
1

Årsmelding 2021
EL og IT Forbundet



2

EL og IT Forbundet er et forbund i LO med i overkant av 41000 medlemmer. 

Medlemmene fordeler seg på flere bransjer som energiproduksjon og distribu-
sjon, elektroinstallasjon innenfor bygg, offshore og industri, heis montasje, og 
IT- og telekommunikasjon. Medlemmene er ansatt i både offentlige og private 
virksomheter.

Denne årsmeldingen gir en oversikt over de viktigste områdene i forbundets 
virksomhet i 2021.
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Stortingsvalget og ny 
regjeringsplattform
Forbundets landsstyremøte i juni vedtok 
en politisk uttalelse som avsluttes slik: 
 
«EL og IT Forbundet vil ha et nytt flertall 
etter høstens stortingsvalg – og dette flertal-
let må samle seg om en ny politikk og en ny 
handlekraftig regjering som kan sette politik-
ken ut i livet og prioritere arbeidslivs politikken! 
Tiden er inne for en kursendring – og da tren-
ger vi en flertallsregjering bestående av partier 
på venstresiden.» 
 
Gjennom hele valgkampen arbeidet for-
bundet aktivt for å nå dette målet, med 
særlig fokus på arbeidsliv, eierskap og 
omstilling. En egen arbeidsgruppe ut-
arbeidet forslag til strategi og prioriter-
inger i valgkampen, og denne ble vedtatt 

av forbundsstyret. 
 

Valget ga det ønskede resultat, det ble et 
klart flertall av partiene på venstresiden 
på Stortinget. 
 
I de påfølgende regjeringsforhandlingene 
lyktes det ikke å etablere en flertallsregje-
ring slik at landsstyrets klare prioritering 
av en slik regjering ikke ble realisert. I ste-
det ble det dannet en mindretallsregjering 
av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. 
 
Forbundsstyret oppsummerte situasjo-
nen, etter at de to partiene var blitt enige 
om en ny regjeringsplattform, i følgende 
vedtak: 
 
I likhet med flertallet av velgerne har EL og IT 
Forbundet en klar forventning til at de neste 
fire årene vil gi en ny politisk kurs for Norge. 

Vi er derfor skuffet over at det ikke lyktes å 

Politikk og samfunn
Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor
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etablere en flertallsregjering utgått fra partiene 
på venstresiden. 

Vi mener likevel at Hurdalsplattformen utgjør 
et godt politisk utgangspunkt for de neste fire 
årene. Her har Arbeiderpartiet og Senterpartiet 
samlet seg om en rekke gode mål og ambisjo-
ner på flere områder som angår våre medlem-
mer. Plattformen gir grunn til å forvente et løft 
i arbeidslivspolitikken med konkrete tiltak for 
flere hele stillinger, sterkere arbeidstakerrettig-
heter, høyere organisering, mer bruk av lærlin-
ger, mer seriøsitet og en utvidet rolle og innfly-
telse for fagbevegelsen og trepartssamarbeidet.
 
Samtidig er det svakt og overraskende at re-
gjeringen ikke er tøffere mot bemanningsbran-
sjen. Denne bransjen er en trussel mot den 
norske arbeidslivsmodellen og har fått mange 
nok sjanser til å tilpasse seg et seriøst arbeids-
liv – da blir det for dårlig å starte nok et lov-
arbeid for å se på mulighetene for å begrense 
bransjen. Utredninger har vi hatt nok av – nå 
krever vi handling. I første omgang krever vi 
at regjeringen tar i bruk forskriftsadgangen 
i Arbeidsmiljøloven § 14-12, pkt 5, og forbyr 
innleie fra bemanningsbyråer innen elektro- og 
byggebransjen i Oslofjord-området. 

Arbeidslivskriminalitet har fått bre om seg med 
forrige regjering. Nå må den nye regjeringen 
vise i praksis at den ønsker et seriøst arbeids-
liv og vise seg villig til å ta alle de grep som er 
nødvendige for å sørge for å stanse de som 
driver arbeidslivskriminalitet. Sjansene for å 
bli tatt må øke kraftig, og straffene må bli så 
avskrekkende at det har effekt. 

For å få til dette må tilsynene styrkes, ikke bare 
med penger og ressurser, men med fullmakter 
til å slå ned på lovbrudd. Tilsynsmyndighete-
ne må i større grad også få anledning til dele 
informasjon mellom seg slik at kriminelle ikke 
kan gjemme seg.

Det haster med å få på plass drastiske kutt i 
klimagassutslippene i Norge. På kort tid skal 
fossil energibruk erstattes av fornybar energi. 

Dette må skje samtidig som vi etablerer nye 
grønne næringer, på skuldrene av eksisterende 
næringer, som kan danne grunnlag for framti-
dig eksport og et fortsatt høyt velferdsnivå. Til 
denne omstillingen vil vi trenge mye fornybar 
kraft, og vi trenger et kraftnett som sørger for 
at vi har nok kraft til rett tid. På dette området 
setter Hurdalsplattformen en tydelig retning. 

Satsinger på både kraftnett, havvind og vann-
kraft er bra og nødvendig. Det er også bra at 
denne regjeringen vil sikre felleskapet en sen-
tral rolle i den grønne omstillingen gjennom en 
aktiv og strategisk bruk av offentlig eierskap.  
Imidlertid legger regjeringen lista høyt når de 
sier det framover skal være nok kraft til ny og 
eksisterende industri på fastlandet, på samme 
tid som kraftoverskuddet opprettholdes. Med 
en slik målsetting bør tiden for utredninger og 
energikommisjoner være forbi. Nå handler det 
om å bygge ny fornybar kraft. Vi er også posi-
tive til at regjeringen vil få på plass et helhetlig 
og harmonisert regelverk for omsetning av 
strøm. 

En utdanningspolitikk med mål om å løfte 
yrkesfagene og muligheter til etter- og videre-
utdanning er noe vi støtter, og det er bra at 
regjeringen vil gjøre høyhastighets internett til 
en rettighet for alle, på lik linje med strøm. 

Når den nye politikken nå skal realiseres og 
videreutvikles må den nye mindretallsregjerin-
gen skape flertall i Stortinget. Den første mu-
ligheten er statsbudsjettet for 2022. Her er det 
solid rom for forbedring – og en reversering 
av de borgerliges kutt i arbeidsmarkedstiltak 
og viktige etater er det som bør stå øverst på 
lista. Støtte til dette vil regjeringen kunne få på 
venstresiden i norsk politikk, og vi både krever 
og forventer at det også er her regjeringen 
søker støtte for alle sakene de neste fire årene. 
Noe annet vil ikke være å ta velgernes tydelige 
melding på alvor: – Norge trenger en ny poli-
tisk kurs. Nå er retningen satt og arbeidet kan 
starte. 
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Energi og nærings
politikk
Sentralt for det energipolitiske arbeidet 
har vært rettferdig omstilling og tilrettwe-
legging for trygge varige jobber for våre 
medlemmer. Grønn omstilling innebærer 
store muligheter for våre medlemmer. 
Elektrifisering og digitalisering er nødven-
dig for å lykkes med avkarbonisering av 
samfunnet og etablering av nye utslipps-
frie næringer og industri. Samtidig gav 
2021 nye holdepunkter for at omstillingen 
i landene i EU og andre handelspartnere 
nå skyter fart. Det endrer hvilke løsnin-
ger og produkter som vil bli etterspurt fra 
norsk næringsliv i framtiden, og skaper 
en ny konkurransesituasjon. Det haster at 
Norge gjør de betydelige grep for å sikre 
trygge eksportrettede arbeidsplasser også 
i framtiden.

Dette er bakteppet som nå driver det 
energipolitiske engasjementet hos 
 sentrale arbeidstakerorganisasjoner, 
 arbeidsgiverorganisasjoner og myndig-
heter. Interessene er mange, og alene 
kan det være svært krevende å skape 
gjennomslag. I 2021 har det derfor vært 
viktig å være i posisjon til å påvirke store 
toneangivende initiativ på dette området. 
Vi har også arbeidet på egenhånd, og i 
begrensa allianser, for å sikre våre primæ-
re interesser.  Blant annet gjennomførte vi 
møter med relevante statsråder/statsse-
kretær i etterkant av regjeringsdannelsen.  

Energi og industri
politisk plattform
Ved årsskiftet initierte LO og NHO et bredt 
partssamarbeid om energi- og industripo-
litikken. Inn i arbeidet inviterte de tre LO 
forbund (Fellesforbundet, Industri Ener-
gi og EL og IT Forbundet) og fire lands-
foreninger i NHO (Norsk Industri, Norsk 

Olje og Gass, Energi Norge og Nelfo). EL 
og IT har vært representert ved leder og 
nest leder.

Bakteppet var en erkjennelse av at en 
vellykket omstilling med industrielle sat-
singer som skaper arbeidsplasser, utvikler 
teknologiløsninger og bidrar til eksport, 
betinger at Norge klarer å videreutvikle 
sine fortrinn innen energi og tilhørende 
kompetanse. Målet var å enes om en klar 
retning og tydelige ambisjoner for energi 
og næringsliv, og om rammevilkår som 
gjør at energi, klima og næringspolitikken 
henger sammen. 

Resultatet av arbeidet ble Energi- og in-
dustripolitisk plattform som ble offentlig-
gjort i mai. Plattformen ser blant annet 
på utgangspunktet for omstilling i Norge, 
hvilke industrielle muligheter som finnes, 
forventet kraftsituasjon fram mot 2030 og 
2050, behovet for utvikling av energiinfra-
struktur, hvilke tiltak og virkemidler som 
kreves i en offensiv industrisatsing, og 
hvordan vi skal sikre riktig kompetanse. 

Fornybar energi og energiinfrastrukturen 
er helt avgjørende for å lykkes, og som 
største arbeidstakerorganisasjon i disse 
bransjene var det naturlig for EL og IT å 
ha et ord med i laget når plattformen ble 
skapt. Vi har fått noen viktige gjennom-
slag, men i likhet med de andre organisa-
sjonene som deltok, gjenspeiler ikke det 
endelige dokumentet EL og ITs primære 
standpunkter på alle områder. 

Energieffektivisering
Gjennom året har et løst nettverk bestå-
ende av et tjuetalls organisasjoner arbei-
det for å styrke vilkårene for energieffek-
tivisering. Blant aktivitetene som EL og IT 
har deltatt på har vært: 
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• Brev til Energi og miljøkomiteen. 
 Innspill til Klimaplanen 

• Felles kronikk «Klimasaken som kan 
forene de rødgrønne»

• Innspill til regjeringsplattform og 
strømsparepakke m/sak på NRK.no

• Brev til KMD. «Enova må støtte 
 energitiltak i boliger og yrkesbygg»

• Arendalsuka – panelsamtale om 
energieffektivisering

• Innledet på to frokostmøter om tema

Krafttak 
Krafttak-samarbeidet (Fellesforbundet, 
Industri Energi, EL og IT, Energi Norge og 
Norsk Industri) produserte et sett med 
anbefalinger i forkant av stortingsvalget. 
Anbefalingene var basert på felles posisjo-
ner for en bærekraftig energi- og indus-
tripolitikk. Blant punktene var en styrking 
av vannkraftens rolle som ryggraden i 
kraftsystemet, raskere konsesjonsproses-
ser for kraftnettet, styrking av fagarbei-
deren i elektrifiseringen av samfunnet og 
en tyngre vektlegging av klima og miljø i 
offentlig anskaffelser. 

