
Protokoll Årsmøte EL&IT Klubb Relacom, Scandic hotell, Ringsaker 

15. og 16. mars 2016 

 

Dagsorden: 

1. Åpning/Konstituering 

2. Beretning 

3. Regnskap 

4. Innkomne forslag 

5. Budsjett 

6. Valg 

7. Avslutning 

 

1. Åpning/Konstituering 

Øivind Juul Schjetne ønsket velkommen og sto for åpning av årsmøtet. Innkalling godkjent. 

Dagsorden godkjent.  

Dirigent Knut Hamletsen og referent Randi Solberg. Begge valgt. 

Til å signere protokollen ble Kurt Henriksen og Torkild Strøm valgt. Ordet ble gitt til dirigent.  

Navnelista ble gjennomgått med presentasjon av hver enkelt. Det ble registrert 33 

stemmeberettigede og 1 observatør. 

2. Beretning. Dirigenten gikk gjennom beretningen pkt. for pkt. 

 

Under pkt. Representasjon: Kurt Henriksen er vara til Forbundets Likestillingsutvalg. Magne 

Fromreide trakk seg fra Teleentreprenørutvalget etter eget ønske. Randi Solberg sitter i 

Forbundets Utdanningsutvalg. På spørsmål om andel medlemmer blant de ansatte regnet 

Øivind seg fram til ar 68 % av de ansatte er medlemmer i EL&IT. Vernetjenesten: Øystein 

Christophersen er valgt til hovedverneombud. «Fungerer» byttes ut med «er valgt til».  

Det var spørsmål og formeninger rundt mange punkter i beretninga.  

 

Det kom inn to forslag til vedtak til beretninga: 

 

Til pkt. AMU, internkontroll og HMS: Forslagstiller Dag Nysæter 

Bedriften gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelser. Oppfølgingen av disse er i stor 

grad halvhjertet og tilfeldig. EL&IT`s representanter i AMU må følge opp dette. 

 

Til punktet Kampfondet: Forslagstiller Øivind Juul Schjetne: 

 



Av for mye utbetalt streikestøtte i forbindelse med ATEA-streiken i 2013, mangles fortsatt kr. 

6 099,- tilbakeført kampfondet. Det forutsettes at de som står med gjeld til kampfondet 

trekkes for det beløp de skylder ved utbetaling av streikestøtte fra kampfondet. 

Dirigenten foreslo at disse to forslagene flyttes til pkt. 4 Innkomne forslag. 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 

Dirigenten tok beretningen opp til godkjenning. 

Vedtak: Beretningen enstemmig godkjent med de endringene som er referert. 

 

 

3. Regnskap. Kasserer gikk gjennom regnskap for 2015. 

Øivind orienterte om at han til tross for forespørsel på fjorårets årsmøte angående at kun han 

har tilgang til kontoen for kampfondet, ikke er helt klar med gjennomføringen av tilgang til 

kasserer. Dette beklaget han. 

Dag Nysæter la fram kontrollkomiteens rapport til Årsmøtet. 

Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent. 

      

4. Innkomne forslag 

Bevilgninger: 

Havnearbeiderstreiken 

Forslagsstiller: Styret 

Det foreslås å bevilge kr. 30 000,- til Havnearbeiderstreiken. 

Vedtak: Bevilgningen stilles til rådighet for styret som vurdere bruken i samarbeid med 

lokalorganisasjonen i Transportarbeiderforbundet på de lokasjoner aksjonene gjennomføres. 

 

Tariffoppgjøret 2016 

Forslag lønn: 

 
Forslag 1 
Forslagsstiller: Agder 
 
Vi krever økt kjøpekraft, og vi krever ei lønn som kan sammenlignes med andre i sammenlignbare 
bransjer. 
 
Styrets innstilling: Oversendes forhandlingsutvalget 
 



Vedtak: Styrets innstilling godkjent. 

 
 
Forslag 2 
Forslagsstiller: Oslo/Akershus 
 

Vi krever kjøpekraftforbedring for våre medlemmer. 

