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Protokoll årsmøte Klubb Relacom 
 

Tid:  3.-4. april 2018 

Sted:  Scandic Ringsaker, Hamar 
 

1. ÅPNING / KONSTITUERING 

 
Leder Øivind Juul Schjetne åpnet møtet og ønsket velkommen.  

 

Innkalling referert.  

Dagsorden referert. 

 

Dagsorden: 1. Åpning / konstituering 

  2. Beretning 

  3. Regnskap 

  4. Innkomne forslag 

  5. Budsjett 

  6. Valg 

  7. Avslutning 

 

Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent. 

 

Møtet lovlig satt. 

 

Forslag dirigent:   Knut Hamletsen 

     Denne ble valgt 

 

Forslag referent:   Dag Nysæter 

     Denne ble valgt 

 

Forslag underskrift protokoll: Per Christian Pinås og Øyvind Kaasin 

     Disse ble valgt 

 

Redaksjonskomité:   Øivind Juul Schjetne 

     Dag Nysæter 

     Anne Kari Mentzoni 
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Opprop delegatliste: 

 

Klubbstyret: 

Øivind Juul Schjetne 

Knut Hamletsen 

Are Bergli Heier 

Dag Nysæter 

Anne Kari Mentzoni 

Karl Tore Nordheim 

Odd Sverre Pedersen 

Lene Gjelstad (dag 1) 

 

Kontrollkomiteen: 

 Magne Fromreide 

 

Avdelingene: 

Oslo/Akershus:     Hordaland: 

 Robert Grønhaug     Vegar Akse Einen 

 Per Christian Pinås    Sogn & Fjordane: 

 Kenneth Hasselstrøm    Gunnstein Vefring 

 Øystein Christophersen   Møre & Romsdal: 

Østfold:       Eirik Hauge Sørheim - forfall 

 Karoline Simonsen     Egil Ove Holte (kontr.kom.)  

 Thomas Trana     - går inn som delegat 

Hedmark/Oppland:     Trøndelag: 

 Jan Håvard Gjørlihaugen    Leif Stene 

 Marius Ødegårdstuen - forfall   Randi Bosnes 

 Helge Nyaas - forfall     Jan Egil Skagen - forfall  

Buskerud:       Kari Strøm 

 Fridtjof Jonas    Nord-Norge: 

 Øyvind Kaasin     Bjørn Markus Karlsen  

Vestfold:       Camilla Paulsen - forfall 

 Ingen møtt      Audun Hegglund   

Telemark:       - møter for Camilla Paulsen 

 Ingen møtt      Gunnar Johansen - forfall 

Agder:      Observatører: 

 Harald Nodevik     Buskerud:  

Rogaland:       Morten Snøløs 

 Anbjørn Marvik     Agder: 

 Arild Auestad     Jonathan Fredriksen Kobro 

        Sogn & Fjordane: 

        Aleksander Haugsdal 

 

28 stemmeberettigede delegater godkjent 

 

Gjester: 

Reidunn Wahl – Forbundskontoret 

Jan Andersson – tidligere kasserer 
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2. ÅRSBERETNING 

 
Dirigenten fremla beretningen til behandling. 

 

Merknader: 

 

Pkt. Partssamarbeid, Del b (lokalt): 

Det må jobbes med arenaer for tettere samarbeid mellom forretningsområdene og lokal 

ledelse. 

 

Pkt. Jubilanter: 

Alle avdelinger sjekker ut sine jubilanter tom. 2016. Jubilanter fom. 2017 omdeles gjennom 

Klubben. 

 

Pkt. AMU, internkontroll og HMS, M - miljø: 

Det kreves at det gjøres en jobb i alle avdelinger med resultatene av klimaundersøkelsen 

(GPTW). Det skal ikke aksepteres at noen unndrar seg sitt ansvar. Avvik rapporteres inn til 

AMU. 

 

Pkt. Innleie og underentrepriser/bortsetting av arbeid: 

Det må kreves klare retningslinjer for skillet mellom innleie og bruk av UE. 

 

 

Årsberetning m/merknader enstemmig godkjent. 

 

 

3. REGNSKAP 
 

Kasserer fremla klubbens regnskap samt regnskap for kampfondet. 

