DAGSORDEN
OG

FORSLAG
TIL

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUNDS
24. ORDINÆRE LANDSMØTE
11. —16. OKTOBER 1959

AKTIETRYKKERIET - OSLO 1959

Av- IT- Let
\y

DAGSORDEN
til
Norsk Arbeidsmandsforbunds 24. ordinære landsmøte
11. oktober 1959 og følgende dager.
1

•-y

®

•S

a. Fullmaktenes godkjenning.
b. Vedtakelse av dagsordenen og forretningsordenen.
c. Valg av 4 ordstyrere og 4 sekretærer.
d. Valg av komitéer:
Valgkomité.
Buds j ettkomité.
Redaksj onskomité.

Arkiv ^
og

Landsmøtets åpning og konstituering:

®

Bibliotek «

2

Beretninger, regnskaper og revisjonsrapporter:
a. Beretning for 1955, 1956, 1957 og 1958.
b. Regnskap for 1955, 1956, 1957 og 1958.
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b. Foreningsvedtektene.
c. Regler om valg av representanter til LO’s kongress.
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a. Innkomne tarifforslag.
b. Forslag om sysselsettingen.
c. Forslag om pensjonsspørsmål.
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Forskjellige forslag.
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Agitasjons- og opplysningsvirksomheten.
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7. Valg:

DAGSORDENENS PUNKT 3

a.
b.
c.
d.
e.

ENDRING AV FORBUNDETS VEDTEKTER

Tillitsmenn.
Forbundsstyre.
Landsstyre.
Revisjonsutvalg.
LO’s representantskap.

8. Avslutning.
FORSLAG TIL FORRETNINGSORDENEN
1. Møtets forhandlinger er ikke offentlige. Dog har arbeiderpres
sens representanter adgang. Likeledes har forbundets medlem
mer adgang til galleriet som tilhørere, unntagen når en sak
besluttes behandlet for lukte dører.
Representantene må forevise adgangskort og tilhørere medlemsbok ved inngangen.
2. Til å lede møtet velges 4 ordstyrere. Ordstyrerne ordner inn
byrdes møtenes ledelse. Til å føre protokollen velges 4 sekre
tærer.
3. Møtene holdes fra kl. 9—13 formiddag og fra kl. 15—18 etter
middag.
4. Ingen har rett til a få ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Unntagen for innledningsforedragene 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
med de inntegnede talere. Til forretningsordenen 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 må leveres skriftlig til ordstyreren, undertegnet med
vedkommendes navn og navnet på den forening han repre
senterer. Ikke noe nytt forslag kan tas opp etter at det er be
sluttet satt strek med de inntegnede talere.
Forslag som ingen forbindelse har med de på dagsordenen
oppførte saker, kan ikke behandles.
6. Alle beslutninger avgjøres med alminnelig flertall. I tvils
tilfelle eller når 20 representanter forlanger det, foregår av
stemningen ved navneopprop.
i. I protokollen innføres kun forslagene og avstemningene samt
de fattede beslutninger.
8. Protokollen oppleses ved hvert møtes begynnelse og for siste
møte ved dets avslutning.
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a. Forbundsvedtektene.
Prinsipperklæring.
1. Avd. 69, Malmo Gruvearbeiderforening foreslår:
Prinsipperklæringen som ble opphevet i 1951 gjøres gjeldende
fra og med landsmøtet 1959.
Motivering på landsmøtet.
2. Avd. 75, Giken Gruvearbeiderforening foreslår:
Prinsipperklæringen som gjaldt før 1951 vedtas på nytt og inn
føres i forbundsloven. Denne prinsipperklæring gir det beste grunn
lag for de framtidige retningslinjer for forbundets virksomhet.
Motivering:
Det er senest i år, ved de lønnsoppgjør som har funnet
sted, til fullkommenhet bevist hvem som representerer den
økonomiske makt i vart samfunn. Det er de kapitalistiske represen
tanter som er årsaken til dårlige og ufullstendige lønnsforhold ved
sitt kategoriske nei til lønnstillegg og til en indeksregulering som
ble vedtatt i fellesforslaget. Under denne erkjennelse erklærer for
bundet å arbeide for å avskaffe de kapitalistiske samfunnsforhold
og gjennomføre sosialismen i Norge.
Landsstyret foreslår: Forslaget kan ikke tiltres.
§ 1. FORBUNDETS VIRKEOMRÅDE
3. Landsstyret foreslår at Landsorganisasjonens kongressvedtak
av 1957 om forbundets virkeområde inntas i § 1.
§ 2. FORMÅL
4. Avd. 432, Rusåga Jernbanearbeiderforening foreslår:
Punkt 2, etter «sosiale og kulturelle interesser» tilføyes: utvide
samarbeidet mellom faglig og politisk virksomhet for i valg å sikre
arbeiderflertall i Stortinget.
5. Avd. 75, Giken Gruvearbeiderforening foreslår:
Punkt 4, får slik ordlyd: Å arbeide for å sikre friheten, rettssik
kerheten og bygge ut en sosialistisk styreform i Norge.
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6. Avd. 223, Selbu og Tydal Vegarbeiderforening, foreslår:
Punkt 4. Endres til: Å medvirke til å sikre friheten, rettssikker
heten og bygge videre ut den demokratiske styreform for å bane
veien for en fredelig overgang til et sosialistisk samfunn.
Motivering:
For alltM å ha perspektivet i vår daglige kamp klart er det nød
vendig å slå fast at en sosialistisk styreform er formålet med hele
vår faglige virksomhet.
For øvrig motivering på landsmøtet.
i. Avd. 111, Løkken Gruvearbeiderforening foreslår:
Punkt 5 og 6 går ut. I stedet foreslås følgende: Å arbeide for en
sosialistisk samfunnsutvikling slik at produksjonsmidlene blir over
ført til samfunnseie, da i første rekke de finansielle institusjoner,
såsom bank og forsikring.
Motivering på landsmøtet.
Landsstyret foreslår: De nåværende vedtekter opprettholdes.
§ 3. MEDLEMSKAP
8. Avd. 75, Giken Gruvearbeiderforening, foreslår:
Punkt 2 a) gis følgende ordlyd: De lønnstakere som står tilsluttet
eller representerer et politisk parti som har et fascistisk eller nazis
tisk program.
Motivering:
Den «hale» som følger og som har ordlyden «eller formål som
er beslektet hermed», mener vi har en tendens utover de nevnte
ting og kan medføre skadelige påstander for andre hederlige med
lemmer. «Halen» bør derfor utgå.
Landsstyret foreslår: Forslaget kan ikke tiltres.
§ 5. LANDSMØTET
9. Avd. 62, Svean Arbeidsmannsforening foreslår:
Medlemmer som Norsk Arbeidsmandsforbund har utnevnt til
æresmedlemmer av forbundet må telle med når det gjelder foreningers rett til representasjon til landsmøter.
Motivering:
Forbundsstyret bør ikke bare legge det økonomiske til
grunn når det gjelder representasjon til landsmøtene, men også
telle med dem som forbundet selv har valt som æresmedlemmer.
Altså: Ikke sette æresmedlemmer utenfor om forbundet har fritatt

