil
at innstillingen fra Landsstyret er ^ T
m0t Jeg Synes derf°r
ikke bare sende ballen videre men
Landsmdtet bør
holdning til forslaget.
’
samtidig gl uttrykk for en klar
andre at landsmøtet bruTer^orrtS^6"ligger Så nær °PP tU hverkomité som arbeider med Ze tteZ ^ V6t f' L° har sin egen
innstilling.
e tlngene. Jeg støtter Landsstyrets
Ved voteringen over forslag nr im m r
vedtatt med stort flertaU.
§
101 W Landsstyrets innstilling

_

DAGPENGER UNDER SYKDOM

avd. 9, Nordens Klirø^wufaU1™^ til

forslag fra

Avtaler og overenskomster som inngås ved tarifforhandlinger er like og
gjelder for hele landet, det samme gjelder lønnstillegg oppnådd ved tariffforhandlinger, men det er et faktum at verdien av disse tillegg ikke slår
likt ut på landsbasis.
Dette mener vi kan løses på mange måter og vi vil på ny nevne dette
med fraktutjamning, merverdiavgift på varer og frakt, videre billigere
brensel på grunn av de lange fyringsperioder, og en rimeligere kommuneog statsbeskatning. Polartillegg som praktiseres i andre land må også nevnes.
Vi mener LO må finne fram til fornuftige løsninger på dette problem
slik at vi i vårt fylke kan ved neste tarifforhandlinger oppnå samme reallønnsverdi som i det øvrige land.»
Dirigenten etterlyste Landsstyrets innstilling til forslag nr. 104.
Harald Øveraas oppklarte: Det betyr ikke at Landsstyret ikke
har tatt stilling til saken, det skyldes en teknisk feil at innstillingen
ikke er kommet med i trykksaken. Landsstyrets innstilling er som
følger:
«Landsstyret foreslår forslaget oversendt til LO.»
Petter Pedersen var ikke enig i at det bare skulle oversendes uten
kommentar fra landsmøtet, og foreslo:
Landsmøtet tiltrer forslaget.
Forslaget oversendes LO med anmodning om å arbeide videre med saken.
Harald Øveraas: Jeg ser ingen motsetningsforhold her, og antar at
Landsstyret kan gå over på dette forslaget.
Det gjorde Landsstyret, og forslaget ble enstemmig vedtatt.
Dirigenten refererte deretter permisjonssøknader fra en gruppe
landsmøte-representanter fra kl. 12.05 til formiddagsmøtets slutt,
fordi de skulle i møte med Opplands stortingsgruppe.

'Dagpenger under sykdom:

S“6 ^^°Xae
at landsmøtethensffller til Regjeringen^å !Vrf Landsstyret> Sikk ut på
ser for å unngå unødig prf
enstemmig vedtatt.

■I.n ■'

S

g^f6 energiske anstrengelvansedkmnger. Forslaget ble

REALLØNNSVERDI
temmet rtlJs,.ndc (ors,a<,.

ts
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FORSKJELLIGE FORSLAG
Forslag nr. 105 fra avd. 4, Nordland, og forslag nr. 106 fra avd. 9,
Nordens Klippe, ble tatt opp.
Forslag nr. 105:

«Fagforeningskontingenten

—

fradragsberettiget:

Fagforeningskontingenten bør gjøres fradragsberettiget ved skatteliknin
gen.
Landsmøtet fatter vedtak om at forbundet fremmer forslag gjennom sine
kanaler for å få fagforeningskontingenten fradragsberettiget.»
Forslag nr. 106:
«LO krever overfor myndighetene at fagforeningskontingenten i sin helhet
blir fradragsberettiget på selvangivelsen.
Som kjent er kravet fra de fagorganiserte om organisasjonsplikt eller
avgift av de uorganiserte ikke realisert.
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derfor at kravet om frIdra|°fornfaefte ^ke aksePtere lenger. Vi mener
løse dette problem.
8
fa2f°reningskontingenten kan bidra til å

avgift) ™ tgiffsført?derSØkeS °m arbeidsgiverne får sin kontingent (medl.forbun?ss\yreethadde mnStllt På at forslagene oversendes det nye

FORSIKRINGSORDNINGER
Landsstyret hadde ikke funnet å kunne tiltre tre forslag som
gjaldt Kollektiv Hjemforsikring og Samvirke.
Det gjaldt forslag nr. 110 fra avd. 16, Skjomen-anleggenes Fag
forening:
«Kollektiv Hjemforsikring :

Skcmo: Når det gjelat forsamlingen er enig i dette Men 8 k ntlngenten> gar jeg ut fra
Img er lite utdypende og iee vil d f ',eS Synes Landsstyrets innstilArbeidsmandsforening som jeg oeTå b °PP f°rslaget fra Nordland
Petter Pedersen- ILZZJ + 8
haP6r Vil bli vedtattnok at forbunds^tyret^^lia^dar^eski^e^o T lit1t SnaU' Jeg synes
om dette. Jeg tar opp forslag nr 106
^
landsmdtet mener
Øystein Larsen: Landsstyrets innstilling
■
grunn. Saken er under arbeid og bvr nfi^ T Sln sPesielle bakuhyre vanskelig slik på sparket §å t ff bade Pluss og minus. Det er
under behandling i LO Dette er hXTlhnS f°r eller 1 mot Saken er
saken til det nyeLLndss^
at vi viI oversende
Arvid Øygård hadde ordet tjf
votert over forslagene nr. 105 ^g
ble vedtatt.
g

^ arbeide videre med den.
Toe^T' tDeretter ble det
r' 106' Landsstyrets innstilling

Forslag nr. 111 fra avd. 13, Hedmark Arbeidsmannsforening:
«§ 4. A. Siste setning endres til:
«For skade på elektrisk maskin eller apparat ved brann oppstått ved kort
slutning eller annet elektrisk fenomen i disse, svarer Samvirke med fradrag
av 10 prosent av skaden for hvert år inntil 5 år etter at tingen er tatt
i bruk som ny. Denne verdi etter 5 år gjelder så lenge tingen er i bruk.»
Dette grunngis med følgende: I vilkårene som gjelder fra 1. april 1974
er dette punkt kommet med. Dette vil dermed si at t. eks. et kjøleskap eller
en hjemmefryser er verdiløs etter 10 år. Det er vel et absolutt fåtall som
skifter ut slike ting etter 10 år. Derfor mener vi at dette må endres slik
at det kan være noe å tilby våre medlemmer som er reserverte mot
forsikringsordningen. Det er her tatt hensyn til den forholdsvis store
reservasjonsprosent blant våre medlemmer.»

Forslag nr. 112 fra avd. 51, Folldalens Gruvearbeiderforening:
«Norsk Arbeidsmandsforbund tar opp med forsikringsselskapet Samvirke,
og sørger for å få strøket følgende avsnitt i avtalen om Kollektiv Hjemforsikring:

ri£HSa‘“

Det innebærer at (glgende vedtatt oversendes LO:

«Skatteprogresjon:
grensen.

Det bør innføres reservasjonsrett når flere fra samme husstand er til
sluttet denne ordning gjennom medlemskapet.»

«Ved fenomenskader i elektriske maskiner og apparater gjøres et fradrag
i erstatningen på 10 prosent av skaden for hvert år som er gått siden tingen
var tatt i bruk som ny.»

Snaiest ta k°ntaKt med regjeringen for å få endret progresjons-

Motivering:
Eksempel:

I skattekl. 1-

0%
osr5001

X brosjyren som deles ut til medlemmene står det:
25 000
45000

1

skattekl- 2:

5 5 35 001

looo

den almtanflTge^ønTsøknin™ 6n heVing 3V Progresions-belØpene i takt med

Følgende ble vedtatt oversendt det nye forbundsstyretmyndtb“tl^

om å ta opp med

selvangivelsen, som f. t. er kr 0 35/km
k akalfe <<pendlerfradraget» på
dagpendlere.»
a.db/km for ukependlere og kr. 0.45/km for
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«Kollektiv Hj emfor sikring er en fullver diforsikring. Det vil si at erstat
ningen er lik det som det koster å kjøpe igjen en tilsvarende gjenstand som
den ødelagte. Erstatning kan bli redusert bare hvis gjenstanden er sunket
i verdi med en tredjedel eller mer på grunn av elde eller slitasje.»
Dette var også gjeldende for elektriske maskiner og apparater inntil april
1974.
Avsnittet som foreslås sløyfet innebærer en helt ny, og for den kollektiv
tilmeldte, en dårligere holdning til forsikringsgjenstanden enn tidligere.
Vi mener avsnittet må sløyfes da ingen kan hevde at en komfyr e. 1. er
uten verdi selv om den er 10 år, da det her i de fleste tilfeller er snakk
om kvalitetsprodukter. At man tidligere kunne få full erstatning ved
fenomenskader var et av de store goder ved Kollektiv Hj emforsikring. Vi
må også være spesielt forsiktige med å forandre en kollektiv avtale slik
at den blir dårligere for de som står tilsluttet.
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«

enkelte bSte^else^^^
forsikringspremie betalt av den enkelte »

3

enn antatt, p g a
^ dekket ved Større

Almklov: En“kamerirlom tidligtr?val °g ga .°rdet til InSvaW
Samvirke
bedt meg
ta saken f™ Pa landsm^tetT 1Vrlg han
forkjemper
for
rammet
avhar
reduksjon
i erstatningen
er sjøl blitt
skapet bareTrTfali^e?ålgiverinnrdelPrkrntant S°m Siei at Sel"
(Folkets Hus), at retningsliniene ^el^
kke mmSt er her 1 huset
trekker opp retningslin^sTlS^T ^ ^ det er LO so™

bundsstyret kommentere dette LSUSeKr ^ n0en &a forAsbjørn Furali: Alle vi snm
forsikringen, fikk argumenter i motett
f°r den koUektive
hvert og mer lik de priste flrTk^
n°k bH dårligere ette^
det som er tatt opp i forslag nr 11 f
Når det gjelder
de fikk rett. Det er Produsents
’ t “ de nok tU en viss grad si
apparater i huset til 10 år og sete°<Jli daerfSatt leVetida på elektriske
Samvirke og de private selskapene «s d t er 6n samordning mellom
for lett har gått med på de vTsom’ Z
n°k Samvirke altlavtlønte som Ikte ba?e kan 5 07^00 nv^' fl!,f arate“ - <>eså
være mye lenger.

g

JdPe nytt

vet at levetida kan

STILLHET FOR SPANIA
forsamlingen sluttZ^g^n^nZmlatt^Z'^10^611 Var 12-00 °S
fem minutters stillhet i protest mot F^ demonstrasj°nen med
Forsamlingen reiste seg det siste minutt , ranc°"reglmets overgrep.
med at forsamlingen sang IntemasteTi
°g/et hele ble avsluttet
forsanger.
g lnternasJonalen med Harald Øveraas som

debatten fortsetter

Furah fortsatte sitt innlegg 0g viste
landsmøtet, 90 prosent-regelen for å
traktivt, og vedtaket om styring med
somheten.
Y g
d den
SamvfnS!