Disse posisjonene var også utgangspunk-
tet for et felles arrangement på Arendal-
suka hvor nestlederne i Høyre og Arbei-
derpartiet deltok.

Strømpriser
I løpet av høsten 2021 steg kraftprisene 
i Sør-Norge til historisk høye nivåer, og i 
løpet av november var det tydelig at dette 
ville legge et uakseptabelt press på folks 
private økonomi. Prisnivået skyldtes en 
kombinasjon av lav vannmagasinfylling i 
Norge, høye CO2-priser og historisk høye 
gasspriser i Europa. Russlands invasjon av 
Ukraina var på trappene, og dette var en 
viktig driver bak gassprisnivået. 
Forbundet har vært tydelig på at prissitu-
asjonen må møtes med kompenserende 

tiltak for forbrukerne og pekte blant annet 
på momskutt som en løsning. 
Regjeringens svar ble en ordning hvor de 
betaler en prosentandel av kraftpris over 
70 øre/kwh.  Forbundet støttet prinsippe-
ne i ordningen fordi de økte statens andel 
etter hvert som prisene øker, men ivaretar 
også et visst insentiv for strømsparing og 
utbygging av ny fornybar energi. 

Arbeidsliv 
Sosial Dumping
Allmenngjøringsvedtak for LOK i tariff-
nemnda videreføres. Vedtak ble fattet den 
10 mai og gjort gyldig fra den 1. juli 2021. 
Allmenngjøringsforskriften har bedret 
lønnsforholdene for utenlandsk arbeids-
kraft i Norge, men det «fuskes» fremdeles 
med regelverket av enkelte aktører. Spesi-
elt på området om arbeidstid.

Innleie
LO, Fellesforbundet og EL og IT hadde et 
møte med Arbeidstilsynet i mars, der inn-
leie og likebehandling på byggeplasser ble 
diskutert, samt andre problemstillinger 
rundt selve tilsynsvirksomheten. Arbeids-
tilsynet kunne fortelle at de hadde begynt 
en prosess med å ansette et tjuetalls per-
soner som skulle ha innleie/likebehand-
ling som sin hovedoppgave.  

Tilsyn med denne problemstillingen er 
problematisk og krever mye dokumenta-
sjon for å fastlegge faktum i en sak. Vi må 
også passe på at innleieforholdene ikke 
blir omgjort til underentreprise der vi har 
et utydelig lovverk. Hva som er en unde-
rentreprise er uklart i lovverket etter høy-
esterettsdommene i Norwegian og Quality 
People saken, der det slås fast at det å 
levere arbeidskraft til et prosjekt/virksom-
het kan være underentreprise.
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Et viktig poeng fra fagbevegelsen er at 
tilsynene ikke bare sees på prosjekt nivå, 
men hvordan hele virksomheten har inn-
rettet seg med hensyn til innleie på alle 
prosjektene som de har. Dette vil gi en 
mer helhetlig oversikt på hvilken forret-
ningsmodell en virksomhet driver etter.

I juni 2021 leverte «Fougner utvalget» sin 
NOU om «Den norske modellen og fram-
tidens arbeidsliv». Denne utredningen 
tok for seg tilknytningsformer og forskjel-
lige former for virksomhetsorganisering. 
Utredningen leverte 17 forslag og ett av 
dem gjaldt grenseoppgangen mellom inn-
leie og entreprise. Det er helt nødvendig å 
få en klarere grenseoppgang, og EL og IT 
Forbundet støtter forslagene fra utvalget. 

Byggforeningene i Oslo der både Elektro-
montørenes Forening og Heismontørenes 
Fagforening deltar, laget en oppfølgings-
rapport angående innleie i regionen. 
Rapporten slår fast at bemanningsbran-
sjen har bitt seg fast og blitt en stor del av 
byggebransjen. 
De samme fagforeningene arrangerte 
en politisk streik den 26. august der for-
bundsleder Jan Olav Andersen og leder 
Elektroarbeidernes Fagforening Trønde-
lag Eystein Garberg holdt appeller. Begge 
understreket viktigheten av et forbud mot 
bemanningsbransjen i hele landet.

I november fikk forbundet en sak fra Elek-
tromontørenes Forening i Oslo angående 
serbiske telemontører som var ansatt i det 
serbiske teleselskapet Kodar, og var med 
å bygge ut 5G nettet for Telia og Telenor. 
Her var det snakk om doble arbeidskon-
trakter, lange arbeidsdager, trekk i lønn 
som var utbetalt, manglende skatteinnbe-
talinger med mer.
Da ingen av disse arbeiderne var medlem-
mer i forbundet når problemene i deres 
arbeidsforhold oppsto, tok forbundet 
kontakt med LO og ba om hjelp gjennom 
ordningen med solidaritetsfond som LO 

har opprettet. LO innvilget støtte til juri-
disk hjelp. Saken er pågående, og er nå et 
samarbeidsprosjekt mellom forbundet, 
Elektromontørenes Forening Oslo, LO og 
Fair Play Bygg Oslo.  

Fagutdanning
Fagutdanningen har også i 2021 vært pre-
get av koronarestriksjoner og midlertidige 
forskrifter som er videreført i den forbin-
delse. Alle skriftlige eksamener på ung-
domskoler og videregående ble avlyst den 
8. februar. I år hadde departementet noe 
bedre kunnskap om kravene i arbeidslivet 
angående fagprøver og krav om eksame-
ner båre for lærlinger, praksiskandidater 
og privatister, slik at disse ble gjennomført 
på vanlig måte. 

De midlertidige forskriftene som ble 
videre ført var:

• Unntak fra fraværsreglene
• Inntak på Vg3 påbygg, og Vg4 påbygg 

uten krav til fagbrev
• Utdanningsstøtte
• Avleggelse av fagprøver inntil 3 må-

neder før utløpet av lærekontrakt 
uten krav om å fullføre læretiden for 
å få dokumentasjon

• Unntak fra kravet om at hele prø-
venemnden skal være til stede ved 
oppstart og avslutning av fagprøver

Utvikling og ferdigstilling av læreplaner for 
Vg3 har foregått over Teams med Utdan-
ningsdirektoratet. Den 20. august ble de 
fleste læreplanene fastsatt av Utdannings-
direktoratet. Disse læreplanene blir gjort 
gjeldende fra 1. august 2022.

Kunnskapsdepartementet sendte også 
forslag til ny opplæringslov og endringer i 
friskolelova. Her foreslås det blant annet 
å utvide retten til videregående opplæring 
for ungdom slik at den gjelder fram til 
oppnådd studie- eller yrkeskompetanse, 
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å innføre rett til læreplass eller et annet 
tilbud på videregående opplæring trinn 3. 
Det foreslås også å oppheve dagens be-
grensning på ett omvalg slik at ungdom i 
videregående opplæring får rett til et ube-
grenset antall omvalg fram til søknadsfris-
ten for inntak det kalenderåret de fyller 19 
år.

Videre foreslås det å innføre at de mellom 
19 og 24 år får rett til å velge om de vil ha 
opplæring organisert for ungdom eller 
voksne og innføre en plikt for fylkeskom-
munene til å sørge for at de som har læ-
retid i bedrift, får tilgang til rådgivning om 
utdannings- og yrkesvalg og rådgivning 
om sosiale og personlige forhold.

Ett tema som skapte mye debatt særlig på 
arbeidsgiversiden, men også blant forbun-
dene, er om opplæringskontor skal være 
omfattet av opplæringsloven eller ikke. EL 
og IT Forbundet er imot at opplæringskon-
tor skal være omtalt i loven.

Forbundet har vært involvert sammen 
med LO og NHO i beskrivelse og innspill 
overfor Kunnskapsdepartementet i eta-
blering av et nasjonalt senter for fag og 
yrkesutdanninger.

Det var nyoppnevning av faglige råd i 
 Utdanningsdirektoratet i september
Representanter fra EL og IT til Faglig råd 
for elektro og datateknologi er Monica 
Derbakk, Lisa Nord Hopland og Are Solli. 
Varamedlemmer er Liv Beate Eidem, Knut 
Fredrik Wølstad og Knut Øystein Hamlet-
sen.

Are Solli ble valgt som leder av Faglig råd 
for elektro og datateknologi, med Svein 
Harald Larsen fra Nelfo som nestleder.

Representant fra EL og IT til Faglig råd for 
informasjonsteknologi og medieproduk-
sjon er Asghar Ali. Varamedlem er Monica 
Derbakk.

Are Solli er vara for LO til SRY.
Det er avholdt 9 møter i Faglig råd elektro 
og datateknologi, alle som Teams-møter. 
Det er arbeidet med fagfornyelsen og nye 
læreplaner og nye lærefag som har domi-
nert sakskartet.

Faglig råd for elektro og datateknologi har 
i tillegg jobbet med:

• Kryssløp 
• Høyere yrkesfaglig utdanning
• Vindkraftutdanning
• Caravan tekniker
• Utstyrsbehov i videregående skoler
• Forskning på fag- og svenneprøven
• Digitalisering i fag- og yrkesopp-

læringen
• Mandat og retningslinjer for faglige 

råd og SRY
• Rekruttering av yrkesfaglærere
• Kvalitetssikring av yrkesbeskrivelser 

på utdanning.no
• Ny opplæringslov
• Utvikling av læremidler
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Året i forhandlings
avdelingen
Året 2021 ble nok et utfordrende 
 «pandemi-år», med mye hjemmekontor 
og lite felles nærvær på avdelingen. Det 
finnes åpenbart positive sider med hjem-
mekontorarbeid, bruk av digitale møter 
osv., men det var nok en utbredt følelse i 
avdelingen om at dette begynte å tære på 
humøret. 
 
Forhandlingsleder har et favorittsitat:
«Summen av avdelingens ansatte er i mange 
tilfeller større enn enkeltindividenes innsats»,
og med det mener han at vi fungerer 
 absolutt best i et ordinært fysisk fel-
lesskap, selv om vi har lært at det er 
problem fritt at vi har større fleksibilitet på 
hjemmearbeid enn før. 

På høsten åpnet situasjonen seg såpass 
opp at vi fikk gjennomført våre lands tariff-
konferanser fysisk. Det er vi glade for. Vi 
hadde plan B og plan C som back-up på 
mange av prosjektene våre, og det i seg 
selv har vært en ekstra belastning på vårt 
arbeid gjennom pandemien. 

De ansatte på forhandlingsavdelingen har 
stått på, vist pågangsmot og tiltakslyst 
også dette året, men vi håper det blir len-
ge til neste gang vi har en slik situasjon.  
Det har ikke vært endringer i personalres-
sursene på forhandlingsavdelingen i 2021. 

Tariffoppgjøret 2021
Forhandlingene i 2021 ble – som i 2020 – 
preget av koronasituasjonen både økono-
misk og i form av praktiske utfordringer. 