Begrunnelse: Etter flere år med dårlige tall for Relacom og svak lønnsutvikling går nå bedriften med 

overskudd. Da er det på sin plass at de ansatte får andel av resultatet av egen innsats. 

Styrets innstilling: Oversendes forhandlingsutvalget 
 
Vedtak: Styrets innstilling enstemmig godkjent 

 
 
Forslag 3 
 
Forslagsstiller: Buskerud 
 
Prosjektleder-/bastillegg: Vi har folk hos oss som har denne funksjonen i dag (fagansvar og 
montøransvar på prosjekter/utførende prosjektleder), men ikke får noe lønnstillegg for dette. I 
elektro-bedrifter er det vanlig at slike stillinger honoreres med et tillegg på 2-5 kr./time. Dette bør 
også komme som et eget tillegg på lønnsslipp, ikke løses med stillingsendring til lønnsgr. 4. 
 
Styrets innstilling: Oversendes forhandlingsutvalget 
 
Vedtak: Styrets innstilling enstemmig godkjent 

 
Forslag 4 
Forslagsstiller: Buskerud 
 
Ved årets lønnsforhandlinger bør Klubb Relacom gå inn for en betydelig lønnsøkning til alle ansatte. 
Vi ligger i utgangspunktet lavt i lønn og økningen de siste årene har vært minimal. Dette er blitt 
begrunnet med dårlig økonomi. Situasjonen er nå oppgitt å være annerledes. Firmaet tjener bra med 
penger og vi har mer arbeid enn på lenge. Avdelingen i Mjøndalen har nå så mye å gjøre at vi ikke 
klarer å dekke det opp med dagens bemanning. Foreslår dermed at det bør gås inn for en generell 
lønnsøkning på kr. 50,000 for å få de ansatte opp mot ett mer rettferdig lønnsnivå. 
 
Styrets innstilling: Oversendes forhandlingsutvalget 
 
Vedtak: Styrets innstilling enstemmig godkjent 

 
 
Forslag 5 
Forslagsstiller: Trøndelag 
 



Alle ansatte sikres et generelt tillegg på linje med lønnsutviklingen i bransjen. Deretter gis et tillegg 
for fagarbeider på kr. 4 000,-/år 
 
Styrets innstilling: Oversendes forhandlingsutvalget 
 
Vedtak: Styrets innstilling enstemmig godkjent 

 
Forslag 6 
Forslagsstiller: Nord-Norge 
 
Et kronetillegg på kr 15.000,- per år. 
 
Styrets innstilling: Oversendes forhandlingsutvalget 
 
Vedtak: Styrets innstilling enstemmig godkjent 

 
Forslag overenskomst: 
 
Forslag 7 
Forslagsstiller: Trøndelag 
 
§ 2.4 Hjemmevakt/beredskap 
Ny. Det fremforhandles en særavtale for beredskap ved ekstremvær. Denne innarbeides  i vedlegg 3 i 
overenskomsten 
§ 2.6, jfr. Vedlegg 5. 
Ny rotasjonsordning forhandles frem. 10/11, 11/10, 12/16, 15/20 er aktuelle ordninger i bransjen for 
øvrig 
§3, pkt. 3, 3. ledd 
For arbeid på frilørdager og turnusfridager …… utbetales 133 % tillegg 
§ 3, pkt. 4 
I de tilfeller bedriften ……., betales inntil kr. 150,- i matpenger ….. 
§ 4.2  
Lønnsgruppe 1-3 
Nytt avsnitt:  
Instruktører (faddere) gir et midlertidig tillegg på kr. 1.000,- pr. mnd. i den tid de har ansvaret for 
lærlingen. Tillegget fremkommer med egen lønnsart på lønnsslippen. 
§ 4.2 B, siste setn. – Beregningsgrunnlag for lærlinger er lik sats for fagarbeider med 8 års ansiennitet 
§ 18 Ny siste setning: 
Endringer av vilkår eller ytelser kan bare skje etter avtale mellom partene i virksomheten. 
Vedlegg 1 – jfr. vedtak frå 2015 
Vedlegg 3 – Utrykningshonorar u/hjemmevakt økes til kr. 1 500,-/2 000,-/2 500,- 
Vedlegg 3 – Hjemmevakt – satser økes 10% 
Vedlegg 5 – se forslag 3. Rotasjonordninger: 10/11, 11/10, 12/16, 15/20 
 
Styrets innstilling: Oversendes forhandlingsutvalget som utferdiger tekst 
 
Vedtak: Styrets innstilling enstemmig godkjent 

 
 



Forslag 8 
Forslagsstiller: NordNorge 
 
Et krav om at smuss, høyde og utenbystillegg tilsvarende LOK-overenskomsten. 
 