^ mS V‘ °SSå

til
,
1 !?dtak tidligere på
medlemskaPet mer atPrlvate forsikringsvirk« forandringer i

tralt. Alle hS2““el deJstorelSriden T !‘r"’fJpet SOIn s«r senbIe
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~r?om

største motstandere sagt at forsikringen var god. Nå i dag er forsik
ringen dårligere i og med den nye bestemmelsen som er kommet
inn. Dette reageres det kraftig på på arbeidsplassene. En opplever
blant annet at arbeidsfolk stiller seg helt negativt til nye forsik
ringstilbud Samvirke kommer med. Vi møter argumenter som f.
eks.: Bare vent, det vil komme forandringer der også, slik som det
skjedde ved fenomskader på elektriske maskiner og apparater.
I anerkjennelse av at forsikring i første rekke skal være et sosialt
tilbud, ikke økonomisk spekulasjon, og med full anerkjennelse av
forsikringsselskapet Samvirke, som er det eneste forsikringsselska
pet arbeiderbevegelsen i Norge kan ha full tillit til, må jeg be lands
møtet gå inn for forslag nr. 112 og stemme mot Landsstyret. Samvir
ke har hjulpet oss før. Nå må vi hjelpe Samvirke og oss sjøl.
Ole Flesvig: Jeg forstår argumentene som er brukt. Men ordnin
gen består ikke bare med vårt forbund. Det er et samarbeid for
bundene imellom når det gjelder denne ordningen. Jeg vil også si,
det er ikke noe i veien for å tegne forsikring for alt, men jo mer
omfattende forsikringen blir, jo dyrere blir den. Det var i ferd med å
utvikle seg en tendens til at alle elektriske apparater ble reparert
på Samvirkes bekostning, og det var umulig å opprettholde. At vi
går fullt inn for Samvirke, er det vel ingen tvil om, og jeg er med
på at vi kan sende saken over til Samvirke og be selskapet se på om
det kan endre på det. Men jeg finner ikke at vi kan fatte noe vedtak
her.
Kåre Rasmussen: En gruppe av oss var innom Samvirke for å se
oss om, og det er klart at det også er ute og går en del misforståelser
når det gjelder ordningen med elektriske apparater. Jeg anbefaler
at det tas kontakt for oppklaring av misforståelser.
Ludvik Wangsmo, til forretningsordenen: — Det skulle være en
representant fra Samvirke til stede her i lunsjpausen. Jeg har bedt
om at han skal henvende seg til meg, og foreslår den videre debatt
utsatt inntil han kommer til stede.
Dirigenten oppfattet Wangsmos uttalelse som et utsettelsesforslag.
Saken ble enstemmig utsatt.
HUSFORSIKRIN GER
Etter innstilling fra Landsstyret ble det enstemmig vedtatt å
oversende dette forslaget fra avd. 13, Hedmark Arbeidsmannsforening, til Forsikringsselskapet Samvirke:
«Som et nytt forsikringstilbud til våre medlemmer må det utarbeides et
bonus-system som også må gjelde husforsikringer i Samvirke. Til eks. kan
brukes det bonus-system som gjelder for bilforsikringer, der de som har
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»

ningseSerHjemf0rSikring giS en viss Auksjon i premie„ etter visse retaUe andre selskap ™ebrukef?nde: Dette f°r å komme under premien som
foreligger./138 ma taS S°m et tllleSS til de andre forsikringsordninger som
ALLMENNHETENS RETTIGHETER I UTMARK
ening:

^ f°rSlag ^ aVd'

Ø^/VestfoM Arbeidsmannsfor-

av å ferdes i utmark6teT^rive^n^isfi^l^' Ma“g®, av oss har interesse
fra det daglige stress.
sportsfiske og småviltjakt som avkobling
landet SvårtPlbkrr stengt utfdfra ^porfefiskeTg nhe=en1’tSvdig flere Steder 1
grunneierne har leid bort rettighetene ti^nenfe +
på grunn av at
Norsk Arbeidsmandsforbund oppfordrer
fol.k 411 uhØrte priser,
allmennhetens rettigheter i utmark mf storting og regjering til å utbygge
hensyn til beskatnfngen (mf“vpasses ettef
7 ^ Det må ‘fs
intensivere arbeidet med vilt og fiskestell
størrelse), og å

f

tektenes formålsp^ragla?'11 f°rSlaget’ og viste for Øvrig til vedLandsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
BILLEDBLADET «AKTUELL»
anmodet forbunde^om ^

at landsmøtet

om å få utgitt billedbladet «Aktuell» på ny
°rganer SPØrSmålet
Landsstyrets innstilling - som ble enstemmig vedtatt - ipd slik:

utgivelsen p! nåværende tidspmkTsom^itrrfaliktisk^61611 ^ å g;ienopPta
ARBEIDSLEDIGHETSTRYGDEN
nin“^?nUordnL0som0grS! 116^
^beidsmandsforeen promille av sfste årsinnfekt ^n^inT^f beiuSledighetStrygd gir
har jobbet hele året, kan ha tjent 40 OOoSo^Tosfår^r^8^11
dag i trygd. En annen forsørger har iobbet 8 ® ^
kr°ner Pr'
med samme timelønn har han da tjent 25 500 H^få
6 ^ °g

inntekt. Vår målsetting°er'at
ta„
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mest mulig rettferdig ledighetstrygd. Tuven satte fram dette for
slaget:
«Landsmøtet ber det nye forbundsstyre ta opp med LO og myndighetene
at beregningsmåten for arbeidsledighetstrygden blir den samme som vi i
dag har for utregning av tilleggstrygden.»
Dirigenten oppfattet forslaget som en konkretisering av forslag
nr. 116, som er tiltrådt av Landsstyret.
Landsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.
OPPLYSNINGSARBEIDET
Forslag nr. 117, fra avd. 12, Telemark Arbeidsmannsfor ening:
«Landsmøtet ber Norsk Arbeidsmandsforbund om å legge opp sitt opp
lysningsarbeid, både internt og i samarbeid med AOF med sikte på å få
en stadig større del av denne virksomheten over på ordinær arbeidstid.
Målet må være at tillitsmenn på litt sikt kan slippe å belaste fritid og
helger med dette.»
Landsstyrets innstilling gikk ut på at man henviste til forbundets
og AOFs kursopplegg.
Anton Halvorsen oppfattet Landsstyrets innstilling som om man
mente at dette var i samsvar med forslag 117. Forholdet er at de
korte kursene AOF holder, legges til helgene, og det kan bli en
belastning både på medlemmene og deres familie. Han tok opp for
slaget og foreslo det oversendt det nye forbundsstyret.
Opplysningssekretær Knut Westgård forsto det som om Halvor
sen også ville ha korttidskursene i den ordinære arbeidstida. For
bundet følger her fondets regler.
Dirigenten forslo Landsstyrets innstilling satt opp mot forslag
117.
Harald Øveraas til forretningsordenen: En slik avstemningsmåte
vil sette mange i en problemstilling. Det er ingen motsetning mel
lom forslagene.
Landsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslag nr. 117
ble enstemmig vedtatt opprettholdt og oversendt det nye forbunds
styret.

^ Si 70-'75 Prosent av netto
FAGBEVEGELSEN OG NRK
Forslag nr. 118 og Landsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
10 — Arbeidsmandsforbundet.
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Landsstyfet og^Tik:"

9’

KlipPe> v- tiltrådt av

programmer fi^Norek Å^beldsliV

N^K F:>ei'nsynet med sikte på

Fordelingen av slike opplysnilgsnro Jammf1S6nS
1 vårt samfunn,
rettferdig fordelt.»
mngsprogrammer er etter vår mening ikke

FAGBEVEGELSEN OG SKOLEN
ta ave. 9,

«Fagbevegelsen og skolen:
læring/innførinT “Norir^bddefbevegels^^ °m obli2atorisk oppplass i arbeidslivet, og dets lover. ^ evegelses historie og Fagbevegelsens
■S»" Æ fl*'—

*»

akoWr , ungdomsskolen

DetstårikkeUI^åne^ritdetfdagf311516"* ViktSg spefrsmål for ossring i skolen. Det t
folke,, og derfor er de, „k,lg for „S'd kommi pl oSS*
1
Landsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
OPPLÆRING AV MASKINFØRERE

tilfrTd?fu”a^dL,yrrerd' 36'

for utdannelse av maekinfdrie *J

Af‘>aidsma„„s,„re„,„g, m

Æ?”t,e' “'‘l»' 1 vårt skoleverk
ved våJf^ÆS-a^e med

tegreres i vårt nåværende skolesystem. Innstillingen fra utvalget er
ennå ikke overlevert, men den har vært sendt institusjoner, organi
sasjoner og skolemyndigheter til uttalelse. Landsstyret var orien
tert om dette. Selv om innstillingen ikke er kjent, trodde Øveraas at
man kunne nære et optimistisk håp om at det foreslåtte opplegg
ville gi elevene en god fagarbeiderstatus. Men det hele står på bevilgninger, og det vil også være nødvendig å få statlige tilskott. Han
anså det viktig å få et annet klima inn i yrkesopplæringen, samtidig
med at man tok bedre vare på de store verdier det her er snakk om.
Han hadde ikke noe imot at forslaget ble oversendt både Regjerin
gen og Stortinget, for det avgjørende er hvordan de bevilgende
myndigheter stiller seg. Han kunne også opplyse at det oppnevnte
utvalg vil bli permanent for å følge utviklingen.
Øystein Hagen trakk deretter sitt tilleggsforslag tilbake.
Ole Flesvig: Jeg har engasjert meg i dette spørsmålet i en årrek
ke. Jeg har ikke tall på de utredninger som har vært gjort om dette i
de siste 10—15 åra. Det har ikke manglet på planer og utredninger.
Det er bare det at de har havnet i en skuff i departementet, og så har
man satt i gang nye utredninger uten at noe praktisk er kommet ut
av det. Jeg er i det hele tatt ikke fornøyd med det utdannings
mønster vi har i dette landet i dag. Vanlig yrkesutdanning er stilt
bakerst i køen. Man er ikke snaue med millionene når det gjelder
høyskoler og universitet, men når yrkesskoler kommer på tale er
det ikke ende på økonomiske bekymringer. Jeg håper nå at denne
planen om en yrkesskole blir bra, men skal den bli det, må det
også utstyr til og da må man bruke penger.
Dirigenten anså dermed debatten for avsluttet.
Landsstyrets innstilling ble deretter enstemmig vedtatt.
Formiddagsmøtet sluttet kl. 12.55.

denllfeisfSe”SyTlToet fta ^ J “ “* ^ ™ “ aak av
for maskinfprere, og SZaSrer lå V. g m*6* »pI>tetaSafflbud
trass i at denne store erunnp f
i+ r 6t ®,,etcter anleggsarbeidere,
ba om at foSa^
V^dier fOT ^lionbeldp. Han
Regjeringen.
°g f°resl0 tllf^et «t det også sendes
Harald Øveraas var ikke uem> i
opplysninger i tilknytning til saken Da L f"1’
ViUe gi noen
bundet, hadde allerede et denarW ? forslaget kom inn til forbeid med dette spørsmålet Utval
"°PP”e^nt utvalg vært i argikk så vel på opplæring av lærerpersond^fn ^ °lmfattende og

læringen. Det var også hensiktPr,Paf n f1
pa seIve yrkesoppogsa nensikten at hele opplæringen skulle in146
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Ettermiddagsmøfef torsdag 2. oktober

«Forslag nr. 111 oversendes felleskomitéen for Kollektiv Hjemforsikring.»

wS “r" latt kL 14'0° med Asb^rn La™en som dirigent
Den ble godkjent uten bemerkninger.

