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DAGSORDEN
til
Norsk Arbeidsmandsforbunds 25. ordinære landsmøte
15. september 1963 og følgende dager.
1. Landsmøtets åpning og konstituering.
a) Fullmaktenes godkjenning.
b) Vedtakelse av dagsorden og forretningsorden.
c) Valg av 3 ordstyrere og 4 sekretærer.
d) Valg av komitéer:
Valgkomité.
Budsjettkomité.
Redaksj onskomité.
2. Beretninger, regnskaper og revisjonsrapporter.
a) Beretning for 1959, 1960, 1961 og 1962.
b) Regnskap for 1959, 1960, 1961 og 1962.
c) Revisjons- og kontrollkomitéens rapporter for samme tids
rom.
d) Muntlig beretning for 1963.
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3. Forandring av forbundets vedtekter.
a) Organisasjonskomitéens innstilling.
b) Fagorganisasjonens stønadskasse.
c) Forbundsvedtektene.
d) Foreningsvedtektene.
e) Vedtektene for ulykkestrygden.
4. Den faglige og økonomiske situasjon.
a) Innkomne tarifforslag.
b) Forslag om sysselsettingen.
c) Forslag om pensjonsspørsmål.
5. Forbundets internasjonale forbindelser.
6. Agitasjons- og opplysningsvirksomheten.
7. Forskjellige forslag.
8. Bevilgninger.
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9. Valg.
a) Tillitsmenn.
b) Forbundsstyret.
c) Landsstyret.
d) Revisjonsutvalget.
e) LO’s representantskap,
t) Tariffråd.
10. Avslutning.
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FORSLAG TIL FORRETNINGSORDENEN
Møtets forhandlinger er ikke offentlige. Dog har arbeiderpres
sens representanter adgang. Likeledes har forbundets medlem
mer adgang til galleriet som tilhørere, unntaken når en sak
besluttes behandlet for lukte dører.
Representantene må forevise adgangskort og tilhørere medlemsbok ved inngangen.
Til å lede møtet velges 3 ordstyrere. Ordstyrerne ordner inn
byrdes møtenes ledelse. Til å føre protokollen velges 4 sekre
tærer.
Møtene holdes fra kl. 9.00 til kl. 13.00 formiddag og fra kl. 15.00
til 18.00 ettermiddag.
Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Unntaken for innledningsforedragene begrenses taletiden til
10 minutter første og 5 minutter annen og tredje gang.
Ordstyreren har for øvrig, når han finner det påkrevd, rett
til å stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og strek med
de inntegnede talere. Til forretningsordenen gis ingen ordet
mer enn 1 gang og høyst 2 minutter til hver sak.
Talerne skal tale fra den dertil bestemte plass i salen.
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.
Alle beslutninger avgjøres med alminnelig flertall. I tvils
tilfelle eller når 20 representanter forlanger det, foregår av
stemningen ved navneopprop.
I protokollen innføres bare forslagene og avstemningene samt
de fattede beslutninger.
Protokollen oppleses ved hvert møtes begynnelse og for siste
møte ved dets avslutning.

DAGSORDENENS PUNKT 3
FORANDRING AV FORBUNDETS VEDTEKTER
a) Organisasjonskomitéens innstilling.
Nr. 1