Tariff og stillingsvern
Foto: Reidunn Wahl
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For forhandlingsavdelingen i EL og IT 
Forbundet ble dette oppgjøret mer en 
forlengelse av hovedoppgjøret som var 
bare noen måneder før. Dette var et mel-
lomoppgjør, noe som blant annet betyr 
at det på de store tariffområdene bare 
forhandles økonomi. Videre er dette, på 
flere store områder, et såkalt samordnet 
oppgjør der det er LO som forhandler på 
vegne av forbundene. 
 
LO / NHO
Fra representantskapsmøte i februar 2021 
hadde LO med seg et krav om å «sikre kjø-
pekraft for sine medlemmer» da de møtte 
NHO til forhandlinger den 24. mars. Den-
ne målsettingen ble ikke oppnådd. 
 
Forhandlingene ble brutt kort tid etter, 
og partene møttes hos Riksmekler den 9. 
april og meklet gjennom helgen til de fikk 
en løsning den 11. april. 
Resultatet ble et generelt tillegg på kro-
ner 2,25.- pr. time. I tillegg ble det gitt et 
lavlønnstillegg på kroner 1.- pr time til en 
rekke definerte lavtlønnsoverenskomster. 
EL og IT Forbundet har ingen slike over-
enskomster. 

Landsoverenskomsten for Elektrofag 
(LOK) har en egen reguleringsbestem-
melse som trer inn ved mellomoppgjør. 
Result atet av denne reguleringsbestem-
melsen ga en 3A-lønn på kr 225.15/t

Rammen i oppgjøret ble oppgitt til å være 
2,7 %. Prisveksten i 2021 endte på 3,5 %. 

LO Stat / Spekter A-del
Forhandlingene ble gjennomført den 14. 
april og ga et tillegg på kr 4388.- pr år.  
Dette tilsvarer kr. 2,25.- pr time. 

Her ble lavlønnstillegget på kr. 1950.- (kr. 
1.- pr time) gitt til alle med en årslønn 
lavere enn kr. 455,967. - 

LO / Virke
Den 14. april ble også forhandlingene 
mellom LO og Virke gjennomført. Her er vi 
representert med IKT- og serviceelektro-
nikkavtalen.  
Dette oppgjøret fikk et identisk resultat 
som LO/NHO. Heller ikke her fikk vår over-
enskomst lavlønnstillegget. 

LO Kommune / KS
Dette oppgjøret ble litt spesielt siden man 
i hovedoppgjøret 2020 hadde tatt inn en 
klausul i protokollen om at eventuell stør-
re lønnsutvikling i privat sektor enn den 
avtalte rammen i frontfaget kunne danne 
grunnlag for et ytterligere krav i kommu-
nal sektor i etterkant. LO Kommune krev-
de derfor – med bakgrunn i at den faktiske 
ramma i privat sektor 2020 ikke ble 1,7 
% men 2,2 % - at dette skulle dekkes inn i 
forhandlingene. Også her måtte partene 
gjennom en mekling på slutten av mai. 
Resultatet ga et lønnstillegg på lønnsta-
bellen som strekker seg fra kr. 10.000.- til 
kr. 22.000.- Litt forenklet kan vi si at våre 
medlemmer stort sett er fagarbeidere 
med 16 års ansiennitet, og disse fikk kr. 
14.600.-  

EL og IT Forbundet / Samfunns-
bedriftene
Energiavtale 1 med Samfunnsbedriftene 
fikk en forhandlingsløsning 7. juni som 
ga et generelt tillegg på kr. 10.300.-, samt 
solide økninger i minstelønnssatsene.

Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte 
bedrifter (forenklet kalt Bedriftsavtalen) 
fikk forhandlingsløsning den 1. juni, og ga 
et generelt tillegg på kr. 11.600.- 
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B-delsforhandlinger Spekter 
Global Connect
I det som er den lengste tariffstreiken i 
2021 kjempet medlemmer i EL og IT og 
Norsk Jernbaneforbund for et lønnsopp-
gjør på linje med resten av arbeidslivet i 
Norge. Dette var den første lange hjem-
mekontorstreiken her til lands. Medlem-
mene gjennomførte en forbilledlig streik 
og fikk til et akseptabelt resultat. Vi fikk 
gjennomslag for ei ramme på linje med 
frontfaget, for et lavlønnstillegg og et ak-
septabelt generelt lønnstillegg. Det settes 
av midler til individuelle tillegg som skal 
gå til medlemmer av EL og IT Forbundet 
og Norsk Jernbaneforbund i GlobalConne-
ct. Fordeling av disse tilleggene ble gjort i 
meklingen.  Det gis generelle og individu-
elle tillegg som for arbeidere med provi-
sjonslønn tilsvarer minimum 9000 kroner, 
og for andre arbeidstakere minimum 
13.000 kroner.  

Det settes ned et partssammensatt utvalg 
som skal arbeide med selskapets lønns-
system. Resultatet av dette arbeidet skal 
danne grunnlaget for forhandlinger i ho-
vedoppgjøret 2022. 

Dette har vært en viktig streik, ikke bare 
for våre medlemmer i GlobalConnect, 
men også for arbeidstakere i IKT-bransjen. 
Dette er en bransje hvor arbeidstakerne 
i for liten grad har påvirkning på sin egen 
lønnsutvikling, og medlemmene i Global-
Connect har gått foran og kjempet mot 
dette. Bedrifter som opererer i Norge skal 
forholde seg til grunnprinsippene i den 
norske modellen om lønnsdannelse og 
arbeidstakeres rett til medbestemmelse.  

Landstariffkonferansene
I 2021 gjennomførte vi de tre tradisjonelle 
landstariffkonferansene våre.

  

Dette er sentrale konferanser som fastset-
ter prioriteringer og krav til hovedoppgjø-
rene påfølgende år.  

LTK LOK
Konferansen for Landsoverenskomsten 
for Elektrofagene ble gjennomført på Lille-
hammer i dagene 25. – 28. oktober.  
Av vedtakene kan nevnes at det ble valgt 
en ny struktur på de mange utvalgene 
innen overenskomsten, samt at man 
vedtok å prioritere betalt reisetid som ar-
beidstid inn mot tariffoppgjøret 2022. 

LTK Energi
Konferansen ble avholdt i Asker 9.- 11. 
november etter at vi ble koronaflyttet av 
Oslo Kommune.  
Konferansens formål var å fremme krav 
til tariffoppgjøret 2022 på de to overens-
komstene innen energi-området. Her 
hadde man besøk av statssekretær Truls 
Wickholm som orienterte om arbeidet i 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

LTK IKT/Spekter
Denne konferansen ble også koronaflyttet 
til Asker og gjennomført 16. – 18. novem-
ber. Denne konferansen dekker et bredt 
spekter av tariffavtaler, og mye arbeid 
skjer derfor i grupper. Fellesdelen av 
konferansen består av flere temaer med 
eksterne innledere, og tilbakemeldingene 
på disse var meget gode. 

Tariff 2022
Dette var et utvalgsarbeid som hadde som 
formål å se på de områdene der våre egne 
tariffavtaler møtes, og hvilke rammer og 
muligheter som ligger i disse områdene.  
Utvalgsarbeidet ble gjennomført under 
pandemien og derfor digitalt. Utvalget 
kom med sin rapport i november, og den 
ble behandlet på to av landstariffkonfe-
ransene. 
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Stillingsvernsaker og nye 
tariffavtaler
Oppsigelsessaker
Oversikt over oppsigelsessaker i 2021 
Fra tid ligere år 8
Innkommet 9
Avvist av LO jur. 1
Sendt juridisk 16
Tatt ut stevning 13
Behandlet i retten 7
Vunnet 3
Tapt 0
Forlik 6
Oppsig. trukket 4

Oversikt over tvistesaker i 2021
Overenskomst Fra 

året 
før

Inn-
komne

Avvist Be-
handlet

Enig-
het

Sendt 
LO

Sendt 
Arbeids-
retten

LO/Spekter 3 3 2 1
LO/NHO 1 0 1*
Landsoverenskomsten 11 31 4 32 13 4 0
IKT-overenskomsten 0 6 3 3 1 2 1
Telenor 0 0
Energioverenskomsten 5 8 1 11 8
HK/NHO
Standardoverenskomsten 0 0
LO/Virke
IKT- og 
Service elektroniker

0 2 0 2 0 1 0

Samfunnsbedriftene
Energi avtalen 0 0

* Avtalerett Siemens Gamesa Renewable 
Energy. Saken er reist til Tvistenemnda. 
Går over til 2022. 
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Oversikt over yrkesskadesaker som har vært til behandling i forbundet
Vedrørende avsluttede saker

Inn-
kommet

Sendt juri-
disk LO

Avsluttet Avvist/ 
trukket

Avvist av 
juridisk 
LO

Erstatn/
pos. res. 
oppnådd

Erstatn. 
ikke opp-
nådd

Aktive 
saker pr. 
31.12.

2018 16 16 16 0 0 7 9 34
2019 18 18 15 1 1 5 8 37
2020 14 14 8 1 0 3 5 43
2021 17 17 14 0 2 5 7 46

Yrkesskadesaker
Yrkesskadesaker ble behandlet på sedvan-
lig måte, med ett unntak. En av våre saker 
havnet i Høyesterett, der vi fikk full seier 
for vårt medlems syn.

Forbundet mottok 17 nye saker i 2021 
og 2 saker ble avvist av LO juridiske fordi 
andre advokater hadde vært inne i sa-
ken. Slike saker avvises rutinemessig. 14 
saker ble avsluttet i 2021. Høyeste erstat-
ning som ble oppnådd i 2021 var over kr. 
900.000 i en yrkesskadesak.

Opprettelse av tariffavtaler 
I året 2021 ble det opprettet 138 overens-
komster.  
44 av disse var Landsoverenskomsten for 
Elektrofag, derav 2 direkteoverenskom-
ster. 
25 av disse var IKT-overenskomsten, derav 
2 direkteoverenskomster. 
4 av disse var Heisoverenskomsten derav 
2 direkteoverenskomst.  
1 overenskomst for Telenor. 
1 overenskomst for Helseplattformen. 
19 av disse var Energiavtalen med Sam-
funnsbedriftene. 
44 av disse var Energioverenskomsten. 
 
I disse sakene er det verdt å nevne at 
de mange opprettelsene på Energi er et 
uttrykk for det arbeidet vi har gjort i med-
lemssystemet for å følge den voldsomme 
strukturendringen som har vært i bran-
sjen etter myndighetspålegget om å skille 
monopol (nett)virksomheten fra øvrig 

virksomhet, både selskapsmessig og funk-
sjonelt. 

Vi må også nevne en sak om opprettelse 
av tariffavtale i Heisbedriften TKS som vi 
endelig lykkes med etter en lang prosess 
og strid med Norsk Industri. TKS drev 
opprinnelig med «løfteinnretninger» men 
har over tid utviklet seg inn på personheis. 
Vi krevde overenskomst og Norsk Industri 
motsatte seg at Heisoverenskomsten skul-
le få innpass, da de allerede hadde Indus-
triovenskomsten/VO. Etter mange møter 
fikk vi en løsning i tråd med vårt krav hvor 
løsningen ble å dele selskapet i to.  