^ formlddagens møte.

FORSIKRINGSORDNINGER
ThorleK Holffr Sltilbak® til forsIag nr- HO, Hl og 112.
de «gSl^éSe^
1» i ™deg]0re (or
blitt utsatt i formiddagsmøtet Det e lemforsiklmg- En sak som var
bærende premie og sf^tue
\
T SpeSle11 ordning med veiv
er et fellesuTvaig av f3n u ^
^ ^ S°m fo™idler. Det
trodde det forelå L mistofknine n u +som1 fastsetter reglene. Han
Om en vaskemaskin frysar eller hva
=+n+edskrlvningsreglene.
ved ytre påvirkninger 2Sder ikke Lh 1 “ " ^ blir ddelaet
ved brann i motoren etc Dette i ^
dskrivningsreglene. Derimot
ring av de rXTden
kan ikke Vedta en end'
fellesordning med 280 000 tilsluttld hHmforslkring som gjelder en

Ludvik Wangsmo: Jeg støtter Furalis forslag og vil be Lands
styret trekke sitt forslag.
Det ble gjort.
Skredderhaug hadde ordet til dagsordenen og ba om at voteringen
ble gjennomført slik at det av forslagene, nr. 111 eller 112, som får
flertall, blir oversendt i samsvar med Furalis forslag.
Ved voteringen ble forslag nr. 112 vedtatt med 134 stemmer, og
Furalis forslag ble deretter enstemmig vedtatt.
Forslag nr. 110 hadde allerede vært oppe til votering, og Lands
styrets innstilling om at forslaget ikke kunne tiltres, var vedtatt
mot to stemmer.
NORSK FOLKEHJELP OG VERN OG VELFERD
Forslag nr. 121 fra Folldal Gruvearbeiderforening, som Lands
styret hadde sluttet seg til, ble deretter tatt opp.
Forslaget lød slik:

s5 vu
men jeg tror Samvlrkemå ta^oT^k meg S u grUndig inn 1 reglene,
vurdering. For resultatet ett t1®1 rlngs°rdmngen opp til bred nymistermfdlemmér
““ “brende ordning er at vi

entetddfiTansaSlSnCrSSan“ ^

StoA De‘ ”S

strøkene, der servicen er Fk null Ter1^6'?611' Særlig 1 utkantfølge opp denne kritikken

® Vl1 be Sa™kes representant

St^\sbj0nirFurali.r Jeg vil*gjentem6d

vpi T„rrr?
heller gå i bresjen framfor d

ngS01' nmg attraktiv bør Samvirke

unngå "en reaksfon vedTsi oprmfdH861?^?’ Vi må f°r a11 del

er fullstendig klar over at detS ™edlemskaPet 1 forsikringen. Jeg
gjør else for lamvirke men Snnom eSft^6 I?
aV'
mig uttalelse kan landsmøtet presse på i rikt^ef
°g enstemslår derfor:
P 1 riktlg retnmg, og jeg fore-
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«Norsk Arbeidsmandsforbund tar initiativet og henstiller overfor LO om
at de midler som LO i dag støtter Vern og Velferd med, blir sløyfet og
i steden overført til Norsk Folkehjelp.»

Landsstyret uttalte i sin innstilling at en er av den oppfatning
at arbeidet med helse- og vernespørsmål bør legges under fagbe
vegelsens egen organisasjon, Norsk Folkehjelp. LO bør omvurdere
tilskottsordningen til Vern og Velferd.
Forbundssekretær Lars Nilsen: Jeg har hatt anledning til å sette
meg inn i det arbeid disse to organisasjonene driver, og støtter av
den grunn forslaget fullt ut. Men jeg er ikke helt enig i motiverin
gen. Jeg er enig i at Vern og Velferd er mest opptatt av hensynet til
produksjonen, men det arbeides også for de enkeltes interesser når
det gjelder bruk av verneutstyr. Jeg har imidlertid oppdaget, at
arbeidet også stopper med det.
Norsk Folkehjelp arbeider også for å motivere folk til å bruke
verneutstyr, men der drives også et utstrakt arbeid for å fjerne
årsakene til at ulykker skjer og skader oppstår på arbeidsplassene.
En annen ting som gjør at vi bør få et enstemmig vedtak, er det
sosiale arbeid Norsk Folkehjelp driver med. Arbeidet dreier seg
ikke bare om dem som er ute i produksjonslivet, men også om de
som står utenfor, som uføre og pensjonister.
Asbjørn Hagen: Vi har nå fått et endelig utkast til lov om ar
beidervern og arbeidsmiljø. Den hilser vi med glede, men så spørs
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p]»ssene?V’lken

' ^ Vl1 l0Ven bIi Pres™tert rundt om på arbeidsr 1

var vel støtet til at Vern oe Vel ff
kampanje, som de kalte det m
Panje for'å oveSpre
arbeidslederne.
arfeST t<>k 85

«.a.

1 ^ ,St°ppe farllS arbeid. Dette
Ut med en st^rre verne“ ka"-

g makt fra verneombudene til
8eg Vern °® ™'“ds kurs: -Grunnkurs i veme-

^o^te“‘nSiS^

—^ 3 gi^ - Ha-

tiltak til fremme av
+• . kurset- <<Dette kurset er ett av de
vitetsinstitutt ved OEEC har s‘att i gangT ^ e“ropeisl‘e Pmd,‘I-, iJafe^tsfk/er^tnlvf"ff ‘ k»p‘“««nas interesser,
mellom LO — N A F oe
y avVta}en som er kommet i stand
læring av tillitfmln fvSne/^^
^ det gJelder oppogså, sa Hagen. Jeg ser en fare ljøarkeid- Jeg er litt skeptisk her
vil gå seirende ut hos bedriftsledet
^ Vern °g Velferd som
gjelder det for oss å gL e Wa lftf?
Vranglære> ^ her
helseorganisasjon, Norsk Folkehjelp11 Vi*1
“npafS med vår eSen
re arbeidsforhold for Norsk Folk elt' i
3 prpve a skaPe brukbarette på norske arbewfplassefJef^ ^
har noe å ut~
mann har uttalt at LO vil eå «te
• r ^erket meg at L°s nestforstilt med Vern og Velferd når dtf
^ atJolkehjelPa blir like°g utviklingsfondet Det skulle ncr8”6^61" midler fra °PPlysningsNorsk Folkehjelp få alle de midi SSS bare mangle’ men la heller
ferd greier vel å r
midlene som tilfaller LO. Vern og Velmidlene.
finansiere sine pompøse kongresser uten disse

Forslag nr. 121 ble deretter tatt tn
innstilling ble enstemmig vedtatt

+
ng’ °g Landsst^te

.
HANS JOHANSEN HYLLES
inngangen her og s^lge^en defav3™’ h^8 J°hansen> sitter utenfor
sin kone har utgitt gjennom mani ^ tfk°r S°m han sammen med

f

men de har bidratt bl In
gI
‘ De er ikke blitt rike på det
gelsens kår og utvikling i ditto ^ dok^me"tasi°n om arbeiderbevemed og stiftet Nrø^^Sosiald^nlTkV903 Var Hans Johansen
en arbeidets sliter og jeg vil anbefIiatliSkeaUngd0mSf0rbUnd' Han er
seg kjent med Johansen og hans høker
^^3 deltakere å gipre
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SLÅSTADSETER
Nestformannen i forbundet, Ole Flesvig, holdt deretter følgende
redegjørelse:
Egentlig hadde vi regnet med å kunne gi en fyldig og bred orien
tering om denne saken på landsmøtet. Ettersom utviklingen har
gått saktere og kanskje også annerledes enn opprinnelig beregnet
den gang saken ble satt på landsmøtets dagsorden, blir dette en
redegjørelse i en noe annen gate enn den vi hadde tatt sikte på den
gang.
Vi hadde i 60-årene snakket litt løselig om å bygge et kombinert
feriehjem og kurssted uten at det ble noe mer. Det som egentlig fikk
fart i dette og omsatte tanker og prat til handling, var at Veg
direktoratet ytret ønske om et kurssted bygget av oss, med veg
vesenet som forpliktende leier av stedet til sine kurs.
Dette resulterte i at vi begynte å se oss om etter en eiendom. Vi så
på flere, men kom til å kjøpe Slåstadseter skole som ligger på østsi
den og i sørsiden av Storsjøen. Dette var en skole som var nedlagt
for flere år siden og som eides av Sør-Odal kommune. Det er 90 til
100 km fra Oslo, en mils veg fra Skarnes.
Eiendommen er på 12—13 dekar og det viste seg å være for lite.
Det har vært en lang prosess å få kjøpt tilstrekkelig areal i tillegg,
og kjøpet er ennå ikke formelt i orden.
Vi har engasjert arkitektfirmaet Arnstein Arneberg, og en del
skisser og utkast til prosjektet foreligger.
Vår første tanke om kombinert kurs- og feriested har vi egentlig
falt fra, av flere grunner. Et kurssted blir regnet som skole og er fri
for moms. Om det skulle være et feriested i tillegg til et kurssted,
ville det mest bli benyttet til ferie i de tider betjeningen også skal
ha ferie. Det er også nødvendig at et slikt sted står ubrukt i korte
perioder p. g. a. vedlikehold.
Planene går ut på et helt moderne kurssted med 62 rom, omtrent
% av rommene så store at det kan bli dobbeltrom når det oppres
seng på sofa. Alle rom med dusj og klosett. I tillegg kommer 8—9
grupperom og andre nødvendige rom, som spisesal, kjøkkenseksjon,
plass til betjening osv. Samlet gulvflate er planlagt til mellom
5000 og 6000 kvm.
Det er beregnet at det kan kjøres to parallellkurs med 25—30 del
takere. Vegvesenet vil blant annet drive maskinopplæring, og opp
læring av bilsakkyndige er også på tale, men sjølsagt også andre
kurs og konferanser. Vegvesenet vil belegge kursstedet med Vi—
Va av alle kursdøgn.
Om vi regner med de kurs og konferanser som vi sjøl kan benytte
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statfdit " ^

°mtrent

»v alle k„rsdf(g„ belagt> kMkje

Resten må da leies ut på det åpne marked
'» «de», er
Dessuten en
»
mer tu a bl1 store mvestennger
tilleggsgrunnvihartfiråSLt1"88
avkjørselstilla^lse for den
skud^ efle^hva1 vi skaf kfllerdet oftteT^ kW Ut
antakelig ikke på årets statshnHcie++ tt-

fr U.lj-Iart

et inn"
det kommer

med Samferdselsdepartementet og Finan^1 lml,dlertid ha et mdte
første.
^
nansdepartementet med det
fo^LandLtyrefoVvrregntr ^d^rfo^^T"^" tidligere lagt fram
Landsstyret til å ta de/endeHge avg^lse

^ ^ fUUmakt 3V

Vi håpTr^tsaTr? ^ °g ta beslutninS etter dette.
P" f°rtSatt 3t Planene kan -ttes ut i livet, sa Ole Flesvig.