Fra landsstyret:
Det vises til den trykte innstilling fra organisasjonskomiteen.
Komiteens innstilling tiltres.
b) Fagorganisasjonens Stønadskasse.
Til Fagkongressen 1961 forelå innstilling fra LO’s forsikringskomité om opprettelse av Fagorganisasjonens Stønadskasse. Kon
gressen vedtok mot 26 stemmer å opprette kassen når forbund med
et medlemstall som sammenlagt utgjør mer enn halvparten av LO’s
medlemmer har gitt sin tilslutning.
I den tid som har gått etter Kongressens vedtak, har tilmeldingen
vært så stor at kassen ble besluttet opprettet fra 1. januar 1963.
Den er således nå begynt å virke for de forbunds medlemmer som
har vedtatt å tilmelde seg stønadskassen.
For vårt forbunds vedkommende har landsstyret ment at det ikke
ville være adgang til å tilmelde seg kassen uten at dette eventuelt
var blitt besluttet av et landsmøte, da en tilmelding vil innebære
endringer av forbundets vedtekter § 31. Vedtektene kan bare opp
heves eller endres på et ordinært landsmøte.
Til kommende landsmøte vil det fra landsstyret bli fremmet for
slag om tilmelding til LO’s stønadskasse av flere grunner. For det
første vil en tilmelding bety større likhet i rettigheter forbundene
imellom, noe som igjen vil lette overføring mellom de respektive
forbund ved skifte av arbeidsplass. Dernest vil det kunne medføre
økonomiske problemer å bli stående utenfor, idet stønadskassens
vedtekter § 8 forutsetter at det ved overføring av medlemmer fra
et forbund tilsluttet Fagorganisasjonens Stønadskasse til et forbund
utenfor stønadskassen eller omvendt skal skje et økonomisk opp
gjør, ved at det skal betales et beregnet kontingentbeløp fra de
forbund som avgir medlemmer til det forbund eller kasse som
mottar medlemmet. Dette vil det bli nærmere redegjort for på
landsmøtet.
Det vil føre for langt i selve dagsordenen å gå for meget i detalj
med hensyn til rettighetene i Fagorganisasjonens Stønadskasse. Det
vil derfor på landsmøtet bli innledet om saken. Vi vil derfor her
bare kort peke på noen av de viktigste punkter i vedtektene.
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Kassens ytelser til medlemmenes etterlatte m. v. er gradert etter
betalte merkeår. Ett merkeår er 50 betalte ukemerker eller 12 be
talte månedsmerker. Ett merkeår gir berettigelse til kr. 500.00. Fra
og med 6. merkeår stiger beløpet med kr. 100.00 pr. år opp til 20
merkeår som gir berettigelse til kr. 2000.00.
Etter innmeldelse i kassen opparbeides videre kr. 100.00 pr.
merkeår inntil 30 år som gir berettigelse til kr. 3000.00.
Ved ektefelles død kan utbetales kr. 500.00 som forskudd av det
opparbeidede stønadsbeløp.
Medlemmer med 30 års uavbrutt medlemskap og fylte 60 år kan
få utbetalt halvparten av sitt opparbeidede stønadsbeløp begrenset
oppad til kr. 1000.00. Det samme kan utbetales til medlemmer med
30 års medlemskap uansett alder når de må fratre sitt arbeid for
godt, grunnet varig arbeidsuførhet.
I tillegg til forannevnte ytelser skal kassen yte stønad ved
ulykkestilfeller og bedriftssykdommer som medfører legemsskade
eller død. Denne stønad er også gradert etter merkeår, slik at hvert
betalt merkeår gir en berettigelse på kr. 500.00 opp til 16 år
kr. 8000.00. Dette gjelder 100 prosent arbeidsuførhet. Ved delvis
arbeidsuførhet betales en forholdsvis mindre stønad, dog ikke for
mindre enn 15 prosent arbeidsuførhet.
Ved dødsfall grunnet ulykke betales % av de nevnte beløp.
Ved innmelding i kassen overtar kassen forpliktelser etter sine
egne vedtekter på grunnlag av betalte merkeår. Det vil si at med
lemmer som har 20 betalte merkeår vil i stønadskassen med en
gang bli berettiget til kr. 2000.00 uansett om vedkommende forbund
i sin forsikringskasse har et mindre beløp som toppytelse.
For ikke betalende medlemmer overtar stønadskassen forplik
telse inntil kr. 1000.00. Eventuelle overskytende rettigheter dekkes
av forbundene selv.
Forskudd til medlemmer i levende live som er utbetalt før stø
nadskassen kommer i virksomhet føres tilbake til vedkommende
forbund når utbetaling av det endelige beløp blir aktuelt.
Ifølge § 5 i vedtektene skal forbundene ved innmelding i kassen
betale engangsinnskudd med kr. 40.00 for hvert medlem som
stønadskassen overtar forpliktelse for. Den kapital som på denne
måten kommer inn skal nyttes til utbetalinger i den første tiden,
men for å sikre likviditeten garanterer de tilsluttede forbund at
denne kapital ikke skal reduseres med mer enn halvparten av det
beløp som er kommet inn. Differansen må i tilfelle etterbetales fra
forbundene.
Den løpende kontingent skal fastsettes av kassens representant
skap, men det foreslås at fra starten settes kontingenten til kr. 25.00
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pr. medlem pr. år. Dette tilsvarer kr. 0.50 pr. uke eller kr. 2.08
pr. måned.
Vedtar landsmøtet at forbundet skal tilmeldes Fagorganisasjonens
Stønadskasse, vil det også bli aktuelt å behandle spørsmålet om
forbundets kollektive ulykkesforsikring skal fortsette eller opphøre,
i og med at stønadskassen har bestemmelser om ulykkesforsikring
Tilmelding til stønadskassen vil medføre at en større del av forbundskontingenten vil måtte gå til dette formål enn hva tilfellet
er med forbundets egen forsikringskasse. Med den nåværende kon
tingent til forbundets forsikringskasse og den kollektive ulykkes
forsikring, vil en tilmelding til LO’s stønadskasse og en oppheving
av forbundets kollektive ulykkesforsikring gå opp i opp.
Kontingentandelen til forbundets forsikringskasse er for tiden
kr. 0.30 pr. merke og til ulykkesforsikringen kr. 0.20 pr. merke.
Kontingenten i LO’s stønadskasse er for tiden kr. 0.50 pr. merke.
Landsstyret innstiller:
1. Forbundet tilmeldes Fagorganisasjonens Stønadskasse fra 1. Nr. 2
januar 1964.
2. Den kollektive ulykkesforsikring med Samvirke oppsies med
lovlig varsel fra samme dato.
3. De midler som vil bli tilbake i forbundets forsikringskasse og
de midler Ulykkestrygden eier, besluttes overført til et eget
forsikringsfond. Forsikringsfondet er en egen økonomisk og
juridisk selvstendig institusjon, som ikke hefter for andre for
pliktelser enn de som påhviler forsikringskassen og Ulykkes
trygden etter at tilmelding til Fagorganisasjonens Stønadskasse
er gjennomført.
c) Forbundsvedtektene.
§ 2.
FORMÅL