disse for kontingent til forbundet. (Æresmedlemmer svarer i de
fleste foreninger administrasjonskontingent til sin forening.)
10. Avd. 75, Giken Gruvearbeiderforening foreslår:
Punkt 3. Landsmøtet består av de av foreningen valte represen
tanter og av landsstyrets medlemmer.
Foreningenes representasjonsrett regnes etter de reelle medlems
tall i de siste 3 måneder før landsmøtet. Ingen forening kan ha
mer enn 4 representanter på landsmøtet, regnet etter følgende tall:
1 representant for de første 40 medlemmer, og videre 1 representant
for de følgende 150 medlemmer.
Mindre foreninger velger sammen 1 representant såframt med
lemstallet når opp i 40. Valg av representanter kan ikke finne
sted før dagsordenen er behandlet av dem som skal delta i valget
av representanter. Valgbar er bare den som har sitt medlemskap i
orden og som har vært medlem av forbundet i minst 3 måneder.
Punkt 4 utgår.
Motivering:
Vi anser det for å være helt overflødig å ha flere punkter
i loven som bestemmer retningslinjene for valg av represen
tanter. Videre mener vi at det virker uheldig med at det skal
være innbetalt ordinær kontingent som skal være det avgjørende
for representantenes antall fra foreningene. Syke og skadede med
lemmer betaler jo ikke kontingent, og heller ikke æresmedlemmer,
men disse medlemmer bør vel bli forskånet for å betraktes som
ugilde, selv om de er sykmeldte over et lengre tidsrom eller har
vært uheldig ved en bedriftsulykke. Æresmedlemmer som er over
65 år og som har vært medlemmer opptil 40—50 år har vel gjort
så stor innsats at de må være berettiget til å delta i valg av repre
sentanter til landsmøtet.
Landsstyret
uendret.

foreslår:

De

nåværende

bestemmelser

beholdes

§ 6. LANDSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE
11. Avd. 75, Giken Gruvearbeiderforening foreslår:
Punkt 3. Ved valg av tillitsmenn kreves vanlig alminnelig flertall.
Motivering:
Den demokratiske ordning med at den som får de fleste stemmer
under et valg er valt anses fullgod og skaper ingen forviklinger.
Landsstyret foreslår: Forslaget kan ikke tiltres.
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12. Landsstyret foreslår: pkt. 3 endres til:
«Å velge 25 medlemmer og 16 varamenn til landsstyret. Av disse
skal 11 være faste medlemmer av forbundsstyret, som skal bestå
av formannen, nestformannen, kassereren og 2 sekretærer samt 6
representanter med varamenn som velges i Oslo og nærmeste om
egn.»

Motivering fra avd. 223: Slik avstemningsreglene er nå betyr de
faktisk i praksis en undervurdering av de aktive medlemmers døm
mekraft. De medlemmer som ikke er i besittelse av såpass ansvars
følelse at de stemmer i et tariffoppgjør må ikke gis anledning til
å hemme de aktives initiativ for å fremme sine livsinteresser.
For øvrig motivering på landsmøtet.

13. Landsstyret foreslår at § 6, pkt. 10, utgår.

§ 9. LANDSSTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE
14. Avd. 69, Malmo Gruvearbeiderforening foreslår:
Punkt 5, skal ha følgende ordlyd: Å endre lønninger og den godt
gjøring landsmøtet har fastsatt for diét og tapt arbeidsfortjeneste
i henhold til gjennomsnittet av de oppnådde resultater ved tariff
revisjoner for forbundets medlemmer.
Landsstyret foreslår: Forslaget kan ikke tiltres.
15. Landsstyret foreslår: Punkt 5. «Å fastsette tillitsmennenes
lønninger og arbeidsvilkår etter nærmere drøftelse med tillitsmen
nene, samt fastsette diét, tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter.»

§ 15. AVSTEMNING OVER TARIFFORSLAG
16. Avd. 69, Malmo Gruvearbeiderforening foreslår:
Punkt 1. I første setning strykes ordene «som regel». I annen set
ning tilføyes ordene «de frammøtte» foran ordet medlemmene.
17. Avd. 223, Selbu-Tydal Vegarbeiderforening foreslår:
Punkt 1. Ordene «som regel» går ut.
18. Avd. 69, Malmo Gruvearbeiderforening foreslår:
Punkt 2. Tilføyes ordet «frammøtte» foran ordet medlemmer.
19. Avd. 223, Selbu-Tydal Vegarbeiderforening foreslår:
Nytt punkt 2. Er flertallet av de avgitte stemmer for forslaget,
er det vedtatt. Er flertallet imot, er det forkastet. Avstemningen er
bindende.
20. Avd. 69, Malmo Gruvearbeiderforening og avd. 223, SelbuTydal Vegarbeiderforening foreslår:
Foreslår at punkt 3 og 4 utgår.
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21. Avd. 75, Giken Gruvearbeiderforening foreslår:
Nåværende formulering av § 15 oppheves og erstattes med føl
gende: Over viktige spørsmål skal styret mellom landsmøtene la
foreta avstemninger innen forbundet. Ved slike avstemninger gjel
der simpelt flertall. Avdelingene sender inn til forbundet de avgitte
stemmer for og imot.
Motivering:
Enhver som i endel år har deltatt i fagorganisasjonen er
merksam på den store passivitet som nå gjør seg gjeldende altfor
sterkt. Skal hjemmesitterne være de avgjørende ved avstemning
over tarifforslag, kommer det sikkert til å skape enda større passivi
tet. Hvilken interesse kan medlemmene ha av å gå på møtene når
de som sitter hjemme har avgjørelsen i sin hånd? Ingen sak bør
vedtas av andre enn de medlemmer som deltar i møtet og aller minst
bør hjemmesitterne få avgjørelse på lønnsforhold.
22. Avd. 111, Løkken Gruvearbeiderforening foreslår:
Punkt 1, 2, 3, og 4 utgår. I stedet foreslås følgende:
Tarifforslag skal legges fram for medlemmene til uravstemning.
Avstemningen bør om mulig foregå på arbeidsplassen. Forslaget av
gjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.
Motivering:
I de nåværende avstemningsregler over tarifforslag er forholdet
slik i dag at ifølge den nåværende paragraf blir det hjemmesit
terne som eventuelt kan avgjøre et avstemningsresultat. Dette
mener vi er en meget uheldig ordning. Med påbudt uravstemning
vil de fleste komme med, og det vil da gi et fullgyldig bilde av
medlemmenes mening.
23. Avd. 147, Orkanger Arbeidsmannsforening, foreslår:
Det rettes følgende henstilling til LO:
Avstemningsreglene endres slik at alle tarifforslag skal legges
fram for medlemmene, og at et flertall av de som har deltatt i
avstemningen avgjør om et forslag er forkastet eller vedtatt.
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Motivering:

§ 19. KONTINGENT

Medlemmenes rett til selv å avgjøre om de vil godta eller for
kaste et tarifforslag bør fastslås som en ufravikelig regel, og det
må være like så selvfølgelig at de som ikke nytter retten til å delta
i avstemningen ikke må ha noen som helst innflytelse på resultatet
— hverken direkte eller indirekte.

27. Landsstyret foreslår en forhøyelse av kontingenten på 50 øre
på den ordinære kontingent for heltbetalende og 30 øre for halvt
betalende medlemmer.

Landsstyret foreslår: Forslagene til § 15 kan ikke anbefales ved
tatt i henhold til LO’s vedtekter.