Revisjonsberetningen ble lest og tatt til orientering. 

 

Magne Fromreide fremla kontrollkomiteens rapport til årsmøtet. 

Merknad: Deltakere i møter skal fremgå av protokollene. 

Kontrollkomiteens rapport tatt til etterretning. 

 

Regnskapet enstemmig godkjent. 

 

Dag 2 

 
Ungdomsrepresentant Lene Gjelstad forlot møtet 

27 stemmeberettigede delegater 

 
4. INNKOMNE FORSLAG 

 

Forslag vedtatt på klubbens årsmøte 2017 

 

Forslag 7/2017 – Smuss-, høyde- og utenbystillegg tilsvarende LOK 

 

Styrets innstilling: Forslaget tas opp i hovedoppgjøret 2018 
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Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Forslag 8/2017 – Fjelltopptillegget 

 

Styrets innstilling: Fjelltopptillegget kreves gjeninntatt i kravet til lønnsoppgjøret i 2018 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Årsmøtet tilslutter seg at de to forslagene inngår i kravet til oppgjøret i 2018 

 

 

Innkomne forslag klubbens årsmøte 2018 

 

Forslag 1 

Forslagsstiller: avd. Hordaland 

 

Vi ønsker at det innføres en ordning som gir ansatte kr. 500,- i måneden til helserelaterte tiltak 

som f. eks. kiropraktor, naprapat, trening på helsestudio / svømmehall. Trening er viktig for å 

forebygge sykefravær. Dette er en vinn/vinn for begge parter. Dette kan løses ved at de 

ansatte som velger et slik tilbud, må dokumentere bruken og legge det inn som et utlegg i 

Zalaris. Forslaget ønskes lagt inn i overenskomsten. 

 

Styrets innstilling: Støtter intensjonen i forslaget. Oversendes forhandlingsutvalget. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag 2 

Forslagsstiller: avd. Hordaland 

 

Vi ønsker økning av egenandel på pensjon med ekstra 1 % til totalt 3 % (trekkes fra lønn slik 

at det trekkes før skatt). 

 

Styrets innstilling: Forslaget avvises. 

Bedriftens andel pr. 01.01.2020 går opp til 5 %. Den totale innbetalingen til pensjon for 

inntekter under 12 G er på 7 %. Ansatte har i dag et trekk på 2 %. 

 

Vedtak: Forslaget trekkes. 

 

Forslag 3 

Forslagsstiller: avd. Hordaland 

 

Faddertillegg er vanskelig å få, det burde være et krav til at når en lærling blir ansatt at han får 

en mentor/fagansvarlig som får et eierforhold til lærlingen. Dette gjør at det blir bedre læring 

for den enkelte og da vet lærlingen hvem han/hun kan spørre/forholde seg om ting. Dette 

burde vært et fast tillegg som er lettere å få. Hvis lærlingen er ofte med ulike fagarbeidere, 

burde det vært en funksjon i PSU hvor en kan huke av dager hvor en har med lærling. 

Vi ønsker å få innført en slik ordning i Relacom når vi har krav på et slikt tillegg. Det er i dag 

meget vanskelig å få tak i dette tillegget. 
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Styrets innstilling: Forslaget ivaretatt i protokollen til overenskomsten 2016 – 2018 hvor 

følgende er nedfelt: 

«Ledelsen ser på en forenkling av administrasjonen av tillegget slik at rapporteringen av dette 

for instruktøren skal medføre minst mulig administrasjon.» 

 

Vedtak: Forslaget trekkes. 

 

Forslag 4 

Forslagsstiller: avd. Hordaland 

 

Funksjonen med minutter og avstand i meter til de 8 nærmeste kollegaene ønskes fjernet. 

  

Begrunnelse: I nye PSU-mobil er det en funksjon hvor alle og enhver får opp de 8 nærmeste 

kollegaene i en egen fane, oppgitt i antall meter og antall minutter i. Flere føler dette som 

overvåking. Det gjør at en kan se når en kjører hjemmefra eller om en har dradd ut til kunden 

osv. Det er ikke alle ledere som har et godt forhold til alle ansatte, så her kan dette brukes mot 

hver og en hvis noen føler for dette. Vi forstår at pga. sikkerhetsmessige hensyn visst en 

trenger hjelp så er det en god løsning at det står listet opp de nærmeste kollegaene, men meter 

antall og avstand i minutter hadde ikke vært nødvendig.  