.
BEVILGNINGENE
iTigeTiteTi gikk så over til minkt 7 -r»o
i
Han refererte budsjettkomitéens innstimng gS°

n’ bevileninger-

1. Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke
2. Arbeidernes Edruskapsforbund

....................• ■
3. Arbeidernes Sangerforbund
" ...................................
4. Landsforeningen mot Kreft
.......................................
5. Sambandet Norge/Sovjetunionen
.........................................
SS„'Zer‘“ ' “ ""»•
.........

kr. 2 000,—
kr- 1 °00.—
kr‘ 1 000’~
kr'
1000>—
15°0'~

7. Norges Kristne Arbeideres Forbund....................................... kr'
1000>8. Framfylkingen ....................
kr2000,—
9- Sosialistisk Ungdom (Itr ? roo
a.
• t
.................... ............................k^**
1 000,—
10. Arbeidde,
perioden)
’ ^)r‘ ar 1 landsmøteH. Norsk Folkehjelp
12. Den norske Spaniakomitéen..................................................... kr' 5 000'.
................................................. kr. 10 000,—
Alle innstillinger enstemmig.

Karl Kolstad.
Ernst Ditløvsen.

Inger Syversen.
Edvard Morø

Ludvik Wangsmo redegjorde for en del punkter i innstillingen.
Når det gjelder post 11. Norsk Folkehjelp, kan summen synes noe
stor. Dette må sees i sammenheng med forslag 121 som er vedtatt
tidligere.
Om Spaniakomitéen har vi i dag mottatt ett brev fra LO i forbin
delse med innsamlingen. Beløpet som er oppført er atskillig høyere
enn tidligere. Likevel antar jeg at hvis det viser seg at andre for
bund som vi naturlig kan sammenlikne oss med, går ut med høyere
beløp, så vil det nye forbundsstyret ikke få kritikk om de gir tilleggsbevilgninger.
Punkt 9 og 10 går på bevilgninger til Sosialistisk Ungdom og AUF
med 2500 kroner hver i landsmøteperioden. Summen er liten, men
er ment å symbolisere vår støtte til ungdomsorganisasjoner som
arbeider for sosialismen. Når vi har bevilget til begge organisa
sjonene, er det i håp om å unngå en politisk debatt. Jeg anbefaler
at budsjettkomitéens innstilling vedtas uten debatt.
Peder Aldal: Jeg er enig i alle punkter unntatt to. Det er punkt 9
og 10 som jeg foreslår strøket i sin helhet, for å unngå en opprivende
politisk debatt. Dette forslaget setter jeg fram på vegne av Bergen—
Hordaland. Begrunnelsen er den politiske situasjon vi har her i
landet for øyeblikket.
Kåre Rasmussen foreslo avstemning over dette forslaget først.
Ved voteringen ble forslaget fra Aldal forkastet med stort fler
tall.
Kåre Rasmussen satte deretter fram dette forslaget:
«Punkt 9, budsjettkomitéens innstilling endres til:
Faglig/politisk utvalg. Beløpets størrelse uforandret.»

Ludvik Wangsmo: Budsjettkomitéen bevilger etter innsendte
søknader. Vi har ikke mottatt noen søknad fra faglig/politisk
utvalg.
Dirigenten: Vi voterer da først over punkt 9.
Budsjettkomitéens innstilling på punkt 9 ble vedtatt med over
veldende flertall.
Deretter ble hele budsjettkomitéens innstilling satt under vote
ring. Den ble enstemmig vedtatt.
Dirigenten opplyste at på grunn av festen i kveld, ville han fore
slå at fredagens møte ble satt til kl. 10.00. Forslaget ble møtt med
applaus.
Møtet ble hevet kl. 15.05.

Ludvik Wangsmo.
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Formiddagsmøtet fredag 3. oktober

VALGKOMITEENS INNSTILLING
Dirigenten gikk så over til punkt 9 på dagsordenen, valg, og valgkomitéens innstilling ble delt ut på representantenes bord.

Møtet He satt kl ,0.00 med Jern Tveit Aoa som dirigent
middagsmdTettomdfgTen^l^eruIefbPr0,°kolIen

ett forslag var innkommet til ^edakslonoV0™^™ °le FZesu^- Bare
gruppemøte. Flesvig refererte kom +° k
’ fra vegsektorens
som etterpå ble enstemmig vedtatt
^ enstemmiSe innstilling,

eedaksjonskomiteens innstilling

de«StaTåpSX\?S?^eParteTftet'

■”«>

vesenets arbeidsdrift.
^er med bemanningen i veglig^edSeft?oTgr^rfJnSikerlfe^f611 h På få “ betydeEn del av reduksionen
gjennomsnittalderen høy,
drift m.v., men dette er bare e/atlrsakene^186^’ ^ maskine11
prenører, og dette^nse^mnrfo^tære” tiltakende bruk av entreNår bruk av småentreprTnØrer i JlTnt ^ Uheldig utviklinSdette som regel at de ikke W r,
W t Synes rimeligere skyldes
stor del opererer med uSganlert nVr!TiSaSj0n’ °g at de ^ en
ofte langt på siden av lover og regler1?1^',?6 opererer derfor
arbeidsliv. Det er derfor vanskel f å som gl elder i et organisert
firmaer som er bundet av tariffavtaler. k°nkurrere med disse for
tetSL" Slike entrepren|,rø ^ Ofte uten at anbud er innh.n-

diSWk^SiaL“etyd^torTdL^Sabbe?Sdrmen har ogs5
det hele land, og med drift i egcS regi vifen ?,m!fSter, “ Spredt ov”
ogsa i utkantstrøkene.
g
g
1
kunne bldra «1 bosetting
f*

“

^

™ som Wger med fra

der

tinget ■n?derforSa'1?rveg°S,e5„«å d'rtf,Vf”. SyDSpu,lkt'r- Storegen regi.
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® esenets drift i alt vesentlig utføres i

Valgkomitéens enstemmige innstilling lød slik:
FORBUNDETS FASTLØNTE TILLITSMENN:
Formann
..................................................................
Nestformann, samt saksbehandler for Veg
sektoren, Statens Fyr- og Merkevesen og
Statens Havnevesen.............................................
Hovedkasserer ..........................................................
Sekretær for Bergverkene....................................
Sekretær for Rengjøring.........................................
Sekretær for Private anlegg, Maskinentreprenørene samt Statens Jernbane- og
Kraftanlegg ..........................................................
Sekretær for Vegsektoren, Statens Fyr- og
Merkevesen og Statens Havnevesen...............

Øystein Larsen

Ole Flesvig
Ludvik Wangsmo
Alfred Haugen
Harriet Andreassen
Harald Øveraas
Lars Nilsen

FORBUNDSSTYRET:
Oslo:
Ny:
Bergen-Hordaland: Ny:
Rogaland:
Ny:
Østfold:
Ny:
Akershus:
Gjenv.:
Buskerud:
Gjenv.:

Jørgen Grønbeck,
Karen Johannessen,
Thorleif P. Støle,
Erland Fredriksen,
Harald Haugli,
Ole Klemo,

Private anlegg
Rengjøring
Gruve
Veg
Veg
Statens anlegg

Varamenn:
Oslo:
Oslo:
Rogaland:
Østfold:
Akershus:
Buskerud:

Jørgen Bergundhaugen
Ruth Haugen
Kjell Pedersen
Johannes Johannesen
Høibert Karlsen
Kåre Reiersgård

Statens anlegg
Rengjøring
Gruve
Veg
Veg
Private anlegg

Ny:
Gjenv.:
Ny:
Ny:
Gj env,
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LANDSSTYRET:
Hedmark:
Thorleif Myrhvang
Veg
Oppland:
Gjenv.
Magne Maelumshagen
M. og skifer
Vestfold:
Ny:
John Nordnes
Veg
Telemark:
Gjenv.
Arnfinn Nilsen
Veg
Aust-Agder:
Ny:
Liv Marit Moland Olsen
Rengjøring
Vest-Agder:
Ny:
Arnfinn Stokkland
Private anlegg Ny:
Hordaland:
Arnulf Indrebø
Statens anlegg Ny:
Sogn- og Fjordane : Ivar Seljeseth
Veg
Mpre og Romsdal: Anders Bjarne Rodal
Gjenv.
Private anlegg Ny:
Sør-Trøndelag:
Harry Jakobsen
Private anlegg Gjenv.
Nord-Trøndelag:
Liv Thun
Hengjøring
Nord-Trøndelag:
Ny:
Rolf Hovd
Gruve
Nordland:
Ny:
Viktor Evjen
Gruve
Nordland:
Gjenv.:
Arvid Forså
Veg
Troms:
Ny:
Martin Rognli
Veg
Finnmark:
Gjenv.:
Asbjørn Larsen
Gruve
Gjenv.:
Varamenn:
Hedmark:
Oppland:
Vestfold:
Telemark:
Aust-Agder:
Vest-Agder:
Rogaland:
Sogn og Fjordane:
Møre og Romsdal:
Sør-Trøndelag:
Nordland:
Hedmark
Nordland
Nordland
Troms:
Finnmark:

Asbjørn Furali
Arthur Bråthen
Bjørn Sørlie
John Odd Grave
Margit Andersen
Hans O. Helle
Gustav Merkesdal
Toralf Årdal
Melvin Stensvold
Kjell Uthus
Arna Karlson
Ivar Skredderhaug
Gerhard Tuven
Sture Vangen
Henry Riise
Ragnar Tharaldsen

Veg
Gjenv.
M. og skifer
Ny:
Veg
Ny
Veg
Ny
Rengjøxing
^
Ny
Private anlegg Ny
Statens anlegg
Veg
Ny
Pnvate anlegg Ny
Private anlegg Ny
Rengjøring
Ny:
Gruve
Ny:
Gruve
Ny:
Veg
Ny:
Veg
Gjenv.
Gruve
Gjenv.

sentant i samråd med6forJund^s^wl-88^61 når Svalbard’s repr
fmner behov for dette.
ty t og 1 henhold til dagsord,
KONTROLLKOMITEEN :
Bernt Alfsen, (formann)
Johs. Haugen,
Kjartan Olsen
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Gi
V^env^env'
Gjenv.

Varamenn:

Karl Olstad,
Karl Pettersen,

Gjenv.
Ny

LO’8 REPRESENTANTSKAP:
Ole Flesvig, forbundet
Ole Bergsrønning, Sør-Trøndelag - Gruve
Kåre Rasmussen, Rogaland - Statens anlegg
Knut Arnesen, Finnmark - Veg
Varamenn:

Alfred Haugen, forbundet
Ingvald Strømhaug, Hedmark - Gruve
Melvin Steinsvoll, Møre og Romsdal - Private anlegg
Ruth Haugen, Oslo - Rengjøring
TARIFFRÅDENE
VEGSEKTOREN:
Østfold:
Erland Fredriksen - Vedl.h.
Akershus:
- Anlegg
Harald Haugli,
Hedmark:
- Vedl.h.
Ivar Karlstad,
Oppland:
- Maskin
Hans O. Kleiven,
Buskerud:
Vedl.h.
Albert Skarstad,
Vestfold:
— Maskin
John Nordnes,
Telemark:
Anton Halvorsen, - Vedl.h.
Aust-Agder:
- Vedl.h.
Paul Løvdal,
Vest-Agder:
- Anlegg.
Karl Kolstad,
Rogaland:
- Vedl.h.
Markus Wiik,
Hordaland:
- Anlegg
Ingvald Sandnes,

Varamenn:
Leif Bjørkli,

- Vedl.h.

Bjarne Johansen,

- Vedl.h.