§ 20. KONTINGENTENS INNBETALING

§ 17. STØNAD UNDER ARBEIDSSTANS
24. Avd. 337, Stavanger og Jæren Vegarbeiderforening, foreslår:
De anførte satser er for lave, og vi foreslår at de blir forhøvet
til det dobbelte.
25. Avd. 443, Stavanger Vask- og Rengjøringskvinners forening,
foreslår:
De gamle kontingentklasser går ut og en foreslår følgende nye
satser:
For heltbetalende medlemmer .................................. kr. 65.00 pr. uke
For halvtbetalende medlemmer ............................. » 60.00 »
»
Medlemmer som har barn å forsørge får et tillegg på kr. 8.00 for
hvert barn pr. uke.
Motivering:
De gamle satser som na brukes i forbundet ligger langt etter
andre forbund og er lave særlig tatt i betraktning den store stig
ning i levekostnadsindeksen.
26. Vegarbeidernes stedlige styre, midtre distrikt, Hedmark
foreslår:
Stønaden forhøyes for kl. 0 til kr. 32.00 med henholdsvis like stor
forhøyelse pr. uke for de øvrige klasser.
Motivering:
På grunn av økte leveomkostninger finner vi det forsvarlig å øke
stønaden under en eventuell arbeidsstans.
Landsstyret foreslår: Forslag om forhøyelse av stønad under ar
beidsstans må behandles av budsjettkomitéen, da størrelsen må sees
i sammenheng med landsmøtets vedtak om forhøyelse av medlems
kontingenten.

28. Avd. 404, Bergens Vakt- og Renholdsbetjeningsforening, fore
slår:
Punkt 1. Den ordinære kontingent innbetales av fagforeningen
til forbundet hver måned og senest innen den 20. i den derpå føl
gende måned.
Motivering:
Da avdelingen er den eneste av samtlige avdelinger i Bergen,
så vidt vites, som har kontingentoppgjør til forbundet annenhver
måned, mener den at av hensyn til innbetalingen av kontingent til
lokale organisasjoner hver måned vil den foreslåtte innbetaling
passe best.
Landsstyret foreslår: De nåværende bestemmelser bibeholdes.

§ 21. KONTINGENTFRIE MEDLEMMER
29. Avd. 7, Evje Arbeiderforening, foreslår:
Punkt 5. Foreslår gjeninntatt det gamle punkt om æresmedlemskap fra tiden før siste landsmøte.
Motivering:
Nåværende punkt er en tilbakegang for vår organisasjon når det
på andre felter arbeides for nedsettelse av aldersgrensen.
30. Avd. 99, Vestfold Vegarbeiderforening, foreslår:
Aldersgrensen for betaling av heltbetalende kontingent nedsettes
til 60 år.
31. Avd. 111, Løkken Gruvearbeider forening, foreslår:
Tillegg til punkt 5. Kvinnelige medlemmer som har fylt 62 år
og som har vært medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund i 20
år og som har innbetalt 1000 ordinære kontingentmerker til for
bundet opptas som æresmedlemmer.

10
11

Motivering:
Mange av de kvinner som står tilsluttet forbundet i dag er kom
met sent inn i arbeidslivet, idet de i mange tilfelle har måttet
overta forsørgerens byrde ved dennes bortgang. Videre kan påpekes
at aldersgrensen for kvinner er 62 år.
32. Avd. 136, Sarpsborg og Omland Arbeidsmannsforening, fore
slår:
Punkt 5. Endres slik at medlemmer med 25 års medlemskap og
innbetalt kontingentmerker i henhold til forbundets krav samt har
fylt 65 år opptas som æresmedlemmer og fritas for kontingent.
Motivering:
Foreningen er av den oppfatning at det skal ikke være til hinder
for et medlem som har vært medlem av andre forbund og som
etter vedtak om forbundenes virkefelt må overføre sitt medlemskap
å. få æresmedlemskap når de ellers oppfyller betingelsene.
33. Avd. 400, Balestrand Veg- og Anleggsarbeiderlag, foreslår:
Punkt 5. Medlemar som har fylt 65 ar og har vore medlemar
av Norsk Arbeidsmandsforbund i minst 25 år vert opptekne som
æresmedlemar av forbundet og vert fritekne for kontingent. Med
lemskapet i LO må ikkje vera avbrote.

Landsstyret foreslår: § 21 beholdes uendret.
§ 31. VEDTEKTER FOR FORSIKRINGSKASSEN
34. Avd. 73, Jakobsbakken Gruvearbeiderforening, foreslår:
Punkt 4, forandres til: Dør et medlem som er berettiget etter
nærværende lov, utbetales til medlemmets ektefelle, barn, foreldre
eller nære slektninger som medlemmet før sin død har testamentert
forsikringssummen denne, uten at medlemmet behøver å ha for
sørgelsesplikt.
Motivering på landsmøtet.
35. Avd. 404, Bergens Vakt- og Renholdsbetjeningsforening, fore
slår:
Punkt 4. Avdelingen foreslår at begravelsesbidraget forhøyes til
kr. 700.00.
Motivering:
Det fastsatte beløp til begravelsesbidrag, kr. 500.00, har ikke fulgt
prisutviklingen. Ved enhver utbetaling som avdelingen har foretatt
overfor medlemmers pårørende har det vært klaget over at beløpet
er svært lavt i forhold til dagens priser.
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36. Avd. 20, Sulitjelma jern- og metallarbeiderforening, foreslår:
Punkt 5, skal lyde: Medlemmer som har oppfylt betingelsene for
æresmedlemskap i henhold til bestemmelsene i § 21, pkt. 5, og er
opptatt som æresmedlemmer, skal få utbetalt hele forsikringssum
men, kr. 1500.00, ved fylte 70 år og har sluttet i arbeid.
Medlemmer som ikke har oppfylt bestemmelsene i § 21, pkt. 5,
skal utbetales etter den skala som er oppført i pkt. 4 i § 31 ved
fylte 70 år og har sluttet i arbeid.
Motivering:
Da vi har institusjoner som betaler begravelsesbidrag, mener
foreningen at medlemmene bør få den opparbeidede forsikring ut
betalt i levende live. Det er mens man lever at man trenger penger,
ikke etterat man er død.
37. Avd. 136, Sarpsborg og Omland Arbeidsmannsforening, fore
slår:
Pkt. 5, siste setning, får følgende ordlyd: Forskudd på kr. 600.00
utbetales til medlemmet selv om dette er i arbeid.
Motivering:
Foreningen mener at vårt forbund bør følge samme framgangs
måte som andre forbund, f. eks. Norsk Kommuneforbund. Forenin
gen er videre av den oppfatning av selv om medlemmet er i arbeid
vil den fordel som et æresmedlemskap gir være en oppmuntring
for gamle medlemmer, en oppmuntring en bør få mens en lever.
38. Avd. 400, Balestrand Veg- og Anleggsarbeiderlag, foreslår:
Pkt. 5. Medlemar som hev oppfylt betingelsane for æresmedlem
skap i § 21, pkt. 5, og er opptekne som æresmedlemar kan få ut
betalt sitt opparbeidde forsikringsbeløp. Om der før er utbetalt
begravelsesbidrag ved ektefelles død, skal det dragast frå.
39. Avd. 432, Rusåga Jernbanearbeiderforening, foreslår:
Punkt 5 og 6 utgår. Nytt punkt: Medlemmer som har fått pen
sjon på grunn av nådd pensjonsalder, sykdom eller vanførhet, og
som således har sluttet i arbeidet, kan få utbetalt det forsikrings
beløp de har opparbeidet seg, såframt medlemmet har 10 års sam
menhengende medlemskap og innbetalt 500 ordinære merker.
Motivering:
Etter de forskjellige sosiale tiltak med forskjellige trygdeordnin
ger i stat og kommune, og den dertil store stigning i tegninger av
forsikringer i livsforsikringsselskaper, mener vår forening at for
utsetningene for pkt. 2 i § 31 i dag kan forandres.
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aJ™er’ °g kjenner også m’ at medlemmer med nådd pensjonsalder eller av grunner som omskrevne ved å få utbetalt forsik
ringsbeløpet kan ha glede av og kanskje få råd til å realisere et
ønske som de ellers ikke kan nå.
PunktV6'MedlBaleStraniVeg" °g Anleggsarbeiderlag, foreslår:
Punkt 6. Medlemar som hev minst 10 års medlemskap i forbundet og pa grunn av vang dårlig helse eller alderdom ikkje kan
al+1 tg,S=arkeid’ kan på spknad gjennom sin avdeling til for
bundsstyret fa utbetalt sitt opparbeidde forsikringsbeløp.