Styrets innstilling: Oversendes forhandlingsutvalget som utferdiger tekst 
 
Vedtak: Styrets innstilling enstemmig godkjent 

 
Forslag 9 
Forslagsstiller: Nord-Norge 
 
Avdelingen henstiller til klubben om å årlig arrangere en vernekonferanse for verneombud i Relacom. 
Vernekonferansen velger hovedverneombud. 
 
Styrets innstilling: Forslaget støttes 
 
Tilleggsforslag fra Øivind Juul Schjetne: Styret tar initiativ til landsdekkende samling av de nevnte. 

 
Vedtak: Styrets innstilling og tilleggsforslaget enstemmig godkjent 

 
 
Forslag 10 
Forslagsstiller: Agder 
 
Vi krever at pensjonsavtalen tas inn i Overenskomsten som eget punkt. 
Vi krever å bli hørt om det skal forhandles fram ny avtale. 
 
Styrets innstilling: Forslaget støttes 
 
Vedtak: Styrets innstilling enstemmig godkjent 

 
Forslag 11 
Forslagsstiller: Buskerud 
 
Ulltøy og superundertøy må defineres som arbeidsklær, og arbeidsgiver må stå for dette på lik linje 
som yttertøy. Ulltøy bør falle inn under HMS, eller verneutstyr når det blir 20 minusgrader ute. 
Mange bruker i dag private klær som blir fort utslitt og dyrt å erstatte. 
 
Styrets innstilling: Forslaget støttes 
 
Vedtak: Intensjonen i forslaget enstemmig godkjent 

Forslag 12 

Forslagsstiller: Oslo/Akershus 

Samarbeidsfora 



Årsmøtet i Klubb Relacom oppfordrer avdelingene til å ta initiativ til samarbeidsarenaer med andre 
organiserte teleentreprenørbedrifter i sitt distrikt av EL&IT. 
Begrunnelse: 
Våre bedrifter er bl.a. fordelt på NHO (Eltel), Spekter (Relacom, Teltech, Fubi) og Virke (Get) i tillegg 
til enkeltmedlemmer i uorganiserte bedrifter. Vi trenger samarbeid i bransjen for å inspirere 
hverandre, utveksle avtaler, utvikle politikk på felles fagområde, ikke underby hverandre i en 
nedadgående spiral, felles holdninger i innleie/underentreprisespørsmål osv. Hvis Forbundet skal 
vinne fram med krav om regulering av Telekommunikasjonsfagbrevet, er det viktig at det kan skapes 
lokal aktivitet. Et sånt samarbeid kan også bidra til mer engasjement og aktivitet i avdelingene. 
 

Styrets innstilling: Forslaget støttes 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig godkjent 

 
Forslag 13 
Forslagsstiller: Årsmøtet i avd. Trøndelag  
 
Klubb Relacom vedtar å intensivere arbeidet med å utvikle en god Seniorpolitikk: 
 
Begrunnelse: 
Årsmøtet i Klubb Relacom: Vedtok under Årsmøtet 2012 Forslag nummer 1 . 
"Klubb Relacom skal arbeide for å utvikle og bedre bedriftens Seniorpolitikk." 
Forslagstiller kan ikke se at Klubbstyret har arbeidet godt nok med å skape en dialog med bedriften 
for å kunne finne gode løsninger/fleksible ordninger for seniorene som vi vet vil komme i stort antall i 
de neste årene. 
Skal disse arbeidstakerne kunne sikres en verdig menneskelig og økonomisk avslutning av ett ofte 
langt yrkesliv, må Klubben legge ned en helt annen vilje /arbeid, og ikke minst kunne kommunisere 
dette ut til medlemmene. 
 