Hj. Slettengen,

- Vedl.h.

Hans Lehre,

- Anlegg

Egil Syvertsen,

- Vedl.h.

Odd Olafsen,

- Maskin

Gunnar Brynjulfsen,

- Vedl.h.

Arthur E. Halvorsen,

- Maskin

Ola Dugan,

- Vedl.h.

Einar Støle,

- Vedl.h.

Hermann Lund,

- Anlegg
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Sogn og Fjordane:
Magnus Nyland,
Møre og Romsdal:
Olmar Lien,
Sør-Trøndelag:
Magne Berg,
Nord-Trøndelag:
Odd Modell,
Nordland:
Arvid Øygård,
Troms:
Ivar Langstrand,
Finnmark:
Knut Arnesen,

PRIVATE ANLEGG:

- Anlegg

Toralf Årdal,

- Vedl.h.

- Anlegg

Erling Husøy,

- Anlegg

- Vedl.h.

Asbjørn Overvik,

- Vedl.h.

- Maskin

Morten Antonsen,

- Vedl.h.

- Maskin

Kåre Stokland,

- Maskin

BRAKKEBETJENINGEN:

- Maskin

Bjarne Larsen,

- Maskin

Astrid Hammerstad
Jorunn Skurdal

- Maskin

Edv. Svendsen,

- Maskin

MASKINENTREPRENØRER:
Per J. Svendsen, Oslo
Rolf Jensen, Nordland
Kåre Rønning, Hedmark

FOKBYGNINGSAVDELINGEN:
Odd Arve Rusten, Arneberg.

STATENS KRAFTANLEGG:
Norvald Kvåle, Eidfjord
Sjur Stakseng, Eidfjord
Olav Dale Haugen, Ulla-Førre
Edvard Moen, Skjomen
Leif Larsen, Grytten
Terje Haugland, Folgefonn

Varamenn:
Gustav Olav Larsen
Gunnar Lydvo
Kjetil Kasland
Harald Johansen
Sigmund Brekken
Bjørn Olav Bondhus

BRAKKEBETJENINGEN:
Landsmøtet gir forbundsstyret fullmakt til - i samråd med gruppen
- a foreta oppnevning av representanter til tariffrådet.

OVERFØRINGSANLEGGENE:
Kåre Rasmussen, Rogaland
Øyvind Bærhaugen, Telemark

Varamenn:
Trygve Lammenes
Sigmund Albrigtsen

BRAKKEBETJENINGEN:
Ingrid Grini, Drammen

Torgny Sugarden

STATENS JERNBANEANLEGG:
Ole Klemo, Lier
Jørgen Bergundhaugen, Oslo
Anders Green, Oslo

Ernst Ditløvsen, Rogaland
Karl Veive, Sør-Trøndelag
Arve Øygårdstuen, Oppland
Asbjørn Witsø, Møre og Romsdal
Per Ingebrigtsen, Nordland
Bergfinn Engelund, Oslo
Jon Sletten, Hordaland
Arnfinn Stokkeland, Vest-Agder

Olav Løve
I. Bakken
Helge Dalviken

Dagfinn Malmin
Per Ringen
Magne Mælumshagen
Rolf Hoggen
Ragnvald Fagerfjord
Jens Jakobsen
Asbjørn Fjellhaug
Gunnulf Nykland
Liv Norås

Halvor Pedersen, Aust-Agder
Gunnar Hagen, Nordland
Arne Knutsen, Nord-Trøndelag

RENGJØRING:
Det er fremlagt forslag om å øke tariffrådet for rengjøring med én
representant, og valgkomitéen har enstemmig gått inn for dette for
slag.
Karen Johannessen, Hordaland
Ingrid Johansen, Sør-Trøndelag
Arna Karlsson, Nordland
Inger Syversen, Oslo
Gerd Sætre, Møre og Romsdal
Laila Sørdal, Vestfold
Hedvig Livik, Telemark

Bjørg Dahl, Hordaland
Liv Thun, Nord-Trøndelag
Elly Antonsen, Nordland
Ruth Haugen, Oslo
Kari Hansen, Møre og Romsdal
Gerd Solli, Buskerud
Alfhild Johnsen, Telemark

STATENS HAVNEVESEN:
2. distrikt:
Varamenn:
Kåre Førde,
Mudderapparat.Edmund Hansen,
3. distrikt:
Erling Gurskevik, Anlegg.
Leif Breivik,

- Anlegg

4. distrikt:
Alex Kristensen,

Vedlikehold.

Gunnar Nilsen,

- Vedlikehold

5. distrikt:
Torodd Borch,

Anlegg.

Odd Gamst,

- Anlegg

- Fartøy
5. distrikt
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STATENS FYR- OG MERKEVESENEivind Folkestadås, Foikeatadbygd.

BERGVERK:
SnnS^eSfuMe!

Olav Telset, Lauvstad.

Varamenn:
?iellTPete“. litania A/S

u-oattreasen, Sulitjelma Åge Lund Olsen, Sulitjelma
Asbjørn Hagen, Folldal
Bård Kvernberg, Raudsand
Dahl Eriksen, Røros
Johs. Storrønning, Killingdal
Ole K. Brønseth, Bleikvassli
Arth. Halsethrønning, Løkken Verk
Jarle Selbo, Malm
lormod Larsen, Bjørnevatn.
John Hårstad, Løkken Verk
Kurt Mortensen, Kirkenes

MINERAL:
Trygve Iversen, Lalm
Otto Furnes, Røsvik i Salten
Hakon Josanger, Blakstad

SKIFER:
Magne Bakken, Otta
Alf Løkken, Oppdal

Varamenn:
Arthur Bråthen, Lalm
Olav Thorsen, Kragerø
Arne Westrum, Røra
Varamenn:
Martin Vorkinnslien, Dovre

_ T 9enten ga sa ordet tl! valgkomitéens formann, Arthur Mogstad:
valgkomitéen ålage^denne^nnstnihTJ
+ °en enkel oppgave for
styre og landsstyre
mnstlll“gen. Da tenker jeg på forbundsHer var det en rekke hensyn å ta.

«vX5« fyd”"*8 “at,e
Jeg siterer:

landdyr'?6' ^ represe“tasi'>“ an‘an i forbundsstyre eller
ogdfeSe^ppeXSm® ““iil.1'116 ,0rdeI“ P5 19 ^

an^fSa7s5d5‘jeren“
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For å gå over på forslaget, så er det tre fylker som har fått tildelt
to representanter, det er Nordland, Nord-Trøndelag og Hordaland:
Når det gjelder Nordland går en ut fra at alle er enige i at Gruve
måtte få beholde sin representant.
Rengjøring har hatt en representant i landsstyret fra Nordland.
Rengjøring er en stor gruppe: Det er valgkomitéen fullstendig
klar over, men Nordland er også det fylket som har flest medlemmer
på vegsektoren. Det var også et sterkt ønske fra Veg at de måtte få
en representant i landsstyret.
Valgkomitéen har tatt hensyn til dette og foreslått at Nordland
får en fra Veg.
Det er da fremmet forslag på en representant fra Nord Trøndelag
for Rengjøring, med varamann fra Nordland:
I Bergen — Hordaland har også Rengjøring en stor gruppe. Valg
komitéen har derfor fremmet forslag på en representant i forbunds
styret fra Rengjøring fra dette fylke.
Det er nærmest som en selvfølge at statens anlegg får en fra
samme fylke, da de står sterkt der.
Oslo har i flere landsmøteperioder hatt en representant fra Ren
gjøring, enten i forbundsstyret eller landsstyret.
Valgkomitéen så det slik at Rengjøring i Oslo har opprettet en så
god kontakt med forbundskontoret at ingen vanskeligheter skulle
oppstå selv om de ikke ble representert i landsstyret eller forbunds
styret.
Jeg vil også tilføye at de har fått varamann i forbundsstyret.
I de fylker som har to representanter har valgkomitéen delvis
tillatt seg å foreslå en varamann fra et annet fylke; med unntak
Nordland. Vi mener at med to representanter er fylket sikret repre
sentasjon likevel.
Når det gjelder Gruve så forelå det krav og forslag på en represen
tant fra Svalbard.
Valgkomitéen har ikke kunnet fremme noe forslag på en represen
tant fra Svalbard i landsstyret.
Etter den nye fordelingsnøkkelen har Gruve fire representanter
som skal inn i forbundsstyret eller landsstyret.
En bør gå ut fra at alle er enige om at Finnmark må få en repre
sentant i landsstyret fra Gruve. Likedan Sulitjelma og sør-delen av
landet ved Titania.
Da måtte det i tilfelle bli midtre delen som måtte gi avkall på sin
representant til fordel for Svalbard.
11 — Arbeidsmandsforbundet.
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Noen få ord om gruveindustriene i midtre del av landet.
Det er hele 8 gruver i denne regionen av landet.
Jeg tror folkene våre i denne delen av landet ville bli meget
skuffet hvis de ikke hadde fått noen representant i landsstyret.
Selvfølgelig har valgkomitéen stor forståelse for Svalbard og deres
problemer, og vi skulle gjerne sett at de hadde fått en representant.
Ut i fra dette har valgkomitéen tillatt seg å fremme et forslag som
i høy grad skulle ta vare på Svalbard, etter valgkomitéens mening
like bra som om de hadde en fast representant.

Debatten
toigve Mæland: — Vi fra Svalbard er ikke opptatt av å lage vanske
ligheter. Jeg vil likevel etterlyse det som skjedde på landsmøtet i
1971, der det ble protokollert at Svalbard skal være representert i
landsstyret når forholdene ligger til rette. Jeg synes i alle tilfeller
at formuleringen i valgkomitéens forslag ikke er god nok:
• <<Sva:bJard ^ b,u representert i Landsstyret når Svalbard’s representant
dette^)^ me<* forbundsstyret °S 1 henhold til dagsorden finner behov for

Det må i tilfelle bli: «Svalbard skal...» osv. Hvis vi forandrer det
dit, tror jeg at også vi kan godta det.
Mogstad: - Valgkomitéen kan slutte seg til det. Mogstad leverte
deretter en endring i innstillingens formulering i samsvar med oven
stående.
Øystein Larsen: - Til forretningsorden. Det betyr med andre ord
at vi utvider landsstyret med en representant, som vi allerede har
vedtatt at vi ikke skal gjøre. Jeg kan godta den første formuleringen
men ikke den siste.
’
Einar With: - Også denne gang har man unngått en representant
ra Rogaland i landsstyret. Avd. 18 er forbundets 4. største avdeling,
og er ikke verdig en representant i landsstyret. I gruppen anleggs
sektoren har vi samlet oss om Ingvald Berntsen, for at også oljesek
toren skal bli representert. Jeg foreslår derfor Ingvald Berntsen inn
i landsstyret.
Kåre Reiersgård; -' Valgkomitéen innstiller Ole Klemo fra Buske
rud i tariffrådet for statens anlegg. Buskerud har ikke noe statsanlegg, og fra oss har vi innstilt Arne Pedersen. Valgkomitéens
forslag virker fremmed for meg.
+■1^0 nnn KoT'smo; “ Vi skal velge folk som skal ivareta interessene
til 30 000 medlemmer i de kommende fire år. Det er en viktig av
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gjør else, og valgkomitéen har sikkert gjort et nitid og krevende
arbeid. Valget krever solidaritet med de vanskeligstilte grupper i
forbundet. Sulitjelma er nevnt, rengjøringssektoren, vegsektoren i
de nordlige fylker. Vaktsektoren bør få med en mann i tariffrådet.
Og vi har vel tidligere i landsmøtet vært inne på de store problemer
Svalbard er oppe i, så jeg foreslår at Svalbard får en representant
enten i landsstyret eller forbundsstyret.
Kurt Mortensen: - Samtlige representanter på gruppemøtet i
gruvesektoren var enige om at Svalbard skulle være med i lands
styret, og jeg fremmer følgende forslag:
«Svalbard skal være representert i landsstyret.»