Motivering:

_

.

“

tJ

Me søkte for eit av våre medlemar om å få utbetalt 50 prosent
kln T vkrinlSbl+draget På grUnn aV at han hev dårlig helse °g ikkje
stor urette
h?'
Mc “ avslag- Me synest det er ein
stor urett at medlemane ikkje kan få ubetalt sine eigne pengar
medan dei hev bruk for dei.
pengar
41. Avd. 70, Sandnes Arbeiderforening, foreslår:
1. Forsikringssummen som er skissert i loven utbetales uavkortet
den dag medlemmet på grunn av fastsatt aldersgrense må slutte
sitt arbeid i vedkommende yrke (fag).
2. Det samme gjelder hvis en arbeider grunnet sykdom eller skade
ma iratre arbeidet.

Motivering:
hofd^kr^nn1^6 Syke°rdning er 1 dag tanger en ikke å tilbakeholde kr. 500.00 for medlemmets gravferd. Foreningen mener det
sin Tr k
! kraV at medlemmet i noen mon får nyte godt av
sin troskap mot organisasjonen i levende live.
42. Avd. 73, Jakobsbakken Gruvearbeiderforening, foreslår:
un
, siste ledd forandres til: Forsikringssummen kan kun
overdras ved testamente til nære slektninger eller adoptivbarn
Motivering pa landsmøtet.
Landsstyret foreslår: Forslagene kan ikke tiltres.
GuIImerke.
43. Avd. 266, Sjøflot Fagforening, foreslår:
Medlemmer som har 25 års medlemskap i LO har krav på å få
P*lnala f°^ trd^st medlemskap millom dei fagorganiserte same
kva forbund i LO dette medlemskap er opparbeidd i.
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Grunngjeving:
I avdelinga vår har vi mange medlemmer som er avskåret fra
å få dette heidersteiknet av di dei før har stått som medlemmer
i Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund. I og med at avdelinga
vår vart flytta over til Norsk Arbeidsmandsforbund for nokre år
sidan kan ikkje disse medlemmer få dette heidersteiknet i dette
livet. Det gjelder storparten av medlemmene våre. Difor tenkjer
vi at Landsmøtet må ta dette framlegget opp til drøfting og gjera
eit vedtak som gjev alle medlemmer same rett i LO i Norge.
Landsstyret foreslår: Forslaget oversendes LO med forslag om å
opprette en bestemmelse om gullmerke for langt medlemskap i LO.
b. Foreningsvedtektene.
§ 1. OPPGAVER
44. Avd. 88. Sunndal Arbeidsmannsforening, foreslår:
Punkt 11 — fotnote tilføyes: eller medlem av styret uten stemme
rett.
Motivering:
Det er viktig at styret velges uten at en skal ta hensyn til om
vedkommende også er egnet til formann for studieutvalget.
Landsstyret foreslår: Fotnoten endres til: «Utvalgets formann bør
være medlem av styret eller tiltre styret uten stemmerett.
§ 3. INNMELDINGSAVGIFT
45. Avd. 88, Sunndal Arbeidsmannsforening, foreslår:
Punkt 1, annet avsnitt: «Kr. 5.00» forandres til «kr. 10.00».
Videre tilføyes: Er et medlem strøket to ganger grunnet kontingentrestanse, kan han ikke opptas som medlem uten at forbunds
styret etter søknad har gitt sin tillatelse hertil.
Motivering: Unødvendig.
Landsstyret foreslår: Første del av forslaget anbefales vedtatt.
Tilføyelsen kan ikke tiltres.
§ 5. ÅRSMØTE OG MEDLEMSMØTER
46. Avd. 404, Bergens Vakt- og Renholdsbetjeningsforening, fore
slår:
Avsnitt 2: Avdelingen foreslår at halvårsmøte utgår og at års15

møtet velger 3 styremedlemmer et år og 4 styremedlemmer neste
årsmøte. Likeledes velges varamenn og revisorer.
Motivering:
Avdelingen mener at dette forslaget kommer til å forenkle ar
beidet innen avdelingene.
Landsstyret foreslår: Forslaget kan ikke tiltres. Videre foreslår
landsstyret: § 5, pkt. 2, første setning, skal lyde: «Valg av styre skal
foretas på hel- og halvårsmøte.»
c. Regler om valg av representanter til Landsorganisasjonens
kongress.
47. Avd. 147, Orkanger Arbeidsmannsforening, foreslår:
Punkt 5, endres til: Valg av representanter skjer distriktsvis,
med en representant med varamenn for hvert distrikt. Forbundene
foretar distriktsinndelingen.
Motivering:
Med de gjeldende regler har medlemmene ingen innflytelse på
valgene, idet det er helt umulig å endre forbundets innstilling. Vi
er merksam på at en ordning med distriktsvise valg heller ikke
gir medlemmene den hele bestemmelsesrett, men tror det gir større
muligheter for medlemmene til å bestemme hvem som skal repre
sentere deres distrikt.
Landsstyret foreslår: Forslaget kommer inn under Landsorganisa
sjonens vedtekter og kan ikke behandles på landsmøtet.
DAGSORDENENS PUNKT 4
DEN FAGLIGE OG ØKONOMISKE SITUASJON
a) Innkomne tarifforslag.
Bergverkene.

tillegg. Dette tillegg skulle etter vår mening vært gjprt gjeldende
for alle arbeidstakere nord for polarsirkelen. Vi viser til andre
land som har folk som arbeider nord for polarsirkelen og som har
visse lettelser. Norge har jo også innrømmet store lettelser for
Svalbard-arbeiderne. Vi vil her peke på at skolelærerne har Finnmarks-tillegg.
Landsmøtet må vedta at dette forslag blir tatt opp ved neste
tariffrevisjon.
49. Nattillegg.
Nattillegget for skiftarbeidere forhøyes fra 25 prosent til 50 pro
sent.
Motivering:
Da det har vært liten øking i grunnlønnen ved de foregående
revisjoner av tariffen, mener vi det er på sin plass at skifttillegget
forhøyes. Da nattarbeid er en unaturlig arbeidstid som bevirker
at kroppens organer kommer i ulage, noe som igjen er årsak til
fordøyelsesvansker med medfølgende magelidelser, kan vi med sik
kerhet fastslå at nattarbeid er helseskadelig. Vi er klar over at i
mange tilfelle må det drives nattarbeid og på disse arbeidsplasser
må prosenten for nattarbeid forhøyes til 50 prosent som vederlag
for de store påkjenninger og ulemper som nattarbeid er.
50. Reglene for bevegelige helligdager må gjøres gjeldende for
ettermiddagsarbeid jul-, påske- og pinseaften, da de som har ettermiddagsskift nevnte dager taper et skift for hver helg, da det er ar
beidsstans fra kl. 15 helligdagsaftenen.
51. Feriegodtgjørelsen for de lavest-lønte må forhøyes og vi fore
slår at forbundet får gjennomført følgende prosentvise forhøyelser:
Årsinntekt på kr. 10 000.00 gir 7.5 % feriegodtgjørelse.
»
»
» 9 000.00 » 8
%
»
»
»
» 8 000.00 » 9
%
»