 

Styrets innstilling: Forslaget avvises. 

Klubben som tar opp saken med adm. og avtaler bruk av dette. 

 

Vedtak: Klubben reiser dette som sak mot administrasjonen. Om mulig innenfor 

sikkerhetsaspektet, vil det avtales begrensning vedr. omfanget av dette.   

 

Forslag 5  

Forslagsstiller: avd. Hordaland 

 

Vi ønsker at Relacom skal åpne opp for at servicebilen kan brukes privat slik som 

myndighetene har åpnet for. 

 

Begrunnelse: Dette gjør at ansatte kan levere unger i barnehagen på veien til jobb, svinge 

innom butikken, svinge innom treningssenter og lignende på vei hjem. Mange ansatte går 

over til å kjøre på kilometer pga. denne problematikken. Ved å innføre denne muligheten 

hjelper dette er også på miljøet, og det vil gjøre hverdagen til den enkelte mye enklere. Vi har 

i dag alle systemene åpne for det med Abax, så det burde ikke være noe problem å innføre 

dette. 

 

Styrets innstilling: Forslaget støttes 

 

Vedtak: Klubben reiser saken mot adm. 

 

Forslag 6 

Forslagsstiller: avd. Hordaland 

 

Vi ønsker å innføre ingen egen dekning på mobilabonnement. Relacom ansatte, opplever 

oftere å gå over inkludert datamengde. Samt så må en betale for utenlands telefonsamtaler og 

utalands SMS, dette er i stor grad kun fordi det er i jobb sammenheng. Mye tid går på å endre 

dette på mine sider. PSU mobil trekker mye data, ettersom oppdateringene kommer og 
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mulighet for å laste opp bilder og dokumentasjon osv. på psu mobil er 10 Gb for lite. Vi 

ønsker at Relacom dekker dette. Visst det ikke er mulig, ønsker vi å få mulighet for å øke 

datapakken. Nå er det veldig dyrt når en går over datapakken.  

 

Styrets innstilling: Forslaget avvises 

 

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt  

 

 

Forslag 7 

Forslagsstiller: avd. Hordaland 

 

Vi ønsker et tilbud til alle ansatte på en årlig helsesjekk, og tilbud om årlige vaksiner til de 

som ønsker det frivillig. 

 

Styrets innstilling: Forslaget støttes 

 

Vedtak: Forslaget vedtatt 

 

Forslag 8 

Forslagsstiller: avd. Hordaland  

 

Tillitsvalgte og styret i Hordaland savner oppfølging og info om hva styret og leder sine 

oppgaver er lokalt fra den nasjonale klubben. Vi ønsker at det opprettes retningslinjer eller 

arbeidsoppgaver som de tillitsvalgte lokalt skal gjøre og påse til enhver tid. Enkelt forklart en 

verktøykasse som sier oppgavene til de lokale tillitsvalgte. Syntes også at det er lite 

kommunikasjon som kommer nasjonalt med hva som skjer i bedriften og hva som skjer i 

Klubben.  

 

Styrets innstilling: Styret tar forslaget til etterretning. Tiltres. 

 

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt 

 

Forslag 9 

Forslagstiller: Styret 

 

Klubbstyret går gjennom avdelingsstrukturen under Klubben for å vurdere evt. 

omorganiseringer. 

 

Begrunnelse: Aktiviteten i flere avdelinger er under det mål vi må ha for aktivitet i 

avdelingene. Samtidig har avdelingsledere sluttet i den prosessen vi nå har vært gjennom, og 

mangel på engasjerte tillitsvalgte tilsier at noe bør gjøres. Prosessen må skje i samarbeid med 

de enkelte avdelinger og bør gjennomføres i denne perioden. 

 

Vedtak: AU innstiller på ny organisering av avdelingsstrukturen. Omorganiseringen skjer i 

samarbeid med involverte avdelinger. 
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Forslag 10 
Forslagsstiller: avd. Østfold 

 

Kjøring på A-konto økes fra 2700,- til 4000,- pr. mnd. 
 