Styrets innstilling: Forslaget støttes 
 
Vedtak: Styrets innstilling enstemmig godkjent 

Forslag 14 
 
Mange må stadig jobbe overtid for å bli ferdig med avtalene (arbeidsoppdragene) sine. Det er ei stor 
belastning som gir lite økonomisk uttelling. Det må ses på måter å kompensere for dette, f.eks. ½ 
utrykningshonorar. 
 
Vedtak: Oversendes styret til behandling 
 
Forslag 15 
 
Mange får slitasjeskader som følge av jobb. Dette må man se på om skal inn i bedriftens 
forsikringsordning.  
 
Vedtak: Oversendes styret til behandling 
 
Forslag 16 
 



Dag Nysæter: Til pkt. AMU, internkontroll og HMS. 

Bedriften gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelser. Oppfølgingen av disse er i stor grad 

halvhjertet og tilfeldig. EL&IT`s representanter i AMU må følge opp dette. 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.  

Forslag 17 

Øivind Juul Schjetne: Til punktet Kampfondet. 

Av for mye utbetalt streikestøtte i forbindelse med ATEA-streiken i 2013, mangles fortsatt kr. 6 099,- 

tilbakeført kampfondet. Det forutsettes at de som står med gjeld til kampfondet trekkes for det 

beløp de skylder ved utbetaling av streikestøtte fra kampfondet. 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 
Forslag til uttalelser fra årsmøte Klubb Relacom 

Forslag 18 
Forslagsstiller: Avd. Buskerud 
 
Det bør settes strengere krav til at alle avdelinger har en fungerende lærlingekoordinator som får 
satt av tid til oppfølging og tilrettelegging for lærlingene. Dette bør ikke være øverste leder. Vi har 
mange lærlinger i firmaet og det er i perioder litt så som så hvor seriøst deres opplærling tas og i hvor 
stor grad det er noen som har oversikt over lovgivning, krav og rettigheter på området. Det kan også 
virke som om ansvaret er blitt satt til folk som i utgangspunktet ikke har tilstrekkelig tid og 
kompetanse til å følge opp skikkelig. 
Det er mye snakk om at vi må verve lærlinger og yngre nyansatte til forbundet. Da bør vi også ta ett 
ansvar for å ta vare på disse. Foreslår derfor at årsmøtet i Klubb Relacom med sikte på at det skal bli 
en standardisert god oppfølging av lærlingene i Relacom over hele landet. 
 
Vedtak: Oversendes styret til behandling 
 
Forslag 19 

Forslagsstiller: Styret 

Organisasjon og ledelse 

Arbeidslivsforskning viser at den norske modellen som inneholder arena for samhandling, åpenhet, 
tillit og deltakelse i beslutningsprosesser, er truet. Årsaken er innføring av en markedsliberalistisk 
styringsmodell hvor målstyring og resultatoppfølging på individnivå er ledelsens verktøy. Sett i 
relasjon til topartssamarbeidet, som har gjort det norske arbeidslivet toneangivende på flere felt og 
som har gitt oss et høyeffektivt arbeidsliv, hvor relasjonsbyggingen skjer gjennom åpenhet, 
samhandling og deltakelse i beslutningsprosesser, bidrar det nye regimet til angst, skamfølelse samt 
frykt for at man i neste omgang vil stå på en nedbemanningsliste. Målinger på individnivå brukes som 
lederverktøy heller enn å gå inn i lederrollen slik utøvende lederskap, som inviterer til samhandling 
og åpenhet, er innretningen. 
 
At det fra øverste ledernivå synes å være skapt en aksept for at mellomledere innfører et angst-
/fryktregime er betenkelig. At de samme lederne får fortsette med ledelsens velsignelse når dette 



blir tatt opp som et problem i dialogen mellom partene, er forkastelig. At dette skjer, viser at den 
relasjonsbygging for å bygge tillit og åpenhet ikke er en del av den uttalte politikken i Relacom. 
 
Årsmøtet i Klubb Relacom ser med stor bekymring på utviklingen i Relacom AS. Heller enn å skape 
åpenhet og gode relasjoner, etableres det en lederfilosofi som fremstår som skammelig og er 
bedriften lite til ære. 
 