48. Avd. 53, «Nordens Klippe», foreslår:
Polartillegg.
Vi henstiller til forbundets landsmøte å gå inn for et polartillegg
for arbeidere som arbeider nord for polarsirkelen.
Motivering:
Etter krigen da en hel del arbeidere kom sørfra til Nord-Norge
for å delta i gjenreisingsarbeidet, hadde disse et såkalt Finhmarks16

52. Alt anleggsarbeid under dagen blir å betrakte som arbeid
under dagen i samsvar med overenskomsten.
Arbeidstiden ved sunnhetsskadelige arbeidsplasser som tunneler,
knuseverk og konvaier nedsettes til 40 timer pr. uke.
Motivering:
Vi er av den oppfatning at faren for silikose er like stor i tun
neler og knuseverk som i gruven. Av den grunn må forslaget om
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gjennomføring av 40 timers arbeidsuke på disse sunnhetsskadelige
arbeidsplasser tas opp.
53. Avd. 69, Malmo Gruvearbeiderforening, foreslår:
Avdelingen henstiller til landsmøtet å vedta at saken om inn
arbeidelse av ekstra helligdager tas opp til revisjon ved neste
tariffrevisjon.
Motivering på landsmøtet.
Anleggene.
54. Avd. 63, Telnes Arbeidsmannsforening, foreslår:
Landsmøtet pålegger forbundsstyret å ta opp med Norsk Ar
beidsgiverforening spørsmålet om ansiennitetsbestemmelser og at
eventuelt den nye Hovedavtalens § 9 gjøres gjeldende for anlegg.
Motivering:
Anleggsarbeidet er i dag av en slik karakter at det pågår i mange
år på samme anlegg og at mange er på anlegget i hele perioden.
Når anlegget nærmer seg slutten og innskrenkningene i arbeids
stokken begynner, mener vi at de som har vært lengst på anlegget
må ha ansiennitet og bli med de siste som sies opp.
Vi mener at det må finnes fram til retningslinjer som tar hensyn
til dette og til eksempelvis eldre arbeidere i firmaet som er over
ført fra annet anlegg.
Vegarbeidsdriften.
55. Avd. 359, Bodø-Røsvik Vegarbeiderforening, foreslår:
Bodø-Røsvik Vegarbeiderforening vil foreslå for Landsmøtet at
det må bli gjort fortgang med bedriftslegeordningen.
Motivering på landsmøtet.
56. Bodø-Røsvik Vegarbeiderforening vil foreslå for landsmøtet
at det blir opprettet egen overenskomst for verkstedarbeiderne i
vegvesenet.
Motivering:
Vi vil foreslå at det blir opprettet en overenskomst i likhet med
den som er mellom Forsvarsdepartementet og Lønns- og prisde
partementet på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og
Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den andre siden.
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57. Bodø-Røsvik Vegarbeiderforening foreslår for landsmøtet at
det må forsøkes å få en annen ordning med utbetaling av lønn
under sykdom.
Motivering:
Den ordning som er nå er helt forkastelig. Når en mann blir syk
og har arbeidet så lenge at han har rett til lønn under sykdom,
må han få legen til å skrive ut to sykemeldinger, en til Trygde
kassen og en til vegvesenet. Dersom han ikke gjør det, får han
ikke noen lønn før han neste gang søker legen og da kan få en
sykemelding.
Landsstyret foreslår: Alle forslag i forbindelse med endringer i
overenskomstene oversendes det kommende forbundsstyret.
Tariffer vedtatt ved uravstemning.
58. Avd. 53, «Nordens Klippe», foreslår:
Landsmøtet må vedta å fremme forslag overfor LO om at tariff
avtaler som er vedtatt ved uravstemning ikke kan forandres av
LO’s sekretariat.
Motivering:
Vi sikter her til LO’s sekretariats vedtak om å utsette forhand
lingene selv om indeksen når den røde strek. Derved er den halv
automatiske indeksregulering kommet i fare og vil heller ikke virke
etter sin hensikt, og det er et klart brudd på vedtatte avtaler.
Landsstyret foreslår: Forslaget kan ikke tiltres. Det vises for
øvrig til den redegjørelse som vil bli gitt på landsmøtet om den
faglige og økonomiske situasjon.
b) Forslag om sysselsettingen.
59. Avd. 98, Øvre Årdal Arbeiderforening, foreslår:
Foreningen foreslår at det vert meir kontroll med arbeidssøkarar
i Arbeidsformidlingane og Arbeidskontora.
Motivering:
Det har ofte vist seg at fleire som har søkt arbeid på anlegg o. 1.
gjerne har hatt anna levebrød, som gårdsbruk o. 1. Nå når det er
verre å sysselsetta alle, må det verta meir kontroll, slik at dei
vert sett i arbeid dei som har hatt anleggsarbeid e. 1. som hovudyrke og livsstilling.
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60. Avd. 111, Løkken Gruvearbeiderforening, foreslår:
Landsmøtet retter en henstilling til statsmyndighetene om å få
vedtatt en lov mot slike oppsigelser som i den senere tid har fore
gått ved Orkla-konsernet. I hvert fall må bedrifter som deler ut
utbytte utover det av aksjeloven fastsatte komme under en spesiell
lovbestemmelse.
61. Avd. 147, Orkanger Arbeidsmannsforening, foreslår:
Når omsynet til gjenreising eller andre viktige samfunnsinteresser
gjør det nødvendig, kan Kongen fastsette at driftsstans eller driftsinnskrenkninger, som skal meldes, ikke må settes i verk uten sam
tykke av Arbeidsdirektoratet eller den det gir fullmakt.
Motivering:
Krise og arbeidsløshet er dessverre atter blitt en realitet og vi
anser det nødvendig at alle midler tas i bruk for å sikre den fulle
sysselsetting. De fleste bedrifter har i etterkrigstiden hatt gode
tider og har lagt opp betydelige fonds. En av begrunnelsene for
disse fondsopplegg har vært at de skulle brukes til å sikre syssel
settingen når vi fikk nedgangstider. Det viser seg nå at bedriftene
ikke er villig til å bruke sine reserver til dette formål, men redu
serer arbeidsstyrken så mye som mulig selv om de har arbeids
oppgaver. En gjennomføring av dette lovforbud er derfor et av de
tiltak som må komme på tale for å hindre unødige oppsigelser
62. Avd. 225, Førde Veg- og Anleggsarbeiderforening, foreslår:

64. Avd. 405, Røssåga Anleggsarbeiderforening, foreslår:
Militærbudsjettet og sysselsettingen.
Mange av Arbeidsmandsforbundets medlemmer er hver vinter
rammet av arbeidsledighet. Bakgrunnen for dette er sesongbetont
arbeid og budsjettmessige hensyn.
Militærbudsjettet er nådd svimlende høyder, og vi krever at
forbundet må gå inn for nedskjæring og at midlene brukes til
produktivt arbeid for de ledige anleggsarbeidere.
Motivering på Landsmøtet.
65. Avd. 438, Tverland Jernbanearbeiderforening, foreslår:
Tverlandet Jernbanearbeiderforening foreslår at landsmøtet ved
tar en henstilling til statsmyndighetene om å fortsette jernbanebyggingen fra Fauske og nordover. I alle fall må det allerede på
budsjettet 1960—61 gis bevilgning til forberedelse av arbeidet på
denne strekning.
Motivering:
Alle er vel kjent med at arbeidet på Nordlandsbanen ebber ut,
og av den grunn er det av største betydning for sysselsettingen at
arbeidet blir opptatt på denne strekning. Vi er videre av den opp
fatning at jernbaneanlegget tvinger seg fram, da veg aldri kan
erstatte jernbane over de lange strekninger.
66. Avd. 560, Sandneskrysset Vegarbeiderforening, foreslår:
Sandneskrysset Vegarbeiderforening mener at vegvesenets bortsettelse av arbeid til entreprenører må begrenses, aller helst opp
høre.