Avd. 223, Selbu og Tydal Vegarbeiderforening foreslår:
Nr. 3
Punkt 5 og 6 går ut. Isteden foreslås følgende: Å arbeide for en
sosialistisk samfunnsutvikling, slik at produksjonsmidlene blir over
ført til samfunnseie, da i første rekke de finansielle institusjoner,
så som bank og forsikring.

Motivering:
Den stadig stigende arbeidsløshet og den stadig større innfiltrering av den utenlandske storfinans i landet vårt skulle vel gjøre
motivering unødvendig.
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§ 6.
LANDSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE

Landsstyret innstiller:
Nr. 4

Forslaget kan ikke tiltres. I stedet foreslåes § 2 punkt 5 b endret
således: Å sikre lønnstakerne en tilfredsstillende innflytelse i næ
ringslivet ved blant annet å arbeide for en sterkere samfunnsmes
sig kontroll over bank og forsikringsvesen.

§ 3.
MEDLEMSKAP
Nr. 5

Det vises til innstilling fra organisasjonskomitéen om endringer
i B punktene 2, 3 og 5.
Landsstyret innstiller:

Vegarbeidernes samarbeidsutvalg for Vest-Oppland og Valdres Nr. 8
foreslår:
Som nytt punkt i § 6 foreslås: Treffe avgjerd i tariff saker.

Motivering:
Vi mener dette er riktig da landsmøtet er forbundets høyeste
myndighet hvor hele landet er representert, og at det derfor kunne
bli drøftet på et bredere grunnlag saker av felles interesse. Dette
kunne også bli en pekepinn for forbundets forhandlere.
Landsstyret innstiller:

Forslagene tiltres.
§ 5.
LANDSMØTET

Punkt 3.

Forslaget ansees overflødig, i det paragrafens punkt 1 alt fast- Nr. 9
slår at landsmøtet kan behandle og gjøre vedtak i alle saker som
er oppført på den vedtatte dagsorden. Detaljerte endringsforslag
i gjeldende overenskomster vil ta for meget tid på landsmøtet og
bør oversendes tariffrådene i de enkelte grupper.

Avd. 75, Giken Grubearbeiderforening foreslår:
Nr. 6

Første avsnitt forandres til følgende: Landsmøtet består av de
av foreningene valgte representanter og av landsstyrets medlem
mer. Foreningenes representasjonsrett regnes ut etter det reelle
medlemstall foreningene har siste kvartal før landsmøtet. Ingen fag
forening kan dog ha mer enn 4 representanter på landsmøtet.

Vegarbeidernes samarbeidsutvalg for Vest-Oppland og Valdres Nr. 10
foreslår:

Motivering:

Avstemningsresultatene fra de enkelte foreninger kunngjøres i
Arbeidsmanden.

Med den tidligere tekst ble syke og æresmedlemmer holdt uten
for, da disse ikke betaler ordinær kontingent. Vår oppfatning er at
dette i høyeste grad er udemokratisk og diskriminerende overfor
medlemmer som uforskyldt skader seg eller blir syk. For æresmedlemmene er det ennå verre. Etter å ha vært organisert og opp
fylt betingelsene til æresmedlemskap er de altså ikke verdig til å
telle med i foreningenes representasjonsrett lenger. Dette må nå
endres på så de virkelig kan føle seg som æresmedlemmer.
Landsstyret innstiller:
Nr. 7

Forslaget kan ikke tiltres og paragrafen foreslåes opprettholdt
som nå.
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§ 15.
AVSTEMNING OVER TARIFFORSLAG

Motivering:
Dette mener vi er et rettferdig krav, da medlemmene derved kan
få se hvor forslaget er forkastet eller vedtatt. Det skulle også la
seg gjøre å gi en oversikt over timefortjenesten i de enkelte fylker,
slik at en fikk se hvordan gjennomsnittsfortjenesten framkommer.
Landsstyret innstiller:
Forslaget kan ikke tiltres. Det vil falle svært kostbart å trykke Nr. 11
i fagbladet detaljerte avstemningsresultater og dessuten ta for
meget spalteplass. Forbundet bør i stedet sende foreningene innen
de enkelte grupper en oversikt over stemmeresultatene.
9

Nr. 12

Avd. 223, Selbu og Tydal Vegarbeiderforening foreslår:
Det rettes følgende henstilling til Landsorganisasjonen:
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.

Motivering:
De medlemmer som stemmer over et tarifforslag avgjør dets
skjebne.