Alfred Haugen viste til møtet i asfaltgruppen, og fremmet følgende
forslag:
«Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne forhandlingsutvalg for
asfaltindustrien.»

Sigve Mæland: - Jeg håper ingen tror at vi fra Svalbard synes det
er så morsomt å dra til Oslo, det kan være slitsomt nok. Men jeg
synes vi stiller rimelige krav, i forhold til det som skjedde på lands
møtet i 1971. Jeg kan ikke forstå hvorfor det skal møte motstand. Vi
er akterutseilt på Svalbard.
Magne Slettebø gjorde oppmerksom på en feil i den stensilerte
innstilling fra valgkomitéen. Gustav Merkesdal representerer Horda
land, og ikke Rogaland som det står.
Asbjørn Overvik: — Å få kabalen til å gå opp er ikke lett. For så
vidt er det på den bakgrunn ikke vesentlig grunnlag for å foreslå
avvik i enheten i det framlagte forslag, som i alt vesentlig kan bifalles. Men jeg vil understreke et prinsipp som etter min mening bør
følges i størst mulig utstrekning, nemlig å respektere de vedtak som
er gjort i egen gruppe i egen avdeling. Min avdeling, som ikke er
representert i valgkomitéen ble oppfordret til å prioritere vår inn
stilling til valg av representanter. Det har vi gjort. Vår avdeling
hadde en representant i LO’s representantskap som nå har trukket
seg, og vi har foreslått Odd Olsen. Vi understreker at vår storavdeling ikke er overrepresentert, og det er vanskelig å godta at ikke
valgkomitéen har fulgt vår innstilling. Jeg foreslår:
«Odd Olsen foreslås som representant til LO’s representantskap isteden
for Ole Bergsrønning.»

Mogstad la fram følgende forslag fra valgkomitéen:

«Vaktselskapene
Landsmøtet gir forbundsstyret fullmakt til-i samråd med gruppen-

å foreta oppnevning av representanter til tariffrådet.»
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/
Dirigenten: - Valgkomitéens formann har opplyst at man endrer
for San blf, Ka?® “ “ S.Valbar<i sltal være «Presentert i stedet

£Ætbfo;s15TnbXr"ta",en Knr*

^ »■* 08

Kurt Mortensen: - Jeg vil minne om at det i dag er mulie å knmmP
hke fort til Oslo med fly fra Svalbard som fra andre deler av landet
Jeg kan trekke forslaget tilbake etter det som er opplyst
tilbake6111 LarSen;-På denne bakgrunn trekker jeg min protest
landsstyret' ^ ^

^ Svalbard Skulle være ^presentert i

oppmerksom nå at det®
her er riktig å g^re ^ndsmøtet
med vedteSene He /f ? "T eV gj°rt’ ikke må komme i ^trid
Om man ftmel k +
teS d6t 27 rePresentanter i landsstyret.
Svalbard Van £
&t det skal Være en representant fra
Svalbard kan denne ikke møte med stemmerett, for da har vi sått
ut over vedtektene og utvidet landsstyret med en ^presentant
ag Bjørnstad: — Ved forrige tariffoppgjør var Vaktfunksio
nærenes Forening avd. 46, representert i Sdet med In represenl
tant, Einar Arnulf. Arnulf gjorde en energisk innsats men det er
vel en godtatt oppfatning at resultatet ikke ble tilfredsstillende
særhg hva angår stasjonærvaktsektoren. Det må etter vår oppfat ’
nmg, være klart at en av de viktigste årsaken^ t dette Tar at
representantene for avdelingene i rådet ikke var godt nok rustet ti
den oppgaven det er å delta i et slikt arbeid.
tpne frvrTV
det er vesentlig at organisasjonsnivået i distrikVd å J 0yeS'
Vn lmidlertid ikke godta at en begynner i feil ende

På denne bakgrunn mener vi at Vaktfunksj onærenes forening må
få 3 representanter i tariffrådet. En kan så vurdere om rådet bør
utvides til å omfatte flere enn de tidligere 4.—Våre representanter
blir: Dag Bjørnstad, Leif Lund og Olaf Spigseth.
Karl Kolstad hadde inntrykk av at det ikke syntes å ha foreligget
noen generelle retningslinjer for valgkomitéens arbeid. Han etter
lyste hvilke retningslinjer valgkomitéen hadde fulgt. Dessuten håpet
han at man ved framtidige landsmøter ville bli spart for den korridorpolitikk han hadde inntrykk av var blitt drevet foran valgene
her.
Arthur Mogstad: - Vi har hatt en vanskelig oppgave. Det er en
kabal som skal gå opp og vi må holde oss innen rammen av vedtek
tene. Andre retningslinjer har vi ikke hatt.
Odd Olsen:-Ordet korridorpolitikk har vært nevnt. Det er en
uheldig praksis. Vi vet at valgkomitéen har hatt en vanskelig jobb,
men hvor mye vanskeligere blir det da ikke for representantene å
vurdere innstillingen, når den foreligger i samme øyeblikk valgene
tar til? Da vi kom til møtet i dag lå redaksjonskomitéens innstilling
på bordet, hvorfor ikke valgkomitéens? Jeg håper ved seinere lands
møter at valgkomitéen gjør sin innstilling ferdig i god tid.
Kurt Mortensen: - Nå har landsmøtet vedtatt at Svalbard skal med
i landsstyret. Det er reist innvendinger om hvilke rettigheter Svalbardrepresentanten der skal ha. Selvsagt skal han ha fulle rettig
heter. Har vi sagt A så får vi også si B. Mortensen satte fram dette
forslaget:
I stedet for Rolf Hovd, Nord-Trøndelag foreslås Sigve Mæland, Svalbard
som representant 1 landsstyret.

Ola Tuven: - Avdeling 4 er forbundets største avdeling, og vi
kunne ha ønsket oss litt bedre representasjon. Men vi har samlet oss
om valgkomitéens innstilling og vil stemme for den.
Einar With satte fram dette forslaget:
sTbVavVedvet Sn6S medlemmer skal være like godt representert
som Vaktfunksjonærenes forening med 250 medlemmer.

«Jeg foreslår Ingvald Berntsen som representant i LO’s representant
skap i tilfelle av at han ikke blir innvalgt i landsstyret.»

La oss sammenfatte våre synspunkter slik:
(1)
T°SENEd FORENING er- kanskje ved siden
, f; ,,
\ Tr°ndheim, den eneste enhet av fagoreanisertP
vaktfolk som kan vise til et skikkelig aktivitetsnivå.
(2) I^TnTdVNKSJ°NÆTENES FORENING representerer med sine
50 medlemmer rundt 65 % av vaktfolkene tilsluttet forbundet.

Dag Bjørnstad: - Med bakgrunn i den holdning avdeling 4 inntar
gir også avd. 46 valgkomitéen sin fulle tilslutning.
Arne Knudsen støttet forslaget fra representanten fra Svalbard.
FORBUNDETS TILLITSMENN GJENVALGT

Dirigenten tok så opp valgkomitéens forslag og gikk til avstem
ning punkt for punkt når det gjaldt de fastlønte tillitsmenn. Ingen
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På formann> nestformann, hovedkasserer og de
Sekretærer‘ Alle ble -stemmig valgt og applaudert fra

salen

foSrr;-™ f°rbundsstyret f^eligger ingen motforslag jeg
under ett ^
aVStemning På representanter og varamenn
enSSfbSSt innS™inS p5 '«^undsstyre med varamenn ble
Landsstyret
Dirigenten: Her foreligger det enkelte motforslag på dirigentens
S„0/bL‘f,!L'11 T*™»™ punkt for punkt. ValgkonritééSl”
Jr ? S fe g med de unntak som framgår av det følgende referat-

. £z\

Kæ,a"d' ~

gruvel^mefov^fon^11111?: ^ at man 1 N°rd-TrØndelag hadde 9
fet om manTke fikk
Jemmer- Han tr°dde mange ville bli skuf-

f

dekket
Het forslag
f !
representant. Svalbard skulle være
uekket i det
som eren
vedtatt.
Kurt Mortensen: - Som jeg tidligere har sagt: Vi har vedtatt at
vedtektd S^al+ka rspresentant i landsstyret. Ettersom dette etter
sin innstilling Da &k ^ 27,I'ePresentanter, må valgkomitéen endre
utogSigvoM«tod mrvå^“
WS”lng ““ “ H-d ^
Votering:
tenDseniSSen iff valgkomitéens forslag opp mot forslaget fra Mor
tensen. Sigve Mæland ble valgt med stort flertall
Valgkomiteens innstilling på de fire resterende representanter i
landsstyret ble enstemmig vedtatt. Disse er
ve?°LdlTd- Viktc* Evjen, gruve, (gj.v.), Nordland: Arvid Forså
Sin eru^TSv ,
' ”g' (gi'V') °S Fi"n“rk: ASbWl"
TvTV^0mitéens formann Arthur Mogstad:~mr nå Rolf Hnvd fr»

Ste0
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g “ telt ,,t- S,& distr“ 11 “*»

ill

så dårlig kontakt med forbundet, at det skulle være nødvendig med
spesielle hensyn her. Jeg foreslår forslaget avvist.
I valget på varamenn ble valgkomitéens innstilling enstemmig
bifalt, bortsett fra varamannen fra Finnmark. Her hadde valg
komitéen innstilt Ragnar Tharaldsen.
Reidar Helgesen foreslo Ragnvald Andersen fra A/S Nefelin, med
den begrunnelse at Nordens Klippe hadde sin representant og det
er tre gruver i Finnmark.
Kurt Mortensen, Nordens Klippe, sa at det var stort sett enighet i
Finnmark-delegasjonen om å støtte Helgesens forslag.
Deretter ble Ragnvald Andersen valgt med stort flertall.
Øystein Larsens forslag om å avvise det forslaget Mogstad hadde
lagt fram om distrikt IFs representasjon, ble vedtatt med stort fler
tall.
Kontrollkomitéen

Valgkomitéens forslag til representanter og varamenn ble enstem
mig vedtatt.