Utenlandske medlemmer
Stenging av grensen i slutten av januar 
skapte store problemer for arbeidstaker-
ne som jobbet i Norge, men bodde i et 
annet land. De ble helt glemt av regjerin-
gen da koronatiltakene skulle utformes. 
Dette medførte at svært mange av våre 
utenlandske medlemmer fikk store pro-
blemer og hadde mange spørsmål knyttet 
til permitteringer, karanteneperioder, syk-
meldinger og omsorgspenger i forbindelse 
med koronasmitte.

Allerede i januar ble grensene inn til Nor-
ge stengt fra de fleste land i Europa, og 
de arbeidstakerne som ikke hadde bo-
stedsadresse i Norge og som var hjemme 
på ferie eller var i en rotasjonsfriperiode 
hadde da ikke mulighet til å komme tilba-
ke på jobb. 
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De fleste kunne heller ikke permitteres, 
da det ikke manglet arbeid til dem. De ble 
dermed stående helt uten inntekt. LO, 
sammen med forbundene, jobbet mye 
med denne saken og etter hvert kom det 
på plass en kompensasjonsløsning for 
denne gruppen. Noen av våre fagfore-
ninger utbetalte også støtte til våre uten-
landske medlemmer som nødhjelp i en 
krevende situasjon.  

For mange av de som var i Norge på jobb, 
ble rotasjonsperiodene ofte forlenget, slik 
at de ikke hadde mulighet til å komme 
hjem på flere måneder. 

En stor gruppe av våre medlemmer, an-
satt i bemanningsselskapet Adima Energy, 
ble sagt opp i en nedbemanningsprosess 
midt i denne situasjonen. De mottok opp-
sigelsen da de var hjemme i friperioden 
og kunne ikke komme tilbake til Norge for 
å oppholde seg her under arbeidsledighet, 
og fikk dermed avslag på dagpengesøkna-
der. Disse avslagene har etter råd fra LOs 
juridiske blitt anket inn til Trygderetten, 
men man må regne med lang tid på en 
avgjørelse der. 

Andre avslag fra NAV som gjaldt dagpen-
ger under permittering for ansatte i be-
manningsbransjen ble derimot omgjort 
mot slutten av 2021. NAV hadde behand-
let søknadene som om man fortsatt had-
de ansettelsesformen «fast ansatt uten 
lønn mellom oppdrag», men måtte omgjø-
re avslagene etter at vi hjalp medlemme-
ne å sende inn klage. Flere medlemmer 
fikk etterbetalt dagpenger for lengre pe-
rioder. Også i noen klagesaker mot NAV 
som gjelder sykepenger har vi vunnet 
fram, mens mange andre ved utgangen av 
året fortsatt venter på svar. 
I 2021 har det også vært et økende antall 
lønnskravssaker fra medlemmer, for ek-
sempel ved manglende likebehandling når 
det gjelder timelønn, feriepenger og hel-
ligdagsgodtgjøring. 

Inntrykket er også at koronapandemien 
har ført til et økende press og jag på man-
ge arbeidsplasser, og en del medlemmer 
melder fra om mobbeliknende tilstander 
fra arbeidsledere og sjefer. 
Også i 2021 organiserte vi norskkurs for 
ikke-norskspråklige medlemmer, denne 
gangen nettbasert kurs med til sammen 4 
grupper oppstartet på slutten av året. 
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Forbundskontor, lands 
og forbundsstyre
Forbundskontoret 
Også 2021 var sterkt preget av Covid–19 
og strenge restriksjoner i Oslo. Forbunds-
kontoret var i hele perioden frem til som-
merferien i all hovedsak stengt og de 
ansatte jobbet fra hjemmekontor. 

Fra august ble det åpnet for fysisk tilstede-
værelse på forbundskontoret, og i løpet av 
to måneder var driften normalisert. 
Muligheten til å arbeide hjemmefra er 
videreført og den enkelte kan avtale slik 
ordning med nærmeste leder.  
 

Landsstyret 
Det er avholdt to landsstyremøter, ett 
digitalt i juni og et ordinært fysisk møte i 
desember. I tillegg til ordinære landssty-
resaker behandlet møtet i juni oversendt 
sak fra landsmøtet om aldersgrense i 
forbundet, og Stortingsvalget. Professor 
i sosiologi ved UIB, Johannes Hjellbrekke, 
innledet om ulikhet og deretter en panel-
debatt med representanter fra AP, SP, SV 
og Rødt. 

Landsstyret markerte også 10 årsminnet 
for terrorhandlingen på Utøya. To repre-
sentanter fra AUF deltok i en samtale med 
forbundslederen. 

Alle landsstyremedlemmene deltok via 
Teams, mens møteledelse, innledninger 
og debatter foregikk fra et studio i Oslo. 

Organisasjon
Foto: Knut Viggen / Nettverk / FriFagbevegelse
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Dette ble oppsummert som en bra mø-
teform sammenlignet med rene digitale 
møter. 
 
På møtet i desember ble det, i tillegg til 
ordinære saker, valgt delegater til LO 
Kongressen, vedtatt hovedlinjene for 
tariffoppgjøret 2022 og gjennomført en 
politisk debatt med overskriften « Etter 
stortingsvalget, hva nå?».  Statssekretær 
Truls Wickholm i Arbeids- og inkluderings-
departementet innledet.  

Forbundsstyret
Det har vært avholdt 11 møter, 8 digitale 
og 3 fysiske med mulighet for digital del-
tagelse. Det foreligger 13 protokoller da 2 
saker er behandlet via epost.
I tillegg til faste saker har forbundsstyret 
blant annet behandlet:
• Retningslinjer – tildeling av pioneren
• Søknad om midler LTK
• Ansettelse
• Orientering pensjon (egen pensjons-

konto) – Sparebank 1
• Databehandleravtale/veileder per-

sonvern - arbeidsgrupper med delta-
kelse fra forbundsstyret

• Strømmarkedet – uttalelse
• Valgkamp – strategiplan
• Nettverk – formålsparagraf og redak-

sjonsråd
• AFP-ordning i privat sektor – oriente-

ring v/Eystein Gjelsvik
• Energi/industripolitisk plattform
• Forsikringsutvalget – rapport 
  

Rekruttering – med
lemsutvikling
Den positive medlemsutviklingen i for-
bundet fra 2020 fortsatte også i 2021. Økt 
fokus på medlemsrekruttering i organisa-
sjonen er avgjørende for å bygge og styrke 
forbundets slagkraft både overfor poli-
tiske myndigheter og også mulighet for 

gjennomslag i avtaleutviklingen på våre 
tariffområder. Flere medlemmer bidrar 
til å bygge organisasjonen på den enkelte 
arbeidsplass som gir styrke også lokalt. 

Pandemien med nedstenging av samfun-
net har nok medført at den oppsøkende 
virksomheten har vært noe skadelidende, 
men organisasjonen satte likevel trykk på 
rekrutteringsarbeidet. Det er grunn til å 
tro at pandemien har ført til at uorganiser-
te har søkt trygghet i det et medlemskap 
innebærer. Vi har i tillegg nå et medlems-
system som tidligere fanger opp medlem-
mer som av ulike grunner er på vei ut av 
forbundet som vi tidligere ville mistet. Alle 
elementene kan tilskrives den medlems-
veksten som ble oppnådd i 2021.

Distriktet med størst prosentuell brut-
to økning i medlemstall i 2021 var Oslo/
Akershus med 2,88% vekst, med Møre og 
Romsdal som en god nr. 2 med 2,33%. 
Tre av våre distrikter hadde negativ med-
lemsutvikling. Totalt endte medlemsutvik-
lingen i forbundet på en vekst på 1,26% 
og 40792 medlemmer, det gledelige er 
at veksten var størst blant de yrkesaktive 
medlemmene. (se tabellene for øvrige 
resultater) 

Det ble ikke gjennomført sentralt initier-
te vervetiltak våren 2021, men på høsten 
gjennomførte vi den tradisjonelle lærlinge-
kampanjen som pågikk i perioden 1. au-
gust til 1. desember. Det ble i kampanjen 
rekruttert hele 581nye lærlingemedlem-
mer. 

Når vi ser på statistikken viser den stor 
bredde i tillitsvalgte og medlemmer som 
engasjerte seg i vervingen. Kampanjen er 
en konkurranse og på landsstyremøtet i 
desember ble det trukket to vinnere av 
hvert sitt gavekort på kr. 5000.-, i tillegg til 
to premier til lærlinger.  
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Alle medlemmer
Distrikt Medlemmer 

01.01.2021
Medlemmer 
01.01.2022

Endring

 OSLO/AKERSHUS 6080 6255 2,88 %
 ØSTFOLD 1799 1790 -0,50 %
 HEDMARK/OPPLAND 3358 3291 -2,00 %
 BUSKERUD 1904 1939 1,84 %
 VESTFOLD/TELEMARK 2944 2972 0,95 %
 AGDER 2036 2059 1,13 %
 ROGALAND 3680 3750 1,90 %
 VESTLAND 6377 6481 1,63 %
 MØRE OG ROMSDAL 2615 2676 2,33 %
 TRØNDELAG 4931 4981 1,01 %
 NORDLAND 2579 2622 1,67 %
 TROMS OG SVALBARD 1320 1335 1,14 %
 FINNMARK 662 641 -3,17 %

40285 40792 1,26 %
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Yrkesaktive medlemmer
Distrikt Medlemmer 

01.01.2021
Medlemmer 
01.01.2022

Endring

 OSLO/AKERSHUS 4472 4642 3,80 %
 ØSTFOLD 1248 1233 -1,20 %
 HEDMARK/OPPLAND 2326 2237 -3,83 %
 BUSKERUD 1372 1395 1,68 %
 VESTFOLD/TELEMARK 2082 2147 3,12 %
 AGDER 1452 1474 1,52 %
 ROGALAND 2975 3015 1,34 %
VESTLAND 4804 4841 0,77 %
 MØRE OG ROMSDAL 2066 2073 0,34 %
 TRØNDELAG 3511 3577 1,88 %
 NORDLAND 1948 1969 1,08 %
 TROMS OG SVALBARD 986 1010 2,43 %
 FINNMARK 490 475 -3,06 %

29732 30088 1,20 %

Internasjonalt arbeid
EL og IT forbundet er med i tre i globale 
organisasjoner, henholdsvis PSI (offentlig 
sektor),  BWI(elektrikerne) og UNI (IT/IKT) 
og deres europeiske og nordiske underor-
ganisasjoner. 

Det har vært ulike aktivitet i internasjona-
lene, men all aktivitet har vært på digitale 
plattformer i 2021.

De faste møtene i styrende organer har 
også blitt gjennomført digitalt. Den største 
og viktigste saken på europeisk nivå har 
være EU kommisjonens forslag om euro-
peisk minstelønn. De nordiske organisa-
sjonene har slåss hardt mot at europeiske 
fagbevegelse skal støtte en slik innføring, 
men i Euro LO( ETUC) ble det et klart fler-
tall som støtter innføringen av minste-
lønn.