Nr. 13

Landsstyret innstiller:
Forslaget kan ikke tiltres og paragrafen foreslåes opprettholdt
som nå. Landsstyret viser for øvrig til at LO kongressen 1961 un
derstreket betydningen av å nytte uravstemningsmetoden som et
prinsipp for forbundenes avstemninger over tarifforslag.

§ iv.
STØNAD UNDER ARBEIDSSTANS
Nr. 14

Fra landsstyret:
Det vil bli lagt fram innstilling på landsmøtet om endringer i
satsene for stønad under arbeidsstans.
§ 19.
KONTINGENT

Avd. 48, Tokke Arbeidsmandsforening foreslår:
Nr. 15
Istedenfor ukemerker nyttes månedsmerker. Disse utstedes i Vi,
Vi og Vi merker.

Motivering:
En overgang til månedskontingent vil lette arbeidet både for
under- og hovedkasserer i avdelingene. Man vil også kunne unngå
en del av merkesvinnet som forekommer.

Nr. 16

Avd. 48, Tokke Arbeidsmandsforening foreslår:
Praktikanter og lærlinger betaler Vz merker i den tid de arbeider
på praktikant- eller lærlingelønn inntil fylte 21 år.

Motivering:
Da det er mange praktikanter som unnslår seg å bli medlem på
grunn av kontingentens størrelse og begrensede inntekt, tror vi
dette vil bidra til å få flere av disse med i forreningene.
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Vi ser også en betydning i å få disse med, da man må ta i
betraktning at dette er folk som senere vil komme i ledende stil
linger, og at vi her har en anledning til å få gitt disse et innblikk
i fagforeningens virkemåte.
Fra landsstyret:
Kontingentspørsmålet vil bli nærmere utredet og landsstyret vil Nr. 17
legge fram forslag for landsmøtet om kontingentens størrelse, kontingentformen og kontingentens anvendelse.
§ 21.

KONTINGENTFRIE MEDLEMMER
Avd. 197, Namsen Vegarbeiderforening foreslår:
Punkt 5 endres til: Medlemmer som har fylt 60 år og som har Nr. 18
vært medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund i minst 25 år og
har innbetalt 1000 ordinære kontingentmerker til forbundet, opptas
som æresmedlemmer av forbundet og fritas for kontingent.
Avd. 48, Tokke Arbeidsmandsforening foreslår:
Punkt 5 endres sålydende: «Ved fylte 63 år og innbetalt 1250 Nr. 19
betalende merker, opptas som æresmedlemmer uansett hvilket for
bund de har vært tilsluttet innen LO.»

Motivering:
Da det i dag er mange medlemmer som har 30—40 års medlem
skap, men har vært i forskjellige forbund, vil disse aldri kunne få
den honnør for sitt virke og medlemskap.
Da det er mange som i dag må gå på den tarifferte timelønn, på
grunn av alder, bør disse kunne få den honnør.
Landsstyret innstiller:
Forslagene kan ikke tiltres. Blir det for mange som får kontin- Nr. 20
gentfritakelse mens de fortsatt er i arbeid, vil dette medføre at de
øvrige medlemmer må betale høyere kontingent. Det vises for øvrig
til at Fagorganisasjonens Stønadskasse har en bestemmelse i vedtektenes § 6 D, som lyder: «Etter 30 års uavbrutt medlemskap i
LO og fylte 60 år kan medlemmet få opp til halvparten av sitt
opparbeidede stønadsbeløp, begrenset oppad til kr. 1000.00 utbetalt
som forskudd.»
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§ 31.
VEDTEKTER FOR FORSIKRINGSKASSEN
Avd. nr. 92, Bjørkåsen Grubearbeiderforening foreslår:
Nr. 21
Punkt 4 endres sålydende: Dør et medlem som er berettiget etter
nærværende lov, utbetales forsikringsbeløpet til medlemmets ekte
felle, barn eller den som står avdøde medlem nærmest. En for
sikring etter vedtektenes oppsatte tabell. Har medlemmet ingen på
rørende som foran nevnt, utbetales til den som hadde utgiftene til
begravelsen kr. 500.00 i begravelsesbidrag, dersom medlemmet
hadde opparbeidet seg slik rettighet. Det resterende beløp som med
lemmet ved sin død hadde krav på etter vedtektenes tabell, ut
betales til den avdeling hvor medlemmet hadde sitt siste medlem
skap med plikt til denne å besørge gravsten reist på avdødes grav.
Landsstyret innstiller:
Nr. 22
Det vises til forslaget om tilmelding til Fagorganisasjonens Stønadskasse. Blir tilmelding vedtatt, vil det være vedtektene for
Stønadskassa som blir gjort gjeldende.
d) Avdelingenes vedtekter.
§ 4.
MEDLEMSKONTINGENT
Avd. 21, Oslo og Omegn Arbeidsmandsforening foreslår:
Nr. 23
Administrasjonskontingenten i avdelingene settes til minst kr. 1.00
pr. solgte heltbetalende merke. Ingen administrasjonskontingent på
F-merker.