Vedtak: Uttalelsen sendes ledelsen i bedriften etter at styret tilføyer noe om at vi med dette ønsker å 
komme i dialog med bedriften på temaet. Enstemmig godkjent. 
 
Forslag 20 
 
Støtteuttalelse til hovedtillitsvalgt i EVRY 
STANS PROSESSEN MOT HOVEDTILLITSVALGT i EVRY, JOHN CHRISTIAN HANSSEN 

Årsmøtet i EL & IT Forbundet, Klubb Relacom tar sterk avstand fra prosessen som EVRY har startet 
mot hovedtillitsvalgt i EVRY, John Christian Hanssen i den hensikt å gå til oppsigelse av EL & IT 
Forbundets hovedtillitsvalgt i bedriften. Prosessen er en skam for bedriften, som gjennom sine 
handlinger setter Hovedavtalens bestemmelser til side.  
 
Det påligger enhver bedrift i henhold til Hovedavtalen å legge til rette for at tillitsvalgte kan utføre 
sine arbeidsoppgaver som tillitsvalgt. Når man gjennom mange år tar på seg belastningen det er å 
være tillitsvalgt, kan det ikke forventes at man skal være i stand til å opprettholde sin kompetanse 
samt tilegne seg den kompetanse som ny teknologi krever. At man havner i en situasjon hvor vervet 
blir svært arbeidsbelastende og krever fulltids innsats, så er dette oftest arbeidsgivers ansvar og 
skyld. Omorganiseringer, med store personalmessige konsekvenser, tar mye energi og tid. Når 
bedriften hevder at John Christian Hanssen ikke innehar oppdatert IT-faglig kompetanse, og derfor 
kan defineres som overtallig på grunn av mangel på kompetanse, så strider dette mot Hovedavtalens 
bestemmelser og partsforhold. 
 
Årsmøtet i Klubb Relacom ser på prosessen mot John Christian Hanssen som en forfølgelse av 
tillitsvalgte i den hensikt å svekke de LO-organiserte i EVRY. Dette kan vi som en del av fagbevegelsen 
ikke sitte rolig å se på. Årsmøtet oppfordrer derfor bedriftens ledelse om å stanse prosessen og vise 
respekt for det arbeidet som John Christian Hanssen som hovedtillitsvalgt i bedriften, utfører. Gi 
hovedtillitsvalgt arbeidsvilkår som medfører at han kan fortsette å utføre sitt tillitsverv. 
 
Vedtak: Uttalelsen sendes Jon Christian, IKT-fagforeningen, Forbundet og EVRY`s ledelse. Enstemmig 

godkjent. 

Forslag 21 

Uttalelse faddertillegg 

Forslagstiller: Styret 
 
Faddertillegget, en salderingspost i bedriftens regnskap? 
 
Sitat fra protokoll fra de avsluttende forhandlinger i tariffoppgjøret i 2015. 
«Instruktører (faddere) gis et midlertidig tillegg på kr. 1000,- per måned i den tid de har ansvar for 
læringer. Tillegget fremkommer med egen lønnsart på lønnsslippen.» 
 



Årsmøtet i EL & IT Forbundet, Klubb Relacom ser med stor irritasjon på bedriftens ensidig fremlagte 
praksis vedr. det avtalte faddertillegget som ble avtalt i tariffoppgjøret i 2014.  
Det legges opp til en praktisering som oppfattes som et forsøk på å boikotte en ordning partene ble 
enige om, hvor de administrative rutinene det legges opp til hverken forholder seg til hva partene 

ble enige om, eller til at man på en enkel måte kan legge opp til rutiner som ivaretar enkel 
rapportering via lønnssystemet.  
 
Dette er et brudd på den avtale partene ble enige om i 2014.  
 

Vedtak: Enstemmig godkjent og sendes bedriftens ledelse etter gjennomgang i styret. 