På globalt nivå har arbeidsvilkår for mi-
grantarbeidere på anlegg for store sports-
arrangement vært en sak det har vært 

jobbet med lenge, i den siste tiden med 
særlig fokus på Qatar og fotball VM.
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Utvalgsarbeid
Likestilling- og inkluderings-
utvalget 2021 
Likestilling- og inkluderingsutvalget har i 
perioden bestått av: 

Leder: Monica Derbakk   
 
Medlemmer: 
• Benedikte Henriksen 
• Heidi Lie, Kristine Wendt 
• Roger Nordland
• Sabah Qayyum 
• Sigurd Sævareid
• Ørjan Pedersen, ungdoms rep. tom. 

juni 2021 
• Lavrans Tjugum, ungdoms rep. fom. 

juni 2021

Forbundssekretærene Hjørdis Henriksen 
og Kai Christoffersen har møterett og bi-
står utvalget etter behov. 

Aktiviteter i perioden:
Det har vært avholdt en fysisk likestillings-
konferanse og tre utvalgsmøter på Teams 
i perioden med følgende saker til disku-
sjon og behandling:
• Kartlegging kvinner og verv internt i 

forbundet    
• Strategi for å bedre kjønnsbalansen  
• Ditt skolevalg er nå - velg yrkesfag! 
• Rik på mangfold – en fagbevegelse 

for alle
• Caverion og EL og IT Forbundet
• Likestillingskonferansen 2021
• Prosjekt «Men in Care» 
• Seksuell trakassering 
• Høring - Nasjonal rammeplan for 

SFO
• Likestilling- og inkludering utvalgets 

årsmelding 2020 
• Bidrag til Norsk Folkehjelps Inspira-

sjonsrapport
• Medieoppslag FriFagbevegelse og 

Nettverk i forbindelse med 8. mars 
• Innspill til kursinnhold innen diskri-

mineringsrett for fagbevegelsen
• Oppfølging av landsmøte vedtak, 

uttalelser og handlingsprogram

Kartlegging kvinner og verv  internt i 
forbundet  
I forkant av årsmøtene i 2021 ble det tatt 
ut oversikt over kjønnsfordeling og tillits-
verv blant kvinner og menn i forbundets 
beslutningsorganer i indre og ytre orga-
nisasjon. Oversikten ble sendt ut i organi-
sasjonen sammen med informasjon om 
prosjektet «Rik på mangfold – en fagbeve-
gelse for alle». Mottakerne ble oppfordret 
til å bidra til et økt mangfold i sine distrikt, 
fagforening og klubbstyrer i forbindelse 
med årsmøtene og valg. Det er planlagt at 
dette skal følges opp gjennom å sende ut 
oppdaterte oversikter i forkant av årsmø-
tene i 2022.  

Strategi for å bedre kjønns balansen 
Fagforbundet, Fellesforbundet, Industri 
Energi, OsloMet og EL og IT Forbundet, 
har også i denne perioden jobbet sammen 
for finne gode innspill til en strategi og 
drøftet ulike virkemidler som kan bidra til 
å bedre kjønnsbalansen i videregående 
opplæring, fagutdanninger og i deler av 
arbeidslivet på sikt. Den varslede Strategi-
meldingen for et mer likestilt utdannings 
og arbeids marked 2021–2024 kom i sep-
tember. 

Dessverre kunne vi slå fast at avtroppen-
de regjering ikke nevner elektro, bygg og 
anlegg og industrifagene som sine sats-
ningsområder i meldingen. Våre Innspill 
som ble oversendt til Kunnskapsdeparte-
mentet på tampen av 2020 blir kun nevnt 
som gode initiativer og tiltak. 

Med dette konstaterte vi at det overlates 
til partene i arbeidslivet å drive arbeidet 
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videre på egen hånd uten økonomisk 
støtte. Andre tilsvarende prosjekter har 
fått betydelige midler over flere år. I for-
bindelse med regjeringsskifte i høst og ny 
kunnskapsminister, så vi en ny mulighet til 
å ta saken opp igjen og det er planlagt en 
henvendelse til Kunnskapsdepartementet 
på nyåret.  

Ditt skolevalg er nå - velg yrkesfag! 
I fjor var EL og IT Forbundet med på å 
utvikle og lansere en Snapchat kampanje 
i forbindelse med søknadsfrist til vide-
regående opplæring. Kampanjen var et 
samarbeidsprosjekt med Fellesforbundet, 
Fagforbundet, Industri Energi. Sammen 
ønsket vi å se på tiltak for å bedre kjønns-
balanse i arbeidsmarkedet, med vekt på 
videregående opplæring, fagutdanninger 
og i deler av arbeidslivet. Kampanjens 
overordnede mål var å rekruttere ungdom 
til «utradisjonelle» fagutdanninger, med 
tanke på kjønnsbalanse. 

Kampanjen ble gjennomført i februar 
2021 og fikk stor oppmerksomhet i løpet 
av de 14 dagene den var på lufta. I mars 
publiserte Utdanningsdirektoratet statis-
tikk over søkere til videregående opplæ-
ring som viste at i opplæringsåret 2021-
2022 var det omtrent 1000 flere søkere til 
de yrkesfaglige utdanningsprogrammene 
enn til de studieforberedende program-
mene, og at det var rekordmange jenter 
som søkte seg til de guttedominerte ut-
danningsprogrammene, bygg -og anlegg-
steknikk og teknologi- og industrifag på 
vg1. 

Dette er svært gledelige tall, men utfor-
dringen er å beholde de som velger utra-
disjonelt i fag- og yrkesopplæringen frem 
til fagbrev, og senere i arbeidslivet. Det 
skal jobbes videre med tiltak på dette om-
råde i kommende periode. Kampanjen ble 
i høst vedtatt videreført i 2022.
 

Rik på mangfold – en fag bevegelse 
for alle
I februar 2020 ble nettverket Rik på mang-
fold – en fagbevegelse for alle lansert. 
Konseptet eies av Norsk Folkehjelp og er 
«svaret» på LO - kongressens vedtak fra 
2017, om at LO skal opprette et minori-
tetsnettverk for mangfold og inkluderen-
de arbeidsliv.  LO-forbund som er med i 
nettverket har signert en samarbeidsav-
tale med Norsk Folkehjelp, en avtale som 
forplikter begge veier til å: 
• Jobbe for et arbeidsmiljø fritt for 

diskriminering med tillitsvalgte som 
gode rollemodeller.

• Jobbe aktivt for å være et inkluderen-
de forbund som bruker all kompe-
tanse i et mangfoldig arbeidsliv.

EL og IT Forbundet signerte avtale i juni 
2020. Avtalen ble videreført i 2021 og det 
er jobbet videre med våre mål i prosjektet 
som er:
• Fokus på å øke andelen av det un-

derrepresenterte kjønn og grupper 
med minoritets bakgrunn i forbun-
dets demokratiske beslutningsorga-
ner. Tiltaket i 2021 har vært kartleg-
ging av kvinner og verv i forbundets 
beslutningsorganer i indre og ytre 
organisasjon.

• Forebygge og hindre at våre med-
lemmer blir utsatt for trakassering 
og diskriminering på sine arbeids-
plasser. Tillitsvalgt skolering i like-
stilling og diskrimineringslovverket 
er tiltak som er drøftet, men ble ikke 
iverksatt i 2021. Det skal utvikles ny 
trinnskoleringen i 2022 og diskri-
minering, trakassering og seksuell 
trakassering og skal inn som tema. 

Forbundets samarbeidspartner i pro-
sjektet har arrangert og invitert til flere 
webinar og seminarer om hvordan vi kan 
jobbe med inkludering mangfold i egen 
organisasjon og ute på arbeidsplassene. 
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Medlemmer i LI utvalget og nettverksgrup-
pa har deltatt på flere av disse og har økt 
sin kunnskap om likestilling, mangfold og 
inkludering.

Caverion Norge og EL og IT 
 Forbundet
Det har vært et godt og konstruktivt sam-
arbeid med Caverion Norge som har høye 
målsetninger i sitt arbeid med mangfold, 
likestilling og inkludering. Vi erfarte at for-
bundet har mye å lære av andre virksom-
heter og bedrifter som jobber målrettet 
og strategisk på dette området. Caverion 
Norge har også jevnlige jentenettverks-
samlinger på Teams med alle jentene på 
landsbasis fire ganger i året, for å ha en 
kunnskaps- og erfaringsutvekslingsarena. 
Forbundet ble invitert med og har deltatt 
på tre av møtene.

Likestillingskonferanse 2021
Utvalget har diskutert aktuelle temaer, 
planlagt og gjennomført likestillingskon-
feranse. Konferansen ble avholdt 5. -7. 
september på Sørmarka konferansehotell 
(se årsmeldingens kurs og konferanser). 
Under planleggingen i mai/juni var det 
høyst usikkert om konferansen lot seg 
gjennomført fysisk på grunn av pande-
mien. Utvalget satte seg som mål om å 
gjennomføre uansett, med digital løsning 
som erstatning. Likestillingskonferansen 
ble korona-historisk for forbundet, som 
første fysiske konferanse etter nesten to 
korona-år.

Prosjekt «Men in Care»  
Forbundet ble på forsommeren i fjor 
utfordret av Reform og prosjektinitiativet 
Men in Care til å se nærmere på arbeid-fa-
milie-balanse-situasjonen i våre bransjer. 
Hovedformål til prosjektet Men in Care er 
å bidra til å forminske «omsorgsgapet» 
mellom menn og kvinner, gjøre det lettere 
for menn å ha omsorg for familien sin, og 

ikke minst å gjøre mannsdominerte bran-
sjer tilgjengelige for kvinner. 
I mai ble det gjennomført en spørreun-
dersøkelse for å kartlegge forholdene, 
i første omgang rettet mot forbundets 
tillitsvalgte. Undersøkelsen stilte spørsmål 
om tillitsvalgte inntrykk av ansattes balan-
se mellom arbeids- og familieliv på deres 
arbeidsplass, og ledelsens holdninger til 
disse spørsmålene. I juni ble tillitsvalgte 
invitert til workshop møte på Teams. Un-
dersøkelsen ble gjennomgått og tematik-
ken diskutert. Formålet med workshopen 
var å danne et bilde av hva som hindrer 
ansatte i forbundet til å ha en god ar-
beid-familie-balanse. Det ble planlagt og 
følge opp en med en ny workshop i no-
vember for å diskutere hva som kan gjø-
res for å forbedre situasjonen.  Workshop 
ble av ulike grunner utsatt til januar 2022. 
I denne forbindelsen ble det også foretatt 
en gjennomgang av forbundets største 
tariffavtaler/overenskomster med formål 
om å se på hva som står om arbeidsliv og 
familiepolitikk i avtalene.

Seksuell trakassering
Medlemsundersøkelsen som EL og IT 
Forbundet gjennomførte i 2020, viser 
at omfanget av seksuell trakassering på 
jobb fortsatt er et stort problem. Utvalget 
har i flere møter drøftet hvordan dette 
kan følges opp, og mener det er viktig at 
fagforeninger og klubber setter saken på 
dagsorden og at tillitsvalgte krever etable-
ring av retningslinjer i egen bedrift, samt 
at det årlig gjennomføres risikovurdering 
og tiltaksplan. AMU vil være en arena hvor 
dette er fast punkt på dagsorden. Arbei-
det videreføres i 2022.   