Motivering:
Den nåværende ordning i avdelingene utover landet med liten
eller ingen administrasjonskontingent hemmer avdelingenes arbeid
i fagorganisasjonens interesse. For avd. 21 er dette et stort problem
når det gjelder overføring av medlemmer fra disse avdelinger.
Nr. 24

Fra landsstyret:
Kontingentspørsmålet vil bli nærmere utredet og landsstyret vil
legge fram forslag for landsmøtet om kontingentens størrelse og
fordeling.
e) Vedtektene for ulykkestrygden.

Nr. 25

Fra landsstyret:
Det vises til landsstyrets innstilling under dagsordenens punkt
3 b. om tilmelding til Fagorganisasjonens Stønadskasse. Blir denne
vedtatt, oppheves vedtektene for ulykkestrygden.
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DAGSORDENENS PUNKT 4
DEN FAGLIGE OG ØKONOMISKE SITUASJON
a) Innkomne tarifforslag.
Avd. 195, Valdres Vegarbeiderforening foreslår:
Vegvesenets faste arbeidere må komme inn på Statens Lønns- Nr. 26
regulativ.
Avd. 195, Valdres Vegarbeiderforening foreslår:
Ordningen med bedriftslege må gjennomføres også for arbeiderne Nr. 27
ved statens vegarbeidsdrift i likhet med de øvrige statens bedrifter.
Avd. 143, Nedre Lågendal Vegarbeiderforening foreslår:
Diettspørsmålet for vegarbeidernes tas opp på landsmøtet.

Nr. 28

Motivering:
Det er innlysende at når man må ligge borte på arbeid hele uken,
så blir kostholdet vesentlig dyrere i forhold til de som kan reise
hjem hver kveld. De som arbeider ved telefon- eller telegrafverket
har i en årrekke hatt diett- eller marktillegg, som er et etter for
holdene bra tillegg. Det tillegg vegarbeiderne får, er så lite at det
er liten hjelp i det.
Landsstyret innstiller:
Forslagene nr. 26, 27 og 28 oversendes det nye forbundsstyret Nr. 29
for behandling i tariffrådet for vegarbeiderne.
Avd. 53, Nordens Klippe, Kirkenes, foreslår:
Spørsmålet om tillegg (polartillegg) for arbeiderne som arbeider Nr. 30
i de nordlige deler av landet oversendes LO til utredning.
Landsstyret innstiller:
Forslaget kan ikke tiltres. Landsstyret viser til at samme forslag Nr. 31
ble avvist på LO kongressen 1961. En kan da ikke komme tilbake
til LO med et likelydende forslag og tenke at dette skal ha noen
hensikt.
Avd. 53, Nordens Klippe, Kirkenes, foreslår:
Landsmøtet vedtar at LO foretar undersøkelser ved bedriftene om Nr. 32
skiftplanene ved helkontinuerlig drift er tidsmessige.
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Videre mener landsmøtet at Arbeidervernloven må forandres slik
at den skiftplan et flertall av arbeiderne ønsker, blir fulgt.
Nr. 33

Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres.

Landsstyret foreslår:
Nr. 34
Det reises krav overfor Kommunal- og Arbeidsdepartementet om
at siste avsnitt i Arbeidervernlovens § 23, punkt 4, blir tatt ut, slik
at de vanlige helgedagsbestemmelser også blir gjort gjeldende for
gruvearbeidere under dagen.

Nr. 35

Avd. 21, Oslo og Omegn Arbeidsmandsforening foreslår:
Landsmøtet oppfordres til å gå samlet inn for en oppfordring til
rette vedkommende om at arbeid under overtrykk må likestilles
med utsprengning av tunneler og bergrom hva arbeidstiden angår.

Nr. 36

Nr. 37

Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres.
Avd. 53, Nordens Klippe, Kirkenes, foreslår:
Landsmøtet henstiller til LO og myndighetene å se på spørsmålet
om forandring av Ferieloven, slik at arbeidere som har helkontinu
erlig skiftordning får ferien hel og ubeskåret.
Generelt går landsmøtet inn for lovfestet 4 ukers ferie.

Nr. 38

Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres.

Nr. 39

Avd. 99, Vestfold Vegarbeiderforening foreslår:
Vedrørende valg av representanter for å forberede tariffrevisjo
nen innkalles en representant for hvert fylke.

Motivering:
Vi mener at hvis dette forslag blir vedtatt vil medlemmene i
større utstrekning få kjennskap til de krav som stilles og kunne
muntlig legge fram de ting i tariff-avtalen som svikter mest i de
enkelte fylker.
Nr. 40

Landsstyret innstiller:
Forslaget kan ikke tiltres. Det vises til landsmøtevedtak 1959 om
opprettelse av tariffråd. Denne ordning bør opprettholdes.
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Avd. 491, Kvinnenes Fagforening, Bodø, forslår:
Landsmøtet tilgodeser Nord-Norge med en representant i Tariff- Nr. 41
rådet for rengjøringssektoren.