LO’s representantskap
Valgkomitéens innstilling på fire representanter hadde ett mot
forslag: Odd Olsen istedetfor Ole Bergsrønning. Bergsrønning ble
valgt med stort flertall, de øvrige ble valgt enstemmig.
Det skulle velges enda en representant til LO’s representantskap.
Ivar Skredderhaug foreslo som 5. mann til representantskapet
Ingvald Strømhaug, avd. 51, Hedmark.
Hans O. Kleiven fant det riktig at en representant for de private
anlegg fikk den ledige plassen, og varslet forslag når valgkomitéen
hadde sin innstilling klar.
Arvid Forså foreslo Arna Karlsson, rengjøring.
Dirigenten refererte deretter valgkomitéens forslag på den 5.
representanten: Ingvald Berntsen, avd. 18.
Harriet Andreassen: -l denne landsmøteperioden har forbundet
fått utvidet sin representasjon i LO’s representantskap til 5, og så
vidt jeg husker ble det vedtatt i forbundsstyret at den femte repre
sentanten skulle komme fra rengjøringssektoren, og en ble oppnevnt,
slik at gruppen har vært representert. Det enstemmige forslag fra
gruppen var på Reidun Johansen, Østfold, med Berit Mikkelsen,
Hordaland som varakvinne.
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De+t har rengJ^mg fått, en i forbundsstyret og to i landsoSilSo?^^
Ernst Mløvsen tok ofså ordet for å støtte forslaget på Berntsen
totaRoSd? ba ^ “ 0PPUaring: Har valgkomiteen foreslått
OppHaring fra Øystein Larsen: - Rasmussen representerer stor
"ntlSgr»^ 116,6 la0d6‘ 08 kal'
- pPå som represenl

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Øystein Hagen foreslo at Ivar Pedersen ble valgt som varamann
for Aust-Agder i stedet for Arthur E. Halvorsen.
Arthur Mogstad: - Valgkomitéen er enig og endrer sin innstilling
i samsvar med Hagens forslag.
Votering:
Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forbygningsavdelingen
I tillegg til innstillingen på representant fremmet valgkomitéen
forslag på Harald Grande som varamann.
Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Statens Kraftanlegg
Votering:
stiSSg^påT mmfffli o“ Pr“VC'™t‘rin* over valgkomitéens innBernt^nva^grmed ^er^flertalL1'656111311'511311 Der6“"
^ald
Varamenn:
sk^Se enitaS"bf,™”g På "re Varan,em UI L0'a «presentant-

Valgkomitéens innstilling enstemmig vedtatt.

Overføringsanleggene
Valgkomitéens innstilling enstemmig vedtatt.

Statens jernbaneanlegg
Valgkomitéens innstilling enstemmig vedtatt.

Private anlegg
Øystein Hagen foreslo Karl Kolstad som varamann nummer fem
gåfdsstue6»0888 Sa“ fram ,0rSla8 P5 A™ Kaalaao"
Arve Øde-'

Votering:
Arne Jensen ble valgt som 5. varamann med stort flertall.
Etter 10 minutters pause ble møtet igjen satt kl. 12.25.

Tariffrådene
Ole Flesvig satte fram følgende forslag:

Kåre Reiersgård: - På vårt gruppemøte tirsdag var det enighet om
å fremme forslag på 9 representanter. På hvilke grunnlag legger da
valgkomitéen fram forslag bare på 8?
Arthur Mogstad: - Jeg kan bare si at vi har fulgt innstillingen fra
private anlegg.
Kåre Reiersgård:-Hev må det ha skjedd et arbeidsuhell. Jeg.
foreslår protokollen fra vårt gruppemøte opplest.
Harald Øveraas: - Jeg var ikke med på dette gruppemøtet og
har ikke lest protokollen. Det som ble gjort var at vi overleverte
innstillingen til valgkomitéen når det gjaldt representanter, og her
var 10 representanter foreslått med varamenn. Jeg kan ikke si på
hvilke grunnlag valgkomitéen er kommet til 8, men det har iallfall
skjedd en utvidelse fra 6 til 8. Jeg oppfatter det som om gruppa
foreslår utvidelse til 9, og dette får da landsmøtet ta stilling til.
Kåre Reiersgård: - Jeg håper at landsmøtets deltakere ikke vil gå
mot en samlet gruppe fra private anlegg, og ber innstendig om at
det blir votert over om vi skal ha 9 representanter.
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Skifer
taijo"! “frå" SS8kal h° * ^ 9’ m“ V‘ ^ la“,a11 Utvidet
Dirigenten: - Det foreligger da forslag om at tariffrådet for Private
anlegg utvides til 9 representanter. Vi går til votering:
anlegg me9med St°rt flerta11 V6dtatt å Utvide tariffrådet for private
+ foresl° utsettelso av val§ på representanter foreløpig og
oppfattet det som vedtatt.
y
8

Brakkebetjeningen
Valgkomitéens innstilling enstemmig vedtatt.

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Niende representant i Private anlegg
Valgkomitéens formann: - Komitéen foreslår som 9. mann Arne
Pedersen og Rolf Hoggen som varamann.
Reiersgård støttet sterkt innstillingen, og pekte på at Arne Peder
sen var med i den forrige forhandlingsdelegasjonen som alle var
enige om hadde gjort godt arbeid.
Harald Øveraas: - Har ikke noe i mot at Hoggen blir varamann,
men det blir kanskje litt problematisk for ham at han er oppført to
steder og skal representere to fylker, så jeg foreslår at vi følger
innstillingen, med Karl Reiersgård som varamann for Pedersen.

Maskinentreprenører
Valgkomitéens innstilling enstemmig vedtatt.

Rengjøring
Valgkomitéens innstilling enstemmig vedtatt.

Votering:
Valgkomitéens innstilling på Arne Pedersen som representant og
Reiersgård som varamann ble enstemmig vedtatt.

Asfalt
Alfred Haugen hadde foreslått:

Statens havnevesen
Valgkomitéens innstilling enstemmig vedtatt.

«Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne forhandlingsutvalg for asfaltindustrien.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Statens fyr- og merkevesen
Valgkomitéens innstilling enstemmig vedtatt.

Vaktsektoren
Bergverk
Valgkomitéens innstilling enstemmig vedtatt.

Mineral
no^rduHaUffenrGrU^ hadde 5 representanter i inneværende
^ 1
her fr den redusert til tre representanter. På vegne av
g ppa foreslår jeg fire representanter og Odd Sem, Røra valgt
Håkon Josanger"

^rup^a h”

PS Johnny As isMel for

erTkt!k0mi+téenS f0rmann>
- Vi fikk bare forslag på 3 men
er ikke i mot en utvidelse til 4 og foreslår Odd Sem.
Dette ble enstemmig vedtatt av landsmøtet

Stt.‘,ere‘ler ^ PS ^ Ha8“S ^ »»
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Dag Bjørnstad hadde replikk til forslaget om at forbundsstyret
får fullmakt til å oppnevne tariffråd for vaktgruppa.
- Er det fastsatt noe tall på representanter til et slikt råd? I tilfelle
ikke har vi et konkret forslag.
Harriet Andreassen: — I og med at det ikke er fastsatt noe tall,
regner vi med at forbundsstyret også får fullmakt til å vurdere
hvilket antall det er behov for.
Deretter ble forslaget enstemmig vedtatt.

AVSLUTNING OG HILSENER
Og med dette var dagsordenen ferdig.
Dirigenten takket på dirigentbordets vegne for saklig debatt, og
ga ordet til formannen Øystein Larsen, som igjen ga ordet videre
til representantene fra gjestebenken.
171

Børge Jul Larsen, Dansk Funktionærforbund tnlrw ^
de nordiske landsorganisasinn^r vi f
r’ kket pa vegne av

faglige politikk, sa Jul Larsen og taLe^fot 2Sfr/het6 o^"6
og Ønsket lykke til i arbeidet framover.
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Vi står nå foran avslutningen av dette landsmøtet.
Det er bare å konstatere at det høye nivå når det gjelder debatt
og ledelse som vi har hatt i de senere år fortsetter — noe jeg er glad
for.
I likhet med tidligere vil jeg foreslå at vi gir dirigenter og sekre
tærer en godtgjørelse på kr. 300— hver for det ekstra arbeid de har
hatt for at landsmøtet skulle bli heldig avviklet.
I min hilsningstale kom jeg inn på en del av de oppgaver vi står
overfor i de årene som kommer. Mest av alt må det være klart at
det er den politiske styringa vi må satse alt på for å styrke, og her
må fagbevegelsen gjøre sitt. Vi har ikke råd til å la de borgerlige få
styringa. - Det står for mye på spill til det i dag.
Vi kjenner Høyres motiver, som til alle tider har hatt som hoved
motiv: «Den sterkes rett» - det vil si den sterkestes rett til å utnytte
den svakeste.
Kristelig Folkeparti er bygget opp på selvhevdelsesprinsippet, hvor
de klart underkjenner alle redelige mennesker som har et annet
livssyn. Kristelig Folkeparti er de eneste salige etter deres egen
påstand, og det må vel sies smaker ikke så lite fariserisk. Selv om
de hevder å være representanter for midtpartiene, må en bare kon
statere den tydelige høyreretningen de i realiteten står for - og det
er ingen arbeidstaker tjent med.
Jeg vil igjen gjenta det jeg understreket under åpningstalen om
at det bare er en reell samling i arbeiderbevegelsen som kan gi oss
muligheter for å kunne lede utviklingen i den tid som kommer — og
i den retning vi ønsker.
Også denne gang går en hel del av våre kamerater ut av forbundsog landsstyret. Når det gjelder forbundstyret, går disse ut:
Karine Pedersen, Egil Aspaas og Arthur Bråten.
Ut av landsstyret går:
Einar Valde, Tellef Rislå, Andreas Egeland og Lillemor Strøm.
Olav Stigen, Arthur Mogstad, Gustav Merkesdal og Martin Melby.
(Stole kommer igjen i forbundsstyret.)
Ellers så vil vi takke vår gamle redaktør Henry Harm som hadde
stillingen siden 1958 til 1975.
Vår Nord-Norgessekretær, Edvard Laxå, vil om vel 1 år gå over
i pensjonistenes rekker. Jeg regner med å ha landsmøtet med meg
når det gjelder å vise ham vanlig oppmerksomhet når vi kommer til
det aktuelle tidspunkt.
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•
haf °gså gått av medarbeidere i den forløpne periode oe som
oaraet r ^ riakkelaV’
S°m j6g likevel vil «evne. Først ekte^
SSeStSn;.11'” °lal h»d<ie 38 5r
> forbundet.
Karl Pettersen hadde 19 år som styremedlem.
Vi gir dem en ekstra takk ved denne anledning.
Jeg ønsker også de nye medlemmer i forbunds- og landsstyret rnen+Sire?res^ntantskap ~ 1 de resPektive tariffråd og utvalg velkom
men til et godt samarbeid i den periode vi har foran oss.
forbuS/^ Sid6 Skal l0Ve å SatSe På 6n vMere framgang for vårt

Landsmøtets representanter og gjester

Når det gjelder protokollen fra dagens mrite her -ie«
,
møtets fullmakt til landsstyret å godkjenne denne
^ S'
Jeg vil da til slutt erklære Norsk Arbeidsmandsforbunds 28 ordi

AVD. 1, BUSKERUD:
Repr. nr.: 1. Kåre Reiersgård, 2. Gerd Solli, 3. Synøve Velde, 4.
Arvid Sj åstad, 5. Jakob Jakobsen, 6. Nils Fønnebø, 7. Leiv Moen.

B“sre ,or avsiu‘tet' °g ^
Takk for nå!
Møtet ble hevet kl. 13.05.