23

HMS-utvalget
Utvalgets medlemmer har i årsmøte-
perioden bestått av: 
• Leder: Kai Christoffersen. 

Medlemmer: 
• John Christian Hanssen
• Hanne Lise Fahsing
• Henrik Blomvik
• Bjørn Klaussen
• Arthur Hilmar Olsen
• Terje Hansen
• Jimmy Nguyen
• Joakim Silkoset

Leder av Utviklingsavdelingen Monica 
Derbakk og forbundssekretær Hjørdis 
Henriksen, har møterett og bistår utvalget 
etter behov. Hjørdis Henriksen har vært 
utvalgets sekretær.

Kine Vinje Rinaldo meldte fratreden i 
perioden da hun gikk ut av DSU grunnet 
alder, og som følge heller ikke lenger var 
ungdomsrepresentant i HMS utvalget. Ny 
vara ungdomsrepresentant ble utpekt av 
forbundets ungdomsutvalg og vi fikk inn 
Ann-Elin Storsand.

Ungdomsrepresentant Joakim Silkoset har 
fått ny jobb og har fratredd HMS utvalget, 
slik at Ann-Elin Storsand er flyttet fra vara-
plass til ungdomsrepresentant i utvalget.
I perioden fikk vi fra distrikt Agder melding 
om at Jimmy Nguyen ønsket å trekke seg 
fra sine verv, inkludert plassen i forbun-
dets HMS utvalg.
Det har ikke vært andre endringer i utval-
get i perioden.

Aktiviteter
Det er holdt 3 digitale utvalgsmøter i pe-
rioden. Det ble arrangert nettkurs – we-
binar om AMU hvor Kai Christoffersen 
og Arne Bernhardsen holdt innledninger. 
Det var over 50 påmeldte og 41 deltakere 
gjennomførte webinaret. 

HMS konferanse ble ikke holdt i 2021. 

HMS utvalget har arbeidet med mange 
forskjellige saker og bistått distrikter, fag-
foreninger og klubber i HMS spørsmål. 
Det har vært mange spørsmål knyttet til 
hjemmekontor og smittevern. Dette med-
førte at HMS LO er arrangør av ILO sin 
verdensdag og den ble holdt digitalt. Kai 
Christoffersen deltar i arbeidsgruppen og 
har fått påvirket dagsorden ganske godt. 

Forbundets HMS utvalg har jobbet med 
flere aktuelle saker som:
• Webinar
• Verneombuds håndbok
• Kontroll og overvåking
• GDPR
• Arbeidstakermedvirkning
• Asbest
• Økte krav ved bruk av innenlands 

helikopter
• HMS og teknologi
• Varsling
• Forbundets handlingsplan
• Kreosot
• Verneombudsopplæring
• Arbeidstidsordninger
• Psykososialt arbeidsmiljø
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Utdanningsutvalget 2021
Utdanningsutvalget har i perioden bestått 
av: 
• Leder: Monica Derbakk 

Medlemmer:
• Øivind Wallentinsen 
• Knut Ø. Hamletsen
• Fred Løvli 
• Remi Unnvik
• David Coron-Andersen
• Jonny Brodalen
• Bjørnar Dahle
• Kai-Otto Helmersen
• Lisa Nord Hopland (rep. FRED) fom. 

september 2021
• Are Bergli Heier, ungdomsrepresen-

tant t.o.m. juni 2021
• Ørjan Pedersen, ungdomsrepresen-

tant f.o.m. juni 2021 
 
Forbundssekretærene Are Solli, Hjørdis 
Henriksen, Kai Christoffersen og Asghar 
Ali har møterett og bistår utvalget etter 
behov. 

Aktiviteter i perioden
Det har vært avholdt et fysisk todagers 
utvalgsmøte og syv møter på Teams i 
perioden, i tillegg har utvalgets arbeidsut-
valg hatt flere møter i forkant av utvalgs-
møtene, samt kommunikasjon på e- post. 
I noen av møtene har utvalget hentet inn 
interne og eksterne innledere for skole-
ring og informasjon. I perioden har ut-
valget gitt flere innspill til saker som har 
vært til behandling i Faglig råd for elektro 
og datateknologi (FRED), både faglige og 
prinsipielle. 

Følgende saker har vært til diskusjon og 
behandling:

• Høringer
• Nye læreplaner i Vg3, fagfornyelse 

og midler til personalet i skolene og 
instruktører i lærebedrifter

• Digital utdanningskonferanse 2021
• Saker til behandling i Faglig råd for 

elektro og datateknologi (FRED)
• FEK, avvik/brudd på regelverk 
• Lærlingsituasjonen 
• Bransjeprogrammet
• Utvalgets årsmelding 2020
• Forbundets medlem og tillitsvalgts-

opplæring
• Nyoppnevning av faglige råd i fag- og 

yrkesopplæring  
• Planlegging og gjennomføring av 

dagskonferanse for tillitsvalgte 
• Gjennomgang av forbundets hand-

lingsprogram og uttalelser 2019-
2023

• Utdanningskonferanse 2022
• Fagfornyelsen, nye læreplaner og av-

satte midler til personalet i skolene 
og instruktører i lærebedrifter

• Forvaltningsmodell for Elsikkerheten
• Tillitsvalgtsåret 2019
• Arbeidet med å styrke telekommuni-

kasjonsfaget

Høringer
Utvalget og arbeidsutvalget har også i år 
brukt mye tid på gjennomgang av hørin-
ger og utarbeidelse av forslag til hørings-
svar. De viktigste av høringene er også 
sendt ut til ytre organisasjon for innspill 
og kommentarer. Utvalget har totalt gått 
gjennom åtte høringer og stortingsmeldin-
ger i denne perioden, og utarbeidet for-
slag til høringssvar på syv. Her fremheves 
to. 

Det har i de siste to - tre årene vært 
mange høringer og NOU ’er som berø-
rer videregående opplæring. Forbundet/
utdanningsutvalget har jobbet med fle-
re av disse og har sendt inn innspill og 
merknader gjennom høringssvar. I denne 
perioden har vi sendt inn innspill til Meld 
St. 21 (2020-2021) Fullføringsreformen – 
med åpne dører til verden og fremtiden. 
I våre innspill var vi tydelige på at for å nå 
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målsetningen om å gi ungdom og voksne 
det tilbudet de trenger for å fullføre og 
bestå med studie eller yrkeskompetanse, 
ikke må gå på bekostning av at kompe-
tansekravene svekkes. Vi er ikke villige til 
å redusere på kvalitet og innhold i fag og 
yrkesopplæringen, videre at vi er sterkt 
kritiske til forslaget om at de som ikke får 
læreplass skal få tilbud om fagbrev som 
elev i skolen, som en utvidet ordning av 
dagens alternative Vg3 i skole. Vi sier nei 
til fagbrev som elev! Vi støttet forslaget 
om yrkesfaglig rekvalifisering, bortsett fra 
å begrense det til en ny yrkeskompetanse. 
Forslaget om finansiering av livsopphold 
gjennom lån i lånekassen, støttes ikke. 
Sluttbehandlingen av fullføringsreformen 
ble gjort i Stortinget 3. juni 2021.

I Høringen forslag til Ny opplæringslov og 
endringer i friskoleloven, kommenterte vi 
vesentlig på det som omhandler videre-
gående opplæring både for ungdom og 
voksne. I våre kommentarer er vi kritiske 
til å fjerne begrepet lærling og innføre 
samlebegrepet «dei som skal ha læretid i 
bedrift». Vi går imot å godkjenne opplæ-
ringskontor som lærebedrifter og mener 
opplæringskontor ikke bør reguleres i 
Ny opplæringslov. Vi går imot forslaget 
om at alle fylkeskommuner skal gi tilbud 
om praksisbrev. Vi er kritiske til å innføre 
rett til læreplass nå, da vi regner med at 
dette kun vil føre til mer fokus på alterna-
tive ordninger som Vg3 i skole og at slike 
løp vil utgjøre en stor del av fullføringen 
innenfor enkelte lærefag. Spørsmålet om 
rett til læreplass foreslår vi at utredes før 
det eventuelt blir innført som en rettighet. 
Ny opplæringslov er varslet fremmet for 
Stortinget i 2024.

Nye læreplaner i Vg3
Det er laget ny overordnet del og lære-
planer i alle fag i grunnskolen og videre-
gående opplæring.  Disse har vært ute på 
høring i perioden. Det innføres også tre 

nye tverrfaglige temaer i de nye lærepla-
nene for elektrofagene. Folkehelse og livs-
mestring, demokrati og medborgerskap 
og bærekraftig utvikling. Utvalget har gitt 
innspill, og fra 1. august 2022 innføres de 
nye læreplanene for vg3 yrkesfag.

Digital utdanningskonferanse 2021
Utvalget planla og gjennomførte digital 
utdanningskonferanse i april. Dagskonfe-
ransen var utvalgets første store digitale 
arrangement siden pandemiens oppstart 
i mars 2020. Det ble brukt mye ressurser 
på å tilrettelegge for en best mulig digital 
læringsarena både for deltakerne og inn-
ledere. Evalueringene kunne vise til at del-
takerne hadde fått et godt læringsutbytte. 
(se årsmeldingens kurs og konferanser).    

Lærlingsituasjonen 
Utvalget mener at det vil være en viktig 
sak å følge opp situasjonen til lærlingene 
fremover. Utvalget har drøftet hvilke om-
råder som skal prioriteres og vil følge opp. 

Forbundets medlem og tillitsvalgts-
opplæring
Utvalget har jobbet med innspillene som 
kom frem under utdanningskonferansen 
i april. Blant annet å se på ny grunnsko-
lering (trinnskolering i tre trinn). Det ble i 
høst nedsatt en arbeidsgruppe, en grup-
pe som gjenspeiler bredden i forbundets 
medlemsmasse, tre av utvalgets medlem-
mer deltar i arbeidet. Utdanningsutvalget 
fungerer som en referansegruppe og 
følger opp fremdriften i sine møter.   
Det ble også utrykt et stort behov for å 
sette opp et sentralt kurs for ansattre-
presentanter i styrer. Planleggingen ble 
påbegynt på tampen av året og kurset 
gjennomføres i september 2022. Vi har en 
svak gjennomføringsgrad på forbundets 
digitale kurse Glød. Utvalget har drøftet 
mulige utfordringer og barrierer og har 
satt i gang et arbeid på området.  
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Tillitsvalgtsåret 2019
Utvalget har i perioden jobbet med plan-
legging av konferanse for tillitsvalgte 
som ble gjennomført i november (se 
årsmeldingens kurs og konferanser). 
Konferansen var et tiltak for å følge opp 
Tillitsvalgtsåret 2019 og utvalget har star-
tet et arbeid med å utarbeide en prioritert 
handlingsplan basert på innspillene som 
vi fikk under konferansen. Det planlegges 
en oppfølgingskonferanse i løpet av 2022. 
I Landsmøtets vedtatte uttalelse om tillits-
valgtåret 2019 pekes det på en rekke ut-
fordringer og områder hvor innsatsen skal 
styrkes. Utvalget har foretatt en gjennom-
gang og status for målene i uttalelsen. LO 
Kongressens 2022, til dagspunkt hovedav-
taler og handlingsprogram har forbundet 
sendt inn flere forslag til tiltak for å bedre 
de tillitsvalgtes vilkår for å utføre vervet. 
Utvalgets representanter som skal deltar 
på kongressen, vil følge opp forslagene.
  