Motivering:
Grunnen til at vi tar opp dette spørsmål er at en har merket
seg av Arbeidsmanden nr. 1/1963 at landsstyret, som ble holdt i
Oslo 5.—6. desember 1962, har valgt tariffråd i rengjøringssektoren.
Vi syns det er meget beklagelig at Nord-Norge ikke har fått en
representant med i dette rådet. Kravet skulle vel være like viktig
for oss som for den øvrige landsdel.
I andre av de valgte tariffråd er jo vår landsdel representert,
og da burde vi ikke bli holdt utenom når det gjelder rengjørings
sektoren.
Vi håper derfor landsmøtet denne gang imøtekommer vårt krav.
Landsstyret innstiller:
Forslaget oversendes valgkomiteen.

Nr. 42

b) Forslag om sysselsettingen.
Avd. 223, Selbu og Tydal Vegarbeiderforening foreslår:
Landsmøtet krever at statsmyndighetene tar de nødvendige skritt Nr. 43
for å sikre den fulle sysselsetting.
Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres.

Nr. 44

Avd. 333, Vågan Vegarbeiderforening foreslår:
Forbundet må arbeide for å sikre de eldre arbeideres plass i Veg- Nr. 45
vesenet, ved at de så langt råd er får delta i de lettere arbeider som
forekommer. Av hensyn til de helsemessige sider ved den mekani
serte drift, må det arbeides for en slik ordning at folkene veksler
mellom vanlig vegarbeid og maskinkjøring.

Motivering:
Den sterkt økende mekanisering av arbeidsdriften i etaten har
økt problemene med de gamle arbeideres plass i Vegvesenet. Det
er ikke riktig å si opp slike folk som størsteparten av sitt liv har
slitt i Vegvesenets tjeneste.
Det er en kjent sak at maskinførere ikke holder ut i mange år på
grunn av rystelser og ensidig muskelbruk. Ved veksling mellom
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vegarbeid og maskinkjøring vil en få en mer allsidig bruk av krop
pens muskler og en vil unngå at en maskinkjører er «utbrukt» etter
5—10 års tjeneste.
Nr. 46

Landsstyret innstiller:
Forslaget foreslåes oversendt det nye forbundsstyret.
c) Forslag om pensjonsspørsmål.

Nr. 47

Nr. 48

Nr. 49

Nr. 50

Avd. 223, Selbu og Tydal Vegarbeiderforening foreslår:
Aldersgrensen for statsarbeidere bør senkes til 65 år. Myndig
hetene må iverksette fylkeskommunal arbeiderpensjon senest fra
1. januar 1964.
Avd. 197, Namsen Vegarbeiderforening foreslår:
Lov om pensjonsordning for statens arbeidere, kapittel IV, enke
pensjon, § 7, 2. del endres til: «Enke som ved mannens død ikke
har omsorg for barn, har rett til pensjon fra og med den måned
hvori hun fyller 45 år.»
Avd. 143, Nedre Lågendal Vegarbeiderforening foreslår:
vecj utbetaling av pensjon, må det være forutsetning at beløpet
blir likt enten arbeidet er utført på riksveger eller fylkesveger, all
den tid ledelsen er den samme enten arbeidet foregår på riks- eller
fylkesveger.
Avd. 171, Hamar Redskapssentral Arbeiderforening foreslår:
Forbundet bør ta opp forhandlinger med myndighetene om at
bestemmelsene om enkepensjon i Pensjonsordningen for statens
arbeidere blir endret slik at enker etter statsarbeidere, som ikke har
noen å forsørge, får pensjon regnet fra det tidspunkt forsørger fal
ler bort.

Motivering:
Den nåværende ordning betinger en overgangsstønad på 2 år inn
til fylte 55 år. I tiden mellom de nevnte 2 år og fylte 55 år står hun
ofte uten eksistensmuligheter. Det kan være vanskelig for en hus
mor å omstille seg til annet arbeid etter mange år som husmor
i eget hjem.
Nr. 51

Landsstyret innstiller:
Forslagene foreslåes oversendt det nye forbundsstyret.

Avd. 403, Fosen Vegarbeiderforening foreslår:
Pensjonsspørsmålet for fylkesvegarbeiderne tas opp til behand- Nr. 52
ling på landsmøtet. Representanter for statsmyndighetene innkalles
under sakens behandling.