\ egarbeid utført for sysselsettingsmidler må vegarbeiderne få
fortrinnsrett til. Vi henstiller til landsmøtet å ta saken opp, og for
bundet må medvirke til at loven om sysselsetting blir forandret.
Motivering på landsmøtet.

Motivering:
Vegarbeiderne begynner nå å føle seg utrygge på arbeidsplassene,
da det kommer ordre om innskrenkning hvert år og noen blir opp
sagt hver høst. Arbeidslederne uttaler at vegvesenet har for mange
arbeidere.

^63. Avd. 325, Stavanger og Omegn Arbeidsmannsforening, fore-

Landsstyret vil legge fram egen innstilling for landsmøtet i spørs
målet om sysselsettingen.

For stabilisering av arbeidsstyrken bør avgang ved oppnådde 65
ar nå komme til anvendelse.
Innblanding fra private entreprenører til statsarbeid må ikke
forekomme, da det uten tvil vil forøke antall anleggsarbeidere og
skaffe utrygge arbeidsforhold og lediggang i denne sektor. Ledig
heten er allerede for stor.
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c. Forslag om pensjonsspørsmål.
Pensjonsspørsmålet for gruvearbeiderne.
67. Avd. 23, Ålen Gruvearbeiderforening, foreslår:
Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte i oktober 1959 retter
henstilling til Den kgl. norske Regjering om å fremme forslag om
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Lov om pensjon for gruvearbeidere etter samme retningslinjer som
for statens arbeidere. Aldersgrensen for oppnåelse av pensjonen
ma vurderes ut fra hensynet til gruveyrkets krevende fysiske og
psykiske krav. For at pensjonsordningen kan komme i stand sna
rest ma staten tre støttende til. De nåværende konjunkturer og

iVnuS

* ,ek”isk «•*** “■

<««

Motivering:
aUe tanffrevisj0ner 1 de senere år vært høyst
aktuell, hvilket ogsa framgår ved Lønnsnemndskjennelsen i 1956
og siden ved fellesforhandlingene i 1958, der den vedtatte avtale
inneholder bestemmelse om utredning av saken for alle yrkesgrupper mnen 1960. En har forstått dette slik at pensjonsspørsal,f f°£ enkelte grupper kunne opptas i avtaleperioden. Det
skuHe ikke vaere urimelig om de som en stor del av sitt liv har
Lhliiw
6 1 grU/Yrket nå får en ordning i likhet med statens
sådarf
’
med laVere avganSsalder, eventuelt en bevegelig

Landsstyret foreslår: En er enig i foreningens forslag og fore
slår at landsmøtet fatter beslutning om å kreve en avgjørelse i
pensjonsspørsmalet for gruvearbeiderne.
Pensjonstrygden for statens arbeidere.
68. Avd. 148, Nordre Vestfold Vegarbeiderforening, foreslår:
Pensjonsalderen for vegarbeiderne settes til 65 år. Arbeideren
maYler 360 pensionsgivende måneder gis anledning
til a holde pa i arbeidet til 68 år.
s
slår9 AVd 325’ StaVanger og 0megn Arbeidsmannsforening, foretrekk11
S°m tidligere f0reslå en hdyere ytelse for pensjonskassetrekk. Aldersgrensen innenfor anleggssektoren må og bør nå nedsettes^Det ma være naturlig at anleggs- og driftsarbeidere innenfor
XNbB har likeverdige pensjonsordninger.
70. Avd. 405, Røssåga Anleggsarbeiderforening, foreslår:
Pensjonsalderen for anleggsarbeidere settes til 60 år.
Motivering på Landsmøtet.
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71. Avd. 225, Førde Veg- og Anleggsarbeiderforening, foreslår:
Pensjonen for statsarbeiderne er altfor liten. Noe må gjøres for
å få en større pensjon.
Motivering på Landsmøtet.
72. Avd. 315, Audnedalen Vegarbeiderforening, foreslår:
Det bør på landsmøtet tas opp forslag om at pensjonsordningen
for statens arbeidere også blir gjort gjeldende for fylkenes og
herredskommunenes vegarbeidere.
Motivering på Landsmøtet.
73. Avd. 403, Fosen Vegarbeiderforening, foreslår:
Pensjonstrygd for statens arbeidere er en sak som må anses for
uløst innen fagorganisasjonen, da bare endel av arbeiderne i vegarbeidsdriften kommer inn under ordningen.
Foreningen er gjort kjent med at forbundet har anmodet fylkes
mennene om at det må opprettes pensjonsordning for de fylkes
kommunale arbeidere, og at saken må bli realitetsbehandlet på
førstkommende fylkesting.
Saken vil neppe løses ved en slik henvendelse, da det beror på
de enkelte fylkers standpunkt til saken, slik at det kan bli gjen
nomført en generell ordning over hele landet.
Fosen Vegarbeiderforening vil derfor foreslå overfor landsmøtet
at det blir vedtatt en henvendelse til myndighetene om at det sna
rest blir rettet på den store skjevhet i lov om statsarbeidertrygden,
slik at alle arbeidere i vegarbeidsdriften straks kommer inn under
loven.
Skulle det være nødvendig med gruppering av arbeiderne, stats-,
fylkes- eller herredskommunale arbeidere, må statsmyndighetene
gi påbud til nevnte etater om at det blir budsjettført de nødvendige
beløp som må utredes til statsarbeidertrygden, så alle arbeidere
kan komme i likestilling i pensjonstrygden.
Landsstyret vil fremme innstilling til landsmøtet.
DAGSORDENENS PUNKT 5
FORSKJELLIGE FORSLAG
Nasjonalisering av gruveindustrien.
74. Avd. 51, Folldal Gruvearbeiderforening, foreslår:
På grunn av den usikre økonomiske situasjon innenfor bergverks
industrien, henstilles det til Arbeidsmandsforbundet igjen å reise
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krav overfor myndighetene om nasjonalisering av bergverksindu
strien i Norge.
75. Avd. 111, Løkken Gruvearbeiderforening, foreslår:
Som en nødvendig forutsetning for at staten kan overta de for
skjellige næringsgrener, er at den til enhver tid har den fulle kon
troll over den økonomiske politikk. Vi mener derfor at statens
overtakelse av bankene bør komme i første omgang.
Da det i Meldal kommune ligger et større bergverk er det nær
liggende for vår forening i første rekke å tenke på statens over
takelse av bergverksindustrien, og uten å komme inn på den Økono
miske side av spørsmålet ved statens overtakelse av industrien, er
møtet av den formening at mye av det som i dag føles som usik
kerhet og urettferdighet må kunne elimineres.
Dette gjelder i første rekke usikkerheten med å beholde sin ar
beidsplass når konjunkturene går ned og arbeidsgiverne finner at
deres profitt ikke blir stor nok.
Likeså har vi lov å håpe at den store sosiale forskjell mellom
de ansatte vil komme bort, da dette er et irritasjonsmoment som
ikke på noen måte skaper trivsel eller arbeidseffektivitet blant
de ansatte.
Ut fra det syn vi her har gitt til kjenne, vil vi rette en sterk
henstilling til Det norske Arbeiderparti om å gå sterkt inn for en
nasjonalisering av bergverksindustrien i Norge.
76. Avd. 125, Mofjellet Gruvearbeiderforening, foreslår:
På grunn av den usikre økonomiske situasjon som bergverkene
befinner seg i,^henstilles til Arbeidsmandsforbundet igjen overfor
myndighetene å reise kravet om nasjonaliseringen av bergverks
industrien i Norge.