Arbeidet med å styrke telekommuni-
kasjonsfaget
I forbundets vedtatte handlingsprogram 
fra 2019 er et av målene, telekommunika-
sjonsfaget må styrkes og montørene som 
arbeider på EKOM-nett skal ha relevant 
fagbrev innen fagfeltet. Utvalget har sendt 
innspill via IKT- utvalget som var ansvarlig 
for høringen Forslag til Ny ekomlov, ny 
ekomforskrift og endringer i nummer-
forskriften. Innspillene var at tilbyder og 
virksomhet skal inneha autorisasjon hos 
NKOM og DSB. 

Arbeid skal utføres av fagarbeidere som 
innehar nødvendig fagbrev (Telemontør/
Telekommunikasjonsmontør) som skal 
lovreguleres. Videre at det må stimuleres 
til at ungdom velger ekomutdanninger – 
vi fremhevet særskilt en oppvurdering av 
telekommunikasjonsfaget, at faget lovre-
guleres i forskrift og at personell ansettes i 
faste direkte stillinger. Per 31.12. 2021 lig-
ger denne høringen til behandling i Kom-
munal og moderniseringsdepartementet.
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IKT utvalget 2021
Utdanningsutvalget har i perioden bestått 
av: 
• Leder: Geir Aasen

Medlemmer:
• Esben Smistad
• Anders Staveland
• Arild Mortensen
• Trine Hardy
• Leif-Helge Molvik
• Tor Olav Brueland
• Jens Christian Schou Knutsen (fast 

vara)
• Espen Sanden, ungdomsrepresen-

tant - januar – juni
• Sondre Eide Nilsen, ungdomsrepre-

sentant (personlig vara) - januar – 
juni

• Peter Svendsen, ungdomsrepresen-
tant - juni – ut året

Forbundssekretær Hjørdis Henriksen har 
hatt møterett og har bistått utvalget etter 
behov. Arild Mortensen fratrådte utvalget 
i april på grunn av overgang til NTL. Tor 
Olav Brueland fratrådte utvalget i juni på 
grunn av endring av arbeidsgiver. Espen 
Sanden og Sondre Eide Nilsen fratrådte 
utvalget i april og ble erstattet av Peter 
Svendsen som har sittet som ungdomsre-
presentant resten av perioden.

Aktiviteter i perioden
Utvalget har i 2021 hatt fem møter på 
Teams, hvorav to ble avlyst på grunn av 
for få deltakere. I tillegg hadde utvalget 
kommunikasjon på e-post.

Følgende saker har vært til diskusjon og 
behandling:
• Diskutert hva slags temaer som 

 kunne være interessante å få gjen-
nomført som digitale aktiviteter når 
man ikke kunne møtes fysisk.

• Behandlet rapporten om IKT-kompe-
tanse og trekke lærdom ut av denne 

til videre arbeid i forbundet.
• Hatt infomøte om bransjeprogram-

mer og hvordan de fungerer.
• Jobbet med høring om ny ekomlov, 

ny ekomforskrift og endringer i num-
merforskriften.

• Satt ned arbeidsgruppe som skulle 
planlegge IKT-konferanse som skal 
avholdes i 2022. Arbeidsgruppen har 
bestått av Geir Aasen, Trine Hardy og 
Leif-Helge Molvik.

IKT-kompetanse-rapporten
EL og IT Forbundet deltok sammen med 
flere andre organisasjoner i et arbeid for 
å kartlegge og analysere det fremtidige 
behovet for IKT-kompetanse.

Rapporten viser at behovet for de med 
IKT-utdanning på alle nivåer øker kraftig 
blant annet med følgende indikatorer:
• IKT-næringene vokser tre ganger så 

fort som andre næringer
• Det var over 3000 ubesatte IKT- 

stillinger i 2020
• Det har kun kommet 800 nye studie-

plasser på 10 år

Anslaget er at det vil være behov for en 
økning i antall sysselsatte med IKT-utdan-
ning fra 56 000 i 2019 til 94 000 i 2030. For 
å bøte på dette foreslår rapporten at det 
opprettes 1500 nye studieplasser på IKT 
og at muligheten til kompetanseutvikling 
og omskolering etter utdanningsløpet 
økes.

Høringen om ny ekomlov, ny ekomfor-
skrift og endringer i nummerforskriften 
IKT-utvalget var med på behandlingen av 
dette høringssvaret sammen med Teleen-
treprenørutvalget og andre ressursperso-
ner.

I høringssvaret ble det belyst følgende:
• viktigheten av å fremme den seriøse 

bransjen
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• utfordringen med å hensynta kon-
kurranse over samfunnets behov

• nummeropplysningstjenestenes 
behov for å opprettholde dagens 
regelverk for å kunne kontrollere 
personinfo og deres utfordring med 
forutgående prisinformasjon for fel-
lesfakturerte tjenester

• viktigheten av en oppvurdering av 
telekommunikasjonsfaget, at faget 
lovreguleres i forskrift og at perso-
nell ansettes i faste direkte stillinger

Opplæring og kurs
Kurs og konferanser
Totalt er det rapportert 43 kurs med til 
sammen 678 deltakere fra distriktene. 
Dette er svak økning fra sist år, men fort-
satt langt under i antall deltakere og antall 
kurs i normalt år. 
Forbundet har arrangert 8 kursaktiviteter 
med 197 deltakere. Tariffkonferansene 
kommer i tillegg. 
 
Det var deltakelse på 12 MOTO kurs for-
delt på 21 deltakere. Noen distrikter er 
veldig sene med å behandle søknader til 
MOTO kurs, noe som fører til purringer fra 
AOF og merarbeid for forbundskontoret. 
Det gjør også søker usikker om en blir tatt 
opp på kurset, og om en skal søke permi-
sjon hos arbeidsgiver. Derfor ble det også 
i 2021 betalt for deltakere på MOTO kurs 
som ikke møtte til kurs.
 
Det er også holdt flere kurs som ikke kan 
rapporteres med forbruk av OU-midler. 
Dette er akkordkurs og kurs med for lavt 
studietime tall. Det ble bevilget kursmid-
ler til søkere fra «særskilte grupper», men 
ingen av disse fant mulighet for å holde 
kurs i 2021.

Det ble invitert til nettkurs med AOF som 
arrangør for å skolere forbundets tillits-
valgte som holder digitale kurs. 

Det var god deltakelse på kurset som had-
de tittel «det virtuelle klasserom» Kurset 
gikk over 3 moduler med 6 timers varighet 
pr modul. Det ble tilbakemeldt at dette var 
litt lange kurs.

Det er sendt ut flere invitasjoner til tillits-
valgte med ESU/EWC oppgaver hvor ITUI 
har invitert til digitale kurs. Også engelsk 
kurs ble tilbudt, men forbundet har ingen 
oversikt om noen fra EL og IT Forbundet 
deltok.

Utdanningskonferanse
Den 13. april ble utdanningskonferansen 
avholdt digitalt på Teams med 36 delta-
kere til stede. Det var lagt opp diskusjo-
ner etter innledningene, og det ble også 
gjennomført et gruppearbeid i verktøyet 
«Padlet» under siste tema. Målgruppen 
var tillitsvalgte i distrikt og fagforening 
som jobber med/har ansvar for fag-, yr-
kes- og tillitsvalgtopplæring. Konferansens 
formål er å støtte opp om distrikt og fag-
foreningers arbeid med fagutdanning og 
tillitsvalgtsopplæring. De som arbeider 
med fag-, yrkes- og tillitsvalgtopplæring 
skal etter konferansen ha blitt kjent med, 
og fått kunnskap om, hva som er aktu-
elt og hvilke påvirkningsmuligheter våre 
tillitsvalgte og medlemmer har innen disse 
områdene, både i og utenfor forbundet.  
Konferansens temaer og innledere: 
• Kommende Stortingsmelding om 

fornyelse av videregående opplæ-
ring. Innleder: Jorodd Asphjell. Stor-
tingsrepresentant for AP og medlem 
i utdanning- og forskningskomiteen.   

• Digitalisering/automatisering i våre 
bransjer. Innleder: Andreas Dypvik 
Landmark, seniorforsker ved SINTEF 
Digital. 

• Digital skolering for medlemmer og 
tillitsvalgte. Innleder: Laila Nordsve-
en, rådgiver hos Forbundet for Ledel-
se og Teknikk.

• Forbundets medlem og tillitsvalgts-
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opplæring, tilbud og kvalitet. Disku-
sjon om konsekvenser, tiltak og hva 
som bør prioriteres i 2021. Innleder: 
Monica Derbakk, leder av forbundets 
utviklingsavdeling.

Likestillingskonferanse
I perioden 5. - 7. september ble forbun-
dets likestillingskonferanse avholdt på 
Sørmarka Konferansehotell. Konferansen 
skulle være en del av LOs fellesskapsuke 
med noen felles arrangementer på tvers 
av forbundene, men på grunn av usikker-
het rundt Coronasituasjonen var det flere 
forbund som trakk seg og fellesdelen falt 
derfor bort. 

Vi valgte å gjennomføre og ved oppstart 
var det registrert 19 deltakere. I forkant 
ble det sendt ut informasjon til deltakerne 
om smitteverntiltak på hotellet og at de 
fulgte de til enhver tid gjeldende retnings-
linjer som gis fra myndighetene. 

Målgruppen var kvinner og menn som 
ønsker å bidra i likestillingsarbeid sentralt 
og lokalt. Formål med konferansen er å 
støtte opp om likestillingsarbeidet i klubb, 
distrikt og fagforeninger. Konferansen skal 
også bidra til å skape gode relasjoner og 
nettverksbygging på tvers av våre organi-
sasjonsledd, samt påvirkningsmuligheter 
når det gjelder likestillingsarbeid, både i 
og utenfor forbundet. 

Konferansen ble gjennomført med innled-
ninger, spørsmål/diskusjon, refleksjons-
oppgaver og gruppearbeid. 

Konferansens temaer og innledere: 
• EL og IT Forbundet, bli kjent med 

egen organisasjon og forbundets 
vedtatte likestillingspolitikk. Innlede-
re: Monica Derbakk, leder av forbun-
dets utviklingsavdeling og forbunds-
sekretær Hjørdis Henriksen.

• Kampen mot seksuell trakassering 

på arbeidsplassen. Resultater fra for-
bundets medlemsundersøkelse.

• Sett strek sammen!  Innledere: 
Ann-Helen Rykkje Hopland og Sho-
rish Azari, begge rådgivere hos Like-
stilling og diskrimineringsombudet 
(LDO).