Motivering:
I flere landsmøter er det fra flere fagforeninger i landet reist
forslag om å få pensjonsspørsmålet for de fylkeskommunale veg
arbeidere løst, uten at det har ført til noe resultat. Spørsmålet er
reist både gjennom de faglige og politiske organisasjoner til myn
dighetene, men det ser ut som ingen vil vedkjenne seg slike veg
arbeidere lenger enn til de er fylt 68 år, da de får beskjed om å
slutte sitt yrke. Noen pensjon blir det ikke spørsmål om.
Det store antall fagorganiserte medlemmer i landet som er be
skjeftiget i vegarbeiderdriften, som utfører samme krevende arbeid
som en statsarbeider og er under samme ledelse, ser med forbitrelse
på det «diskrimineringsforhold» som hersker når det gjelder deres
pensjonsforhold, det som er et av de viktigste punkter for å sikre
deres levekår før de får alderstrygd.
Det har vært antydet et løfte om at en ny veglov ville rette på
det skjeve forhold med pensjonsspørsmålet. Ved å vise til det nye
veglovutkast, som en må forutsette blir vedtatt, vil ikke det gi noen
forbedring av dette spørsmål. Uten at Loven hjemler at staten blir
vegholder for alle offentlige veger i landet, vil endel arbeidere, ja en
stor del, bli stående utenfor noen som helst pensjonsordning.
De foreninger som har en stor medlemsstokk av slike arbeidere,
ser med stor forventning på at denne saken snarest blir løst. Med
lemmene som berøres av pensjonsspørsmålet har vært truverdige
fagforeningsfolk som har ventet på at fagorganisasjonen skal løse
deres problem. Men motet svikter etter hvert, og det blir ofte anty
det at vi kan gjerne slutte å betale kontingent, da vi ikke har samme
rettigheter som en statsarbeider.
Landsstyret innstiller:
Pensjonsspørsmålet vil bli tatt opp som egen sak på landsmøtet.
DAGSORDENENS PUNKT 5
FORBUNDETS INTERNASJONALE FORBINDELSER
Med de mange forskjellige grupper vårt forbund er sammensatt
av, har det vært nødvendig for forbundet å stå tilmeldt flere yrkesinternasjonaler og nordiske sammenslutninger. For tiden er forbun-
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det medlem av følgende yrkesinternasjonaler og sammenslutninger:
International Fabrikarbej der-Føderation.
International Bygnings- og Træindustriarbejder-Union.
Miner’s International Federation.
Nordiska Byggnads- och Traarbetarefederationen.
Nordiska Vag- och Anlaggningsarbetareunionen.
Nordiska Fabrikksarbetarefederationen.
Nordisk Funktionærsammenslutning.
Det internasjonale og nordiske samarbeid har røtter tilbake helt
fra forbundets stiftelse. Etter hvert som organisasjonsformene for
fagbevegelsen i Norge har endret karakter ville det vært naturlig
å se nærmere på de organisasjonsmessige forbindelser også utad.
Tilknytningen til International Fabrikarbejder-Føderation og Nor
diska Fabrikksarbetarefederationen er den eldste. Den hadde sin
naturlige forklaring så lenge industriarbeiderne var medlemmer i
forbundet. Etter hvert som det ble stiftet egne forbund i de for
skjellige industrigrener i Norge, falt forbundets medlemstall til
F abrikarbej der -Føder ationen og den nordiske federationen. For
tiden er forbundet tilmeldt disse organisasjoner med 6000 med
lemmer.
Ser man strengt på de organisasjonsområder som hører inn under
Fabrikarbejder -Føder ationen, er det på det rene at forbundet ikke
lenger organiserer medlemmer innenfor disse områder. Det natur
lige ville derfor være at forbundet melder seg ut av denne Inter
nasjonalen og av Nordiska Fabrikksarbetarefederationen.
Innenfor International Bygnings- og Træindustriarbejderunion og
Nordiska Byggnads- och Traarbetarefederationen fins gruppen an
leggsarbeidere. Her er vårt forbund tilmeldt med 10 000 medlem
mer.
Det fins imidlertid også en annen yrkesinternasjonal, Internasjo
nalen for stats- og kommuneansatte (ISKA). Det er landsstyrets
oppfatning at forbundet bør tilmelde seg denne yrkesinternasjonalen, for derved å kunne knytte internasjonale forbindelser for
våre medlemmer i denne sektor, som er den største i forbundet.
Dette vil medføre at medlemmene innenfor de private anlegg fort
satt blir stående i internasjonalen for bygnings- og trearbeidere og
i Nordiska Byggnads- och Traarbetarefederationen, mens med
lemmene i statens anleggssektor og vedlikeholdssektor tilmeldes
ISKA.
Gruvearbeiderne blir fortsatt stående i Miners’ International Fede
ration.
Til denne sektor hører også mineral- og skiferindustri.
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Landsstyret foreslår:
1. Forbundet foretar utmelding av International Fabrikarbejder- Nr. 54
Føderation, med den begrunnelse at vi ikke lenger har noen
gruppe som sorterer under dette organisasjonsområde. Ut
meldingen vil også omfatte Nordiska Fabrikksarbetarefedera
tionen.
2. Forbundet tilmeldes Internasjonalen for stats- og kommune
ansatte (ISKA) fra 1. januar 1964, med det antall som til
svarer gruppene innenfor dette organisasjonsområde.
3. Forbundsstyret bemyndiges til å se nærmere på de konsekven
ser vedtakene under punktene 1 og 2 vil kunne medføre, med
hensyn til det nåværende organisasjonsmessige samarbeid med
de andre nordiske forbund, som kan bli berørt av vedtakene.
DAGSORDENENS PUNKT 7
FORSKJELLIGE FORSLAG
Avd. 53, Nordens Klippe, Kirkenes, foreslår:
Norge må arbeide for å medvirke til stans av alle prøver og bruk Nr. 55
av Atomvåpen i verden.
Norge må støtte de Forente Nasjoners arbeid med å avverge og
bilegge internasjonale konflikter og bidra til at FN kan utøve den
fredsstiftende virksomhet som organisasjonens pakt forutsetter.
Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres.

j^r. 56

Avd. 53, Nordens Klippe, Kirkenes, foreslår:
Landsmøtet henstiller til Regjeringen å foreta forandring av Nr. 57
skattereglene, slik at det blir ens skattetabell og skatteøre for alle
landets kommuner.
Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres.