Begrunnelse: Når man kjører på A-konto med egen bil blir det utbetalt en sum på 2700,- mnd. 

Siden 2003 har summen stått stille, og i 2004 var literprisen på 9,96,- for bensin og 8,71,- for 

diesel. Per 19/01-18 var prisen 15,81,- for bensin og 15,06,- for diesel. 

 

Styrets innstilling: Forslaget tiltres 

 

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt 

 

Forslag 11 

Forslagsstiller: avd. Sogn og Fjordane 

 

Krav om at reisegodtgjersla og direktemønstringsavtalens vilkår ikkje må svekkast i årets 

oppgjer. 

 

Styrets innstilling: Oversendes forhandlingsutvalget 

 

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt 

 

Forslag 12 

Forslagsstiller: avd. Sogn og Fjordane 

Økt skattelegging på ansatte med privat arbeidsbil kompenseres den ansatte. 
 

Styrets innstilling: Oversendes forhandlingsutvalget 

 

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt 

 

Forslag 13  

Forslagsstiller: avd. Hordaland 

 

Vi ønsker et lønnstillegg for arbeid i mast. Som kan være på kr. 500,- pr. dag når det er arbeid 

i mast. Ofte har det blitt praktisert med Bas tillegg på mastemontører, men ettersom det blir 

færre av dem og flere montører som tar over disse jobbene så får ingen ekstra for dette.  

 

Styrets innstilling: Forslaget tiltres. Viser til overenskomstens vedlegg 1, Stillingsstruktur 

med lønnstabell 

 

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt 

 

Forslag 13B 

Forslagsstiller: Thor Andre Hansen/årsmøte avd. Buskerud 

 

Det er flere montører som tar på seg mer ansvar i enkelte prosjekt slik at dem blir en bas på 

plassen. Vi har ingen retningslinjer på når vi får bas tillegg og er opp til avdelingsleder å 

bestemme. Tillegget tas inn i overenskomstens vedlegg 1.  
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Styrets innstilling: Styret formulerer, og videresender, forslag til Årsmøte i Klubb Relacom 

for at dette skal bli med i forhandlinger til hovedoppgjøret 2018 

 

Vedtak: Se vedtak forslag 13. Styrets innstilling vedtatt 

 

Forslag 14 

Forslagsstiller: avd. Hordaland 

 

Vi ønsker å innføre årlige FSE kurs + førstehjelp som et krav til alle montører i Relacom. 

 

Styrets innstilling: Forslaget tiltres 

 

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt 

 

Forslag 15 
Forslagsstiller: avd. Hordaland 

 

Vi ønsker et lønnstillegg på minimum kr. 25000,- i tillegg på alle fagarbeidere i Relacom + 

lavlønnstillegg på kr. 3500 ,- (totalt på lavtlønnede 28500kr). 

Så vil vi at alle tillegg i lønn som kommer ut av årets oppgjør, og tidligere oppgjør kommer 

inn i lønnstabellen i overenskomsten.  

 

Styrets innstilling: Oversendes forhandlingsutvalget 

 

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt 

 

Forslag 16 

Forslagsstiller: avd. Nord-Norge 

 

På grunn av at lønnsoppgjøret i 2017 gav reallønnsnedgang, krever årsmøtet i  EL&IT 

Forbundet klubb Relacom, avd. Nord-Norge et kronetillegg på kr 15.000,- i år.  

 

Styrets innstilling: Oversendes forhandlingsutvalget 

 

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt 

 

Forslag 17 

Forslagsstiller: avd. Sogn og Fjordane 

 

Krav om forbetra kjøpekraft for ansette i bedrifta som resultat av oppgjer 2018. 

 

Styrets innstilling:  Forslaget tiltres 

 

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt 

 

Forslag 18 

Forslagsstiller: avd. Hordaland 

 

Økning i lønn til fagarbeidere på kr. 25000,-  i året, grunnet vi ligger lavere i lønn i forhold til 

andre i samme bransje. Samt at kjøpekraften er svekket. 
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Styrets innstilling: Oversendes forhandlingsutvalget 

 

Vedtak: avd. Hordaland trekker forslaget 

 

Forslag 19 

Forslagsstiller: Oslo/Akershus 

 

I 2016 var prisstigningen høyere enn lønnstilleggene. For lønnsoppgjøret i 2018 må vi kreve 

reell lønnsøkning. Det kreves et lønnstillegg for alle på kr. 30 000,-. 