lighetens grenser. Svingende konjunkturer på verdensmarkedet bør
ikke være det eneste avgjørende for driften.
77. Avd. 206, Skaland Grafittarbeiderforening, foreslår:
En anmoder om at Norsk Arbeidsmandsforbund igjen reiser krav
overfor myndighetene om nasjonalisering av bergverksindustrien.
78. Sulitjelma faglige Samorganisasjon foreslår:
På grunn av den usikre økonomiske situasjon innenfor berg
verksindustrien, henstilles det til Arbeidsmandsforbundet igjen å
reise krav overfor myndighetene om nasjonalisering av bergverks
industrien i Norge.
Motivering:
I den senere tid har prisene på bergverksprodukter, spesielt når
det gjelder kobber og svovelkis, gått stadig nedover, og vi som
arbeider ved de private gruvebedrifter har fått føle dette ved inn
skrenkningen og oppsigelser.
Vi er også blitt gjort kjent med at ved de bergverk som staten
har interesser i, er det ennå ikke aktuelt med innskrenkninger i
noen form.
Vi er av den oppfatning at staten ikke i alle tilfelle er den beste
arbeidsgiver, men vi tror at om denne overtok bergverkene i Norge,
ville vi få sikrere arbeidsforhold, og ikke slik som nå at vi har
den truselen hengende over oss: I dag har vi arbeid, i morgen
er vi kanskje satt utenfor.
Landsstyret vil fremme innstilling til landsmøtet.
Bedriftskartlegging.

Motivering:
Spørsmålet om å overføre eiendomsretten til våre bergverk til
staten er ikke av ny dato. På landsmøtet i Norsk Arbeidsmands
forbund i 1948 ble spørsmålet tatt opp. Vi viser til det vedtak som
da ble gjort.
I Rana-distriktet har gruvearbeiderne bitre erfaringer. I tiden
før 1940 holdt private interesser gruvedriften i gang. Var prisene
på malmen dårlig, ble gruvene lagt ned og arbeiderne sagt opp. Det
ble arbeidsløshet og fattigkasse. Som alle andre arbeidere i vårt
land må også gruvearbeiderne sikres sine arbeidsplasser innen rime
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79. Avd. 44, Grubernes Arbeidsmannsforening, foreslår:
Foreningen foreslår at det oppnevnes en komité som får i opp
drag å foreta en grundig kartlegging (analyse) av sosialpolitikken
ved våre industrielle storbedrifter. Forbundsstyret får i oppdrag i
samråd med sekretariatet å sørge for en slik kartlegging.
Motivering:
Norsk Fagbevegelse har alltid i sitt arbeid kjempet for en sosialis
tisk samfunnsordning med større velstand og en rettferdig for
deling av samfunnsgodene for det arbeidende folk. Store resultater
25

er oppnådd, men en kan ikke se bort fra at det ennå finnes mange
små og store huller som må lappes igjen.
Sosialpolitikken ved våre bedrifter er et at de store huller i vårt
velferdssamfunn som ikke har endret karakter de siste årtier, og
som vi ikke lenger kan være kjent med. Som eksempel kan en
trekke fram A/S Sydvaranger hvor staten sitter med aksjemajori
teten, og hvor en finner en sosial klassifisering av arbeidsstokken
som taler sitt tydelige språk om at en kursendring snarest må for
beredes. For å understreke den sosiale klassifisering «arbeider»
kontra «funksjonær», skal nevnes noen eksempler:
Pensjonsordningen:
Arbeideren får ved fylte 70 år utbetalt kr. 1800.00 pr. år. Funk
sjonæren får 64 prosent av grunnlønnen, dvs. av en grunnlønn på
kr. 15 000.00 vil han få en bedriftspensjon på kr. 9600.00.
Livspolise:
Bedriften har for noen år tilbake tegnet livsforsikring for sine
ansatte, hvor arbeideren ved fylte 70 år vil få utbetalt kr. 1000.00,
funksjonæren får kr. 20 000.00 ved 65 år.
Boliger:
I boligpolitikken foregår det en bevisst kløving av arbeidsstokken,
med opprettelse av velregulerte funksjonærsamfunn, bestående av
store moderne boligblokker. Dette til tross for at mange arbeidere
med familie ennå frister brakketilværelsen.
Denne sosiale skjevheten finner vi i hele det sosiale program.
Det er også i pressen ofte trukket fram eksempler på hvordan
sosialpolitikken ved norske bedrifter følger skillelinjer
Vi mener derfor at sosialpolitikken ved våre bedrifter som vi
møter den i dag setter velferdssamfunnet i et dårlig lys, og at
tiden nå er inne til at saken tas opp i sin fulle bredde.
Landsstyret foreslår: Saken oversendes det nye forbundsstyret
som i samråd med LO fremmer saken overfor de rette myndigheter.
Ulykkesforsikringen.
80. Avd. 88, Sunndal Arbeidsmannsforening, foreslår:
Forbundets ulykkesforsikring i A/S Norske Alliance overføres
til Samvirke.
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Motivering:
LO sendte i fjor ut et rundskriv som videre ble distribuert gjen
nom forbundene til avdelingene der det ble oppfordret til at for
eningene sørget for å tegne sine forsikringer i Samvirke. Det er
kjent hva årsaken er til at denne oppfordring ble gitt. Det skulle
da være naturlig at også forbundet sørget for at ulykkesforsikrin
gen ble ordnet gjennom Samvirke.
Landsstyret har i møte den 12. april besluttet at forbundets ulyk
kesforsikring skal overføres til Samvirke og saken forelegges lands
møtet som referat.
Fordeling av representanter i landsstyret.
81. Avd. 88, Sunndal Arbeidsmannsforening, foreslår:
Fordelingen av landsstyremedlemmer mellom jernbane- og kraft
anlegg foretas i forhold til medlemstall ved hver av disse.
Motivering:
Det er kjent at antall medlemmer ved disse to sektorer har for
skjøvet seg slik at kraftanleggene nå har langt flere medlemmer
enn tilfelle er ved jernbaneanleggene. Forholdet må rettes opp ved
dette landsmøte, slik at representasjonen står noenlunde i forhold
til medlemstall, men dog slik at det blir tatt tilbørlig hensyn til
geografiske forhold.
Landsstyret foreslår: Forslaget oversendes landsmøtets valgkomité.
Velferd på anleggene.
82. Avd. 98, Øvre Årdal Arbeiderforening, foreslår:
Ved industriar og anlegg skal det avsettast 1 prosent av nettoinnkoma til arbeidsgjevaren til sosiale og kulturelle formål. Sum
men skal nyttast på industriplassar og anleggsplassar til bate for
dei ansatte arbeidarane.
Motivering:
Det har alltid vist seg at på store industriplassar og anlegg at.
det ikkje vert ytt noko pengemidlar frå arbeidsgjevaren som er
hytta til sosiale og kulturelle formål. Ein meiner at arbeidsgje
varane ikkje skal sjå på arbeidarane som eit nummer, men også
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Motivering:

sjå på det menneskelege verd. Med utbygging av samfunnshus,
idrettsanlegg, helsestasjonar m. v. og med kulturelt og sosialt ar
beid, vil ein få det menneskelege verd høgare. Det vil og verta
meir trivsel på arbeidsplassen. Ein vil få eit sundare livssyn og
arbeidet vert ikkje som ofte no sett på som ein tvang til livsopp
hald, men som ei velsigning for folket.