]yr gg

Avd. 53, Nordens Klippe, Kirkenes, foreslår:
Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte henstiller til Regjerin- Nr. 59
gen å gjøre energiske anstrengelser for å unngå unødige pris- og
avanseøkinger.
Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres.

Nr. 60
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Avd. 21, Oslo og Omegn Arbeidsmandsforening foreslår:
Nr. 61
Gruppen, private anlegg, må ha minst 2 representanter i lands
styret.

Motivering:
Den nåværende sammensetning av landsstyret er ikke i samsvar
med de enkelte gruppers medlemstall. Med den nåværende store be
skjeftigelse i den private anleggssektor, er det stor brakkmark når
det gjelder organiserte arbeidere. En bedre representasjon vil etter
vår mening være en stimulans til bedring av dette forhold.
Nr 02

Nr. 63

Landsstyret innstiller:
Forslaget oversendes valgkomitéen.
Avd. 21, Oslo og Omegn Arbeidsmandsforening foreslår:
Gullmerke tildeles etter 25 års medlemskap i forbund tilslut
tet LO.

Motivering:
Den nåværende ordning med gullmerke etter sammenhengende
25 års medlemskap i Norsk Arbeidsmandsforbund, hemmer over
føringen av medlemmer fra andre forbund, og er en medvirkende
årsak til det synkende medlemstall i vårt forbund.
Nr. 64

Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres.

Avd. 333, Vågan Vegarbeiderforening foreslår:
Nr. 65
Arbeidet med å få organisert alle som arbeider ved statens vegarbeidsdrift, både ved anlegg og vedlikehold, må aktiviseres.

Motivering:
Det viser seg dessverre at ca. 50 prosent av arbeiderne i Veg
vesenet, iallfall her hos oss i Lofoten og sikkert også mange andre
steder, står utenfor enhver organisasjon, og mener det er liten vits
ved å være organisert når man kan få samme betaling og arbeids
forhold som de organiserte, uten å være tvunget til å betale kontin
gent eller ha andre forpliktelser på seg. Vi ber forbundet være
oppmerksom på at en slik tankegang i det lange løp kan være far
lig, også for de organiserte, som lett kan bli et bytte for samme
tankegang, og det kan, særlig for små og tungt arbeidende foreninger
20

som f. eks. vår forening, være begynnelsen til enden. Vi har jo
eksempler på at arbeidere som står i godt betalt arbeid, forlanger
seg strøket av foreningen med den begrunnelse at de ikke har råd
til å betale kontingenten. Arbeid er de jo sikret likevel ifølge sin
ansiennitet.
Vi kan videre nevne at vår forening ikke har hatt besøk av for
bundets sekretær i Bodø på ca. 2 år. Dette er alt for sjeldent, men
det er også klart at vi ikke bare kan klandre sekretæren, han har
jo nesten hele Nord-Norge å fare over.
Her mener vi forbundet må finne en ordning som kan rette på
forholdet ved eventuelt å ansette en eller flere som har til oppgave
å reise rundt på de forskjellige arbeidsplasser og agitere for saken,
og ved samtaler eller møter få disse klasseløse arbeidere til å forstå
at det er i organisasjonen de hører hjemme. Det er jo den som har
skapt de fordeler de nå nyter godt av. Vi ber dere være merk
samme på at disse forhold er vanlige i såkalte utkantstrøk som våre.
Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres. Landsstyret vil anføre at det ikke er noe dårlig Nr. 66
organisasjonsprosent spesielt innenfor vegsektoren og mener at
agitasjonsarbeidet må gjelde alle fylker og grupper innenfor for
bundets organisasjonsområde.
Avd. 197, Namsen Vegarbeiderforening foreslår:
Det ansettes en reisesekretær som dekker forbundets virkeom- Nr. 67
råde for Trøndelagsfylkene samt Nordland.

Motivering:
Grunnet vanskene med assistanse i organisasjons- og tariffspørs
mål.
Landsstyret innstiller:
Forslaget kan ikke tiltres. Landsstyret viser til innstillingen fra Nr. 68
organisasjonskomiteen med hensyn til stor-avdelinger og fastlønte
tillitsmenn på det lokale plan. Landsstyret foreslår at forbunds
styret får fullmakt til å nytte flere reisesekretærer i en overgangs
tid inntil det kan bli ansatt lokale tillitsmenn.