 

5. Budsjett 

Kasserer Jan Andersson la fram forslag til budsjett. 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent         

  

6. Valg 

Valgkomiteens innstilling  2016 

Valgkomiteens leder Odd Sverre Pedersen la fram valgkomiteens innstilling: 

 

Budsjett 2016

Driftsinntekter Budsjett 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2014

Kontingentoverføringer fra forbundet 1574900 1660687 1712000 1749759 1584000

Annen støtte 120000 122729 95000 116621

SUM 1694900 1783416 1807000 1866380 1584000

Driftsutgifter

Kontingentoverføring til avdelingene 343615 362267 373527 437639 345600

Overføring til kampfondet 715864 754504 778182 794249 720000

Årsmøte 90000 80452 120000 116081 130000

Styremøter 35000 33863 35000 38812 20000

Kurs / Konferanser / Andre møter 135000 180789 225000 178469 90000

Tapt arbeidsfortjeneste 0 0 0 26333 50000

Reise / Diett - årsmøte 90000 84136 85000 87693 50000

                   - styremøter 70000 62803 70000 68955 70000

                   - andre møter 160000 163525 80000 84484 87400

Bevilgninger/gaver 50000 14991 15000 9930 15000

Andre driftskostnader 5000 40230 15000 27293 6000

SUM 1694478 1777560 1796709 1869938 1584000

Resultat 422 5856 10291 -3558 0

Driftsinntekter:

Kontingentinngang basert på gjennomsnittslønn 415 000,- og medlemstall 1150 477 250 000,00kr   1 574 925,00kr    

Driftsutgifter:

Kontingentoverføringer basert på budsjett vedtatt på årsmøte

Fordeling: Klubb = 60% Avdelinger = 40% fordelt i forhold til medlemstall



Leder    IPV  Øivind Juul Schjetne  

Nestleder   2 år   Knut Hamletsen – studietillitsvalgt  

Kasserer   IPV  Jan Andersson 

Sekretær   2 år  Randi Solberg  

1. styremedlem  IPV  Robert Grønhaug 
2. styremedlem  2 år  Karl Tore Nordheim 
3. styremedlem  IPV  Anne Kari Mentzoni 
4. styremedlem   2 år   Are Bergli Heier - ungdomsrepresentant 
5. hovedverneombud   Øystein Christophersen 

1. varamedlem  1 år   Anbjørn Marvik 

2. varamedlem  1 år   Vegard Akse Einen 

3. varamedlem  1 år   Jonas Iversen 

4, varamedlem  1 år   Einar Egeland 

 

Pers. vara for ungd.repr. 1 år  Lene Gjelstad 

Kontrollkomité  1 år   Egil Ove Holte 

   1 år   Magne Fromreide 

 

Valgkomite:   1 år 

Robert Grønhaug tok ordet og meddelte at han trekker seg for å stille sin plass til disposisjon for avd. 

Oslo/Akershus nye leder Dag Nysæter. Valgkomiteen støttet Roberts forslag og fremmet Dag 

Nysæter på 1. styremedlemsplass med periode på 1 år. 

Vedtak: Alle på valg enstemmig valgt. 

Valgkomite for 2017: 

Leder: Odd Sverre Pedersen 

Kurt Henriksen 

Arild Auestad 

Øystein Christophersen 

Lene Gjelstad 

 

Vedtak: Alle enstemmig valgt 

 

7. Avslutning ved leder Øivind Juul Schjetne 

 

 

Ledelsens time: 

 

Adm. dir. Øystein Knudsen og personaldirektør Viggo Larsen møtte fra bedriften.  



De orienterte om den økonomiske og organisatoriske situasjonen i Relacom. Utfordringen nå 

er å sikre vår posisjon og økonomi etter at bedriften er snudd fra underskudd til overskudd. 

EL&IT vil bli invitert til møter om Føniks 2. De understreker ønsket om bred kompetanse hos 

de ansatte. Faddertillegget skal være på plass med rutiner.  

 

Forbundssekretær Reidunn Wahl gjestet møtet. Hun orienterte om lønnsoppgjøret og den 

fagligpolitiske situasjonen. 

 

Referent Randi Solberg 

 

 

 

 

 

Torkild Strøm                                                         Kurt Henriksen 

 

 

 

 

 