Et slikt yrkesstipend vil være en økonomisk støtte til skolema
teriell til medlemmers barn som er i den alder at de ikke har fast
arbeid, men i stedet kan ta et yrkeskurs. Samtidig vil dette være en
honnør til et eldre medlem når han vet han har en organisasjon
som støtter opp og han vil følgelig kjenne seg stolt over det.

Landsstyret sier seg prinsipielt enig i foreningens forslag og fore
slår at saken oversendes det nye forbundsstyret.

Landsstyret foreslår: Tidligere bestemmelser i vedtektene opp
rettholdes.

Industriforbundsformen.

Arbeidervernloven.
85. Avd. 111, Løkken Gruvearbeiderforening, foreslår:

83. Avd. 98, Øvre Årdal Arbeiderforening, foreslår:
Ein vil henstille til landsmøtet at ein no må revidere oppfatning
om Industriforbundsformen. Ein tillet seg å sette fram forslag om
at ein går over til kartell innom LO, der dei arbeidarar vert orga
nisert som verkeleg høyrer saman i ei gruppe innom kartellet.
Ein vil sette fram forslag om at landsmøtet tek stilling til for
slaget som vert oversendt LO.
Motivering:
Det har ofte vist seg på arbeidsplassen at det vert strid mellom
dei forskjellige forbund om organisering av arbeidarane. Det er
svært uheldig at arbeidarane som arbeidar for same mål til beste
for arbeidarane skal bli ueinige om kva forbund dei skal høyra til,
Organisasjonsområda er sett opp av Kongressen for LO, men det
er vanskeleg mange gonger å føra det fram i praksis med overflyttingar av medlemar frå dei forskjellige forbund. Ved at det var
kartellar ville ein ha same kontingent og same rettigheitar i alle
kartellar. Ein ville og unngå at det vert oppretta såkalla gule orga
nisasjonar, ein visar til no sist Bedriftselektrikerforbundet og fleire
andre.
Landsstyret foreslår: Forslaget oversendes Landsorganisasjonen,

Landsmøtet pålegger forbundsstyret gjennom LO å virke for
en endring i Arbeidervernloven som kan gi bedre vern av syk
meldte arbeidere, i forbindelse med retten til oppsigelse av sådanne.
Motivering:
Vi er fullt oppmerksom på at bedriftene har full rett til å si opp
arbeidere som i lengere tid har vært borte fra sitt arbeid på grunn
av sykdom — dette ifølge Arbeidervernlovens § 44. Likevel mener
vi det er temmelig brutalt når en mann etter en langvarig sykdom
får sin oppsigelse. Det er en psykisk påkjenning som han burde
vært spart for.
Landsstyret foreslår: Forslaget anbefales vedtatt.
Kontingenttrekk.
86. Avd. 405, Røssåga Anleggsarbeiderforening, foreslår:
Kontingenten til forbundet trekkes på hver lønning av arbeids
giveren.
Motivering på landsmøtet.
Landsstyret foreslår: Forslaget må løses i forbindelse med tariff
revisjonen.

Yrkesstipend.
84. Avd. 111, Løkken Gruvearbeiderforening, foreslår:
Det gis stipend inntil kr. 200.00 til yrkeskurs for medlemmers
barn når forbundsstyret finner at yrket kommer inn under for
bundets virkeområde. Medlemmene må ha minst 10 års medlemskap.
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Besøk av forbundets tillitsmenn.
87. Avd. 405, Røssåga Anleggsarbeiderforening, foreslår:
Forbundets tillitsmenn må få anledning til å komme mer ut til
de enkelte foreninger. Det er faktisk slik at forbundet kjenner
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mange av foreningene bare ved navn. De avdelinger som ligger
langt fra Oslo har sjelden kontakt med forbundets tillitsmenn.
Motivering på landsmøtet.
Landsstyret foreslår: Forslaget oversendes det nye forbunds
styret.
Arbeidstiden.
88. Avd. 405, Røssåga Anleggsarbeiderforening, foreslår:
For alt arbeid under dagen settes arbeidstida til 40 timer pr. uke.
Motivering på landsmøtet.
Landsstyret foreslår: Forslaget oversendes komitéen for forkort
ning av arbeidstiden for tunnelarbeidere.
Produksjonsutvalg.
89. Avd. 53, «Nordens klippe», foreslår:
Produksjonsutvalgene må få medbestemmelsesrett i bedriftene.
Motivering:
Dersom fagbevegelsen skal kunne løse morgendagens oppgaver,
må avtalen endres derhen at utvalgene får medbestemmelsesrett i
bedriftene. Avtalen som nå gjelder gir utvalgene et meget begrenst
arbeidsområde og utvalgene blir med dette ineffektive så lenge de
bare er et opplysende og rådgivende organ.
Landsstyret er i prinsippet enig i forslaget om større medbestem
melsesrett og vil legge fram egen innstilling for landsmøtet.
Ferie.
90. Avd. 53, «Nordens Klippe», foreslår:
Arbeidere i Nord-Norge skal ha 3 ukers sammenhengende som
merferie.
Motivering:
På grunn av den kalde og mørke vinteren er arbeiderne i NordNorge lite tjent med én ukes vinterferie. Med bare 14 dagers som
merferie er arbeiderne fra de nordlige deler av landet avskåret
fra å tilbringe ferien sørpå, da f. eks. reisen Kirkenes—Oslo—Kir30

knes tar 9—10 døgn. Det er derfor av stor viktighet at landsmøtet
vedtar å henstille til myndighetene at 3 ukers sammenhengende
sommerferie blir lovfestet for arbeiderne i Nord-Norge.
Landsstyret foreslår: Det henstilles til LO å gå inn for endringer
i Ferieloven, slik at det blir 3 ukers sammenhengende sommerferie
for alle.
Organisasjonsspørsmål.
91. Avd. 171, Hamar Redskapssentral Arbeiderforening, foreslår:
Redskapssentralens Arbeiderforening i Hamar foreslår at de tre
redskapssentraler i Hedmark danner tre foreninger som omfatter
bare de som sorterer under redskapssentraler, så som verkstedarbeidere, sjåfører og maskinførere, med en avdeling på Hamar, en på
Kongsvinger og en på Tynset. Vi ber landsmøtet behandle saken
på beste organisasjonsmessige måte.
Motivering:
Ved en slik oppdeling i grupper vil vi ha en fordel ved eventuelle
tarifforhandlinger, idet vi timelønte er i mindretall ved lønnsavstemninger og ikke får fremmet våre lønnskrav. Medlemstallet til
forbundet blir heller ikke svekket, idet vi fortsatt vil stå som med
lemmer i forbundet.
Landsstyret foreslår: Forslaget kan ikke tiltres.
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