AVD. 2, AKERSHUS:
Repr. nr.: 8. Svein Nygård (varamann for Leif Eibakk), 9. Arne
Johansen, 10. Bjarne Korsmo, 11. Olaf Høgmoen, 12. Odd Gruer,
13. Kjell Arne Hauger, 14. Arvid Dynge.
AVD. 3, MØRE OG ROMSDAL:
Repr. nr.: 15. Leif Larsen, 16. Grete Sjåvåg, 17. Lars Strand,
18. Oddvar Hånes, 19. Olmar Lien, 20. Markus Hestnes, 21. Gud
mund Hol, 22. Leif Breivik, 23. Ivar Meyer (varamann for Svein
Boman), 24. Asbjørn Witsø, 25. Gerd Sætre, 26. Eivind Folkestadås,
27. Rolf Hoggen (varamann for Anne S. Bugge), 28. Mellvin Steinsvoll, 29. Martin Rimstad, 30. Anton Sæbønes, 31. Ingvald Almklov,
32. Lars Hovden, 33. Kari Hansen (varamann for Evy Blindheim).
AVD. 4, NORDLAND:
Repr. nr.: 34. Bjørg Bergseter, 35. Arna Karlsson, 36. Elly Antonsen, 37. Arnstein Remmen, 38. Ivar Moen, 39. Rolf Jensen, 40. Per
Ingebrigtsen, 41. Ragnvald Fagerjord, 42. Kåre Bøystad, 43. Alvind
Kristensen, 44. Arvid Forså, 45. Arvid Øygård, 46. Asmund Ånes,
47. Leif Lorentsen Skomo, 48. Per Kosmo (varamann for Bjarne
Løkås), 49. Torstein Hansen, 50. Tore Honggard (varamann for Åsa
Slydal), 51. Trygve Jensen, 52. Bjarne Jørgensen.
AVD. 5, OSLO:
Repr. nr.: 53. Inger Syversen, 54. Elsa Frantsen, 55. Ruth Haugen,
56. Jens Jakobsen, 57. Steinar Torp, 58. Jørgen Bergundhaugen,
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AVD. 6, BERGEN—HORDALAND:
FrSare?6^»^ Br2vaa6T?' “'“T”™

66- Olaf

Tufteland,
70. Peder
Aldal 71 Arne MS7ifld Sandnes> 69- Johannes
- Arne Elde,
74. Be^^f
avd.

7, AGDER:

sen, 86. Olav Tveite.

’

S

° annesen’ 85- Ivar B. Peder-

AVD. 8, SØR-TRØNDELAG-

Johansen, 132. Sverre Slåtten, 133. Reidar Furuseth (varamann for
Åge Kristiansen), 134. Sven Pettersen, 135. Ivar Karlstad.
AVD. 14, RAUSAND:
Repr. nr.: 136. Bård Kvernberg.
AVD. 16, SKJOMEN-ANLEGGENE:
Repr. nr.: 137. Dagfrid Hagen, 138. Harald Johansen, 139. Edvard
Moen, 140. Arne Hovind.
AVD. 17, FINNMARK:
Repr. nr. 141. Edvald Svendsen, 142. Sverre Sivertsen, 143 Knut
Arnesen, 144. Tor Kling, 145. Ivar E. Olsen, 146. Thorodd Borch,
147. Ragnvald Andersen, 148. Oluf P. Olaussen, 149. Mikkel Bongo
(varamann for Arnfinn Øverdal).
AVD. 18, ROGALAND:
Repr. nr. 150. Gerd Hauge, 151. Ruth Jensen, 152. Svein Nesvåg,
153. Dagfinn Malmin, 154. Einar Støle, 155. John G. Husveg, 156.
Lars Surdal, 157. Magne Slettebø, 158, Markus Wiik, 159. Jan
Iversen, 160. Arne Jensen, 161. Ingvald Berntsen, 162. Ernst Ditløvsen.

avd.

9, NORDENS KLIPPE, KIRKENESAVD. 19 OG 20, SULITJELMA:
Repr. nr. 163. Ole Nystad, 164. Terje Storjord.
AVD. 21, EIDFJORD - ANLEGGENE:
Repr. nr. 165. Norvald Kvåle, 166. Arnulf Indrebø.

Ha_
AVD. 10, ØST/VESTFOLD-

AVD. 22, SOGN OG FJORDANE:
Repr. nr. 167. Ingvald Andersen, 168. Helga Linde, 169. Arthur
Solstad, 170. Steinar Borlaug, 171. Kåre Førde, 172. Audun Åsebø,
173. Tormod Noste, 174. Toralf Årdal.

Avd. 12, TELEMARK:
Repr. nr.: 122. Sigfred Pedersen, 123. Hedvig Livik
Veslestaul, 125. Joh,, Odd Grave, 126. Arnfinn Ni£l! '
AVD. 13, HEDMARK-

noX,
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AVD. 23, NORD-TRØNDELAG:
Repr. nr. 175. Odd Sem, 176. Arne Knudsen, 177. Kristen Mediaas,
178. Olav Lillesand (varamann for John Buan), 179. Karl J. Bjørgvik, 180. Harald J. Grande, 181. Rolf Buknotten, 182. Roald Ottesen,
183. Signe Knutsen, 184. Eva Sundfær.
AVD. 27, TROMS:
Repr. nr. 185. Ivar Langstrand, 186. Charles Hermansen, 187.
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AVD. 157, SKOROVAS:
Repr. nr. 228. Leif Godejord (varamann for Erling Brønseth).

AVD. 36, OPPLAND:
f(3e£r' nr' i92' Arve Ødegårdstuen, 193. Kåre Furuly (varamann

196 MaSe BakkT^V^A194' r1™ StenSby’ 195' °dd Rusten>
enp-l loa r ,akke^> l07- Anne Juvstad (varamann for Inger Lillg), 98. .ohan Dokken, 199. Hans Lehre, 200. Kjell Svendsrud
201. Ingemund Ruste, 202. Hans O. Kleiven.
^venasrud,
AVD. 41, FOLGEFONN-ANLEGGENERepr. nr. 203. Ottar Bauge, 204. Ingar Solberg.
AVD. 46, NORSK VAKT- OG KONTROLLSELSKAP SECURITASRepr. nr. 205. Dag Bjørnstad.
Ab'
AVD. 51, FOLLDAL:
Kristiansen ^ IngVald Strdmhaug, 207. Asbjørn Hagen, 208. Trond

AVD. 69, MALMO:
By<i' 210' R°" H°Vd’ 211' S0l''d*

AVD. 75, GIKEN:
Moljord.ni' 213' Fr6d NyStad’ 214- Åge Lund °lsen’ 215- Sverre

AVD. 111, LØKKEN:
Repr. nr. 216. Ole Bergsrønning, 217, John Bergeng 218 Arthur
HalsethrØnnmg, 219. John Hårstad.
’
' Artnur
AVD. 125, MOFJELLET:
Repr. nr. 220. Thorleif Henriksen.
AVD. 128, SULITJELMA:
Repr. nr. 221. Agnar Godønes (varamann for Henrik Pettersen).
AVD. 142, SVALBARD:
sen T25 T 222-c;figve Mæland- 223- Bj. Løvli, 224. Ingvald Johan, 225. Svein Sørnsen, 226. Arne Troldmyr, 227. Magne Lyngstad.

AVD. 214, SANDBEKK:
Rrepr. nr. 229. Magnus Elvestrøm, 230. Torbjørn Selebø, 231. Johs.
Johansen.
AVD. 220, NVE LINJEARBEIDERE:
Repr. nr. 232. Olav Masteholtet, 233. Arthur Fossum, 234. Øyvind
Bærhaugen, 235. Oddmund Moholt.
AVD. 404, BERGEN:
Repr. nr. 236. Karen Johannessen.
AVD. 487, BLEIKVASSLI:
Repr. nr. 237. Ottar Lenningsvik.
FORBUNDETS TILLITSMENN
Formann: Øystein Larsen. Nestformann: Ole Flesvig. Hovedkas
serer: Ludvik Wangsmo. Sekretærer: Alfred Haugen, Harald Øveraas, Harriet Andreassen, Lars Nilsen og Knut Westgård. Distrikts
sekretær: Edvard Laxå.
FORBUNDSSTYRET
Harald Haugli, Sørumsand, Karine Pedersen, Oslo, Egil Aspaas,
Oslo, Ole Klemo, Lierbyen, Erland Fredriksen, Halden, Arthur
Bråten, Lalm og Inger Kjær stad (deltok med tale- og stemmerett
som representant for forbundets funksjonærer).
LANDSSTYRET
Thorleiv Myrhvang, Skarnes, John Nordnes, Barkåker, Tellef
Rislå, Herefoss, Andreas Egeland, Kvinesdal, Thorleif P. Støle, Hauge
i Dalane, Gustav Merkesdal, Mauranger, Ivar Seljeseth, Førde i
Sunnfjord, Einar Valde, Ålesund, Harry Jakobsen, Trondheim,
Arthur Mogstad, Malm, Martin Melby, Verdal, Viktor Evjen, Suli
tjelma, Lillemor Strøm, Bodø, Martin Rognli, Nordkjosbotn og
Asbjørn Larsen, Kirkenes.
KONTROLLKOMITEEN
Bernt Alfsen, Bodø, Johs. Haugen, Oslo og Kjartan Olsen, Oslo.
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evisjonssjef Strangel og revisor Inger Høgberg.

^
Oddvar Stølen.

Finske forbund:
Statliga Arbetarnas Forbund: Kaarlo Letho, Antero Savinen og
Raimo Rannisto. Finlands Byggnadsarbetarefbrbund: Fritiof Lillqist.
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terfmen hadde^tk0113^ f°r StatS=" °g kommunalansatte) var invioch' Traindustriarbetare-UniOTi^^Johrf^Lofblad^H^Jru161151^^^”3^8len: A. Schmidt.
°n ij0±blad- GruvemternasjonaNordiske sammenslutninger:

NortS^BrSnai??1 A”15|,g;in8sarbetareu»loiien: Nils Lindstrom
og uS lap "IS i ^„t«„“rbe‘are,e(ITti0n“: B6ria Jdnsson

Bet tjsEe

INNENLANDSKE GJESTER
Regjeringen, DNA og LO:
Regjeringen: Tor Halvorsen. Det norske Arbeiderparti: Reiulf
Steen og Kåre Myrvold. Landsorganisasjonen: Tor Aspengren og
Ragnar Røberg Larsen. LOs presse- og informasjonskontor: Per
Haraldson. Arbeidernes Ungdomsfylking: Sissel Rønbeck og Alf
Hildrum. Statstjenestemannskartellet: Albert Uglem. Arbeidernes
Opplysningsforbund: Lars Buer.
Fagforbundene:
Norsk Tjenestemannslag: Johnny W. Skibsted. Norsk Kommune
forbund: Ivar Andresen og Jens Torp. Norsk Elektriker- og Kraft
stasjonsforbund: Erling Johansen og Gunnar Skogseth. Norsk
Skog- og Landarbeiderforbund: Knut Nakken og Thor Thorsen.
Bekledningsarbeiderforbundet: Finn Nilsen og Bjarne Bårdsen.
Norsk Papirindustriarbeiderforbund: Sverre Andresen og Olav
Bratlie. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund: Erling Steinbru
og Nils Bjerga. Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund: Odd Isak
sen og Rasmus Solend. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund: Arne Moe. Norsk Jernbaneforbund: Sverre Kortvedt og
Peter Eklo.

H^E.'

Danske forbund:

Funktionærforbund: Bprge Ju! Larae„

* OM Slæhr' Dansk

Svenske forbund:

Bi^St 0?=e£S. “■ s(tig
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