 

Styrets innstilling: Oversendes forhandlingsutvalget. 

 

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt 

 

Forslag 20 

Forslagsstiller: avd. Trøndelag 

 

Krav lønn fra EL og IT Forbundet til B-delsforhandlingene 2018 

1)  

Lønnsstigen endres til: 

 0 2 5 8 11 

L.gr. 1 378900 381400 383900 393900 401400 

L.gr. 2 388900 398900 403900 418900 426400 

L.gr- 3 407900 415400 422900 439975 447475 

L.gr  4 440975 442975 450975 460975 468475 

L.gr. 5 490975 490975 490975 490975 498475 

 

2) Det settes av kr. 2 500 000 i en sentral pott. Potten skal fordeles på medlemmer av EL 

og IT Forbundet. 

 

Tilleggene innarbeides i stillingsstruktur med lønnstabell og gis med 

virkning fra 1. april 2018. 

 

Endringer i overenskomsten 

§ 4.2  Årlige lønnsreguleringer 

Lønnsgruppe 1-3 

Nytt 3. avsnitt:  

Instruktører gis et midlertidig tillegg på kr. 1.000,- pr. mnd. i den tid de har ansvaret 

for lærlingen, jfr. § 4.2 B. Lærlingelønn.  

Tillegget rapporteres via PsuWeb og fremkommer med egen lønnsart på lønnsslippen. 

 

§ 4.2  B, siste setn. 

Beregningsgrunnlag for lærlinger er lik sats for fagarbeider med 8 års ansiennitet 

 

Vedlegg 3 

1.  Utrykning uten hjemmevakt: 

1.2.3 Utrykningshonorar u/hjemmevakt økes til kr. 1 500,-/ 

2 000,-/ 2 500,- 

2.  Hjemmevakt 
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 2.2 Satser økes med 10% 

 
Styrets innstilling: Oversendes forhandlingsutvalget 

 

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt 

 

 

5. BUDSJETT 

 
Leder gikk gjennom budsjettforslaget. 

 

Framlagt budsjettforslag enstemmig vedtatt. 

 

 

6. VALG 

 
Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling 

 
Leder    IPV  Øivind Juul Schjetne 

Nestleder   2 år  Knut Hamletsen - studietillitsvalgt 

Kasserer   IPV  Are Bergli Heier 

Sekretær   2 år  Dag Nysæter  

1. styremedlem  2 år  Anne Kari Mentzoni 

2. styremedlem  IPV  Karl Tore Nordheim 

3. styremedlem  1 år supl. Vegar Akse Einen 

4. styremedlem   1 år  supl. Karoline Simonsen - ungdomsrepresentant 

Ihht. EL & IT Forbundets vedtekter tiltrer HVO styret.  

 

1. varamedlem  1 år  Anbjørn Marvik 

2. vara    1 år  Bjørn Markus Karlsen 

3. varamedlem  1 år  Styret gis fullmakt til å konstituere en jente 

4. varamedlem  1 år  Einar Egeland 

Pers. vara for ungd.repr. 1 år  Kenneth Hasselstrøm 

 

Kontrollkomité  1 år  Egil Ove Holte 

    1 år  Magne Fromreide 

 

Valgkomite:   1 år  Kurt Henriksen - leder 

      Arild Auestad 

      Øystein Christophersen 

      Jan Håvard Gjørlihagen 

      Leif Stene 

 

Valgkomiteens forslag enstemmig valgt 
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7. AVSLUTNING 
 

Leder av Klubb Relacom, Øivind Juul Schjetne avsluttet møtet med å takke 

funksjonærene for innsatsen på årsmøtet og delegatene for gode debatter og vedtak. 

Han takket videre, på vegne av alle tillitsvalgte for tilliten gitt av årsmøtet. 

 

 

Oslo 4. april 2018 

 

 

 

Dag Nysæter 

  

sign. sekretær 

 

 

  Øyvind Kaasin     Per Christian Pinås 

 

         sign. protokoll     sign. protokoll 