• Seksuell trakassering 1985 -2017: Fra 
mobbing til #metoo. Innleder: Trine 
Rogg Korsvik, seniorrådgiver ved 
Kilden kjønnsforskning.

• LO og seksuell trakassering. Hvor-
dan håndtere lovverket, forebygging 
og håndtering på arbeidsplassene. 
Innleder: Synnøve Konglevoll, spe-
sialrådgiver i Landsorganisasjonen i 
Norge (LO).

• Den usynlige volden. Hva er vold i 
nære relasjoner? Innleder: Madelei-
ne Schultz, Journalist, forfatter og 
feministisk aktivist.

• Mangfold, likestilling og inkludering 
arbeid i Caverion Norge AS. Innle-
dere: Anne Sødem, HR direktør og 
Neda Maria Kaizumi HMSK-leder.

• Rik på mangfold - en fagbevegel-
se for alle. Hvordan kan ledere og 
tillitsvalgte jobbe sammen for at 
diskriminering ikke skal være en 
barriere for deltakelse i arbeids- og 
samfunnslivet? Innleder: Camilla 
Lillevold-Øverås, Rådgiver, Norsk 
Folkehjelp.  

 
Tillitsvalgtkonferansen
EL og IT Forbundet inviterte til dagskon-
feranse for tillitsvalgte 24. november på 
Thon Hotell Opera i Oslo. Konferansen var 
et tiltak for å følge opp «Tillitsvalgtsåret 
2019», samt oppfølging av tidligere 
landsmøte/kongress vedtak, uttalelse, 
rapporter og undersøkelser om press 
på tillitsvalgtes rettigheter, innflytelse og 
medbestemmelse. Det var lagt opp til 
gruppearbeid og debatt etter innlednin-
gene. I utgangspunktet var det påmeldt 
32 deltakere, men det ble et betydelig 
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frafall de siste dagene i hovedsak grunnet 
Corona relaterte utfordringer og vi endte 
opp med 22. Målgruppene var klubbtillits-
valgte, konserntillitsvalgte, samt politisk 
ledelse i distrikt, fagforening. Hensikten 
med konferansen var å styrke tillitsvalgtes 
engasjement i klubber spesielt, samt or-
ganisasjonsarbeid generelt. Sette søkelys 
på hvordan tillitsvalgte kan få større inn-
flytelse på arbeidsplassen og respekt for 
jobben de gjør.

Konferansens temaer og innledere: 
• Tillitsvalgtes rettigheter og plikter, 

hvordan bygge sterke klubber. Innle-
der: Alexander Jordnes, Hovedtillits-
valgt i Schindler Heis AS.

• Tvistebehandling fra a-å. Innleder: 
Bjørn Fornes, leder av forbundets 
forhandlingsavdeling.

• Mobbing og trakassering av tillits-
valgte. Fellesforbundets arbeid 
med sitt prosjekt om trakassering 
i arbeidslivet. Innleder: Onur Safak 
Johansen, faglig sekretær i organisa-
sjonsavdelingen.

• Veien videre. Deltakerne ble invitert 
til å komme med innspill til aktivi-
teter som skal støtte tillitsvalgtes 
status og arbeidsvilkår for året 2022, 
men også innspill til en til en hand-
lingsplan som peker fremover i tid.

Medlem -og tillitsvalgtopplæring
Evalueringene fra kurs som er arrangert 
av forbundet og distriktene gir høy grad 
av positive tilbakemeldinger. 

Det er bekymringer knyttet til distrikter 
som ikke holder kurs eller svært få kurs, 
og ikke bruker opp sine OU-midler. Det 
ble i 2021 tatt kontakt med to distrikter 
med mye ubrukte OU-midler, for å be 
disse undersøke om de hadde deltakere å 
sende til andre distrikter sine kurs. 
Det var dårlig respons.

Det er grupper som ikke mottar invitasjo-
ner og det er viktig at alle deler av orga-
nisasjonen bidrar til at invitasjonene når 
helt ut til målgruppene. Det er fortsatt 
noen distrikter som er veldig sene med å 
rapportere sine kurs. 

Toppskolering
Toppskolering i 2021 hadde 24 deltakere 
på 8 forskjellige kurs. Totalt var det 32 sø-
kere til toppskoleringskursene. To meldte 
seg av etter å ha fått plass, og seks søkere 
fikk avslag grunnet ventelister, økonomi 
eller manglende grunnleggende kompe-
tanse.
Deltakere på LO skolen kom fra distrikt; 
Oslo/Akershus, Trøndelag og Vestfold/Te-
lemark. (3 deltakere).
Deltakere på Toppskolering kom fra dis-
trikt; Oslo/Akershus, Trøndelag, Vestfold/
Telemark, Agder, Rogaland, Troms/Sval-
bard, Østfold og Hedmark/Oppland. (21 
deltakere)
Deltakere var 2 kvinner og 22 menn (sam-
me kvinne på 2 kurs).

Deltagere
European Works Councils 6
Globaliseringskolen 0
Arbeidsmiljøskolen trinn 1 1
Arbeidsmiljø i endring, del 2 
med eksamen

0

LO skolen – modul læring. 2
LO skolen - modul Samfunn 1
LO skolen – Solidaritet 0
LO skolen – Organisasjon og 
ledelse

0

LO skolen – Arbeidsliv 1
Arbeidsrett – Kollektiv arbeids-
rett 

1

Arbeidsrett – Individuell 
 arbeidsrett

2

Arbeidsrett – Rettskilder 0
Arbeidsrett – Stillingsvern 1
Den Europeiske utfordring 2
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Arbeidsmiljøskolen trinn 2 0
Veilederskolering 6
Yorkshireskolen 1

LO-IKT
Den årlige konferansen ble en halvdags 
fysisk konferanse med mulighet for å 
delta via streaming. Temaet var Quantum 
Computing og hovedinnleder var Phd. Ma-
rianne Bathen. I tillegg deltok Lars Nord-
bryn fra IBM som innledet om teknologis-
ke muligheter. Det var i underkant av 100 
personer som deltok i år, de fleste digitalt. 
Majoriteten var fra Fagforbundet.
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Hovedsaker
Hovedsakene fra kommunikasjon har 
vært mellomoppgjøret, stortingsvalget og 
etablering av ny nettside. Arbeidet med 
disse sakene og virksomheten for øvrig 
har vært påvirket av lengre perioder av 
COVID-nedstenging. Mye av arbeidet dette 
året har derfor blitt utført fra hjemmekon-
tor. 

Stortingsvalget 2021
Kommunikasjonsavdelingen var repre-
sentert i og sekretariat for forbundets 
sentrale valgkamputvalg. Avdelingen var 
også sentral i utarbeidelsen av en valg-
kampstrategi som hadde et stort innslag 

av aktiviteter i forbundets kanaler for 
kommunikasjon. Hovedmålet i strategien 
var å få fleste mulig av egne medlemmer 
å bruke stemmeretten og fokuserte på 
tre hovedsaker: Miljø/klima, bemannings-
bransjen og deltid i arbeidslivet.
 
Alle kommunikasjonselementene ble sam-
let på en kampanjeside og publisert fortlø-
pende på sosiale medier i form av tekster, 
bilder, plakater og videoer.  

Blant elementene var: 
• Appell-video – klimakrisen og be-

manningsbransjen – med forbunds-
leder

• Felles innlegg med flere organ-
isasjoner i eksterne medier ENØK

Kommunikasjon og 
Nettverk
Foto: Knut Viggen / Nettverk / FriFagbevegelse
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• Hva mener partiene om saker som 
er viktige for oss? (LO) 

• Intervjuer med to medlemmer som 
har opplevd bemanningsbransjen på 
sitt verste.

• Fire grunner til at bemanningsbran-
sjen er en trussel mot arbeidslivet i 
Norge, m/Torgny Hasås – journalist 
og forfatter.

I tillegg skrev vi et innlegg sammen med 
ungdomsleder med oppfordring til unge 

om å bruke stemmeretten. Denne ble 
publisert på vg.no og vi laget en videover-
sjon som ble spredt gjennom forbundets 
facebook-side. 

Mellomoppgjøret
Avdelingen bistod med intern og ekstern 
kommunikasjon. Vi var også representert 
i streikekomiteen og bistod sammen med 
LO Stat til kommunikasjonsarbeidet i kon-
flikten i Global Connect. 

Omtale av Global Connect

Periode Lokale/Regionale Nasjonalt Internasjonalt 
(*Kun interesse, ikke faktisk 
 eksponering) 

Brudd i for-
handlingene

8 medier bl.a. Sunnmørsposten, 
Adresseavisen, Stavanger Aften-
blad

10 medier bl.a. VG, 
E24, Nettavisen

17 svenske medier

Streik 8 medier bl.a. Sunnmørsposten, 
Adresseavisen, Stavanger Aften-
blad

10 medier bl.a. VG, 
NRK, E24, Nettavisen

Opptrapping 11 medier bl.a. Avisa Nordland, 
Folkebladet, Adresseavisen.

14 medier bl.a. Aften-
posten, VG, NRK 15 svenske medier

Enighet Fremover 9 medier bl.a. VG, 
E24, Computerworld

7 Svenske medier 

Omtale av forbundet i media generelt: 
Medium Diff +/- 2021 2020
Nett + 11 % 672 606
Papir + 66 % 293 177
TV/Radio - 55 % 10 22
Totalt + 21 % 975 805

Nye elogit.no
Som følger av at systemet (Drupal) som 
var i bruk fram til 2021 gikk ut av pro-
duksjon, ble man nødt til å foreta en 
omlegging av systemet. Kommunika-
sjonsavdelingen fikk i oppdrag å utrede 
alternativene. 

Etter en kartlegging av erfaringer, tilbake-
meldinger og krav blant et utvalg interes-
senter kom det tydelig fram et behov for 
modernisering, effektivisering og framtids-
sikring av forbundets publiseringsløsning.

Det ble tidlig klart at de eksisterende 
nettsidene hadde et såpass stort etterslep 
rundt dette, at det ville medføre en kost-
nadsramme på linje med en nyetablering. 

Basert på disse forholdene ble det innstilt, 
og senere vedtatt, at den eksisterende 
nettsiden ikke ville bli videreført. Kom-
munikasjonsavdelingen fikk derfor videre 
oppdrag om å innføre et nytt nettside-
system. Som følger av ekstraordinær 
presset tidsramme, ble prosessen gitt høy 
prioritert. De nye nettsidene var oppe 
tidlig i 2022. 
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Nye systemer og rutiner:
Kommunikasjonsavdelingen har fortsatt 
utviklingen av to egenlagde systemer.

Møteportalen
Gjennom 2021 ble møteportalen tatt i 
bruk i forbundsstyrets og landsstyrets mø-
ter, samt alle tariffkonferansene. Systemet 
har også blitt tilgjengeliggjort for hele or-
ganisasjonen, og flere har meldt interesse 
i å ta den i bruk. 

Spesielt siden digitale og hybridmøter har 
blitt stadig vanligere. 

Tilbakemeldingen har vært positiv, og 
systemet har vært i stadig utvikling basert 
på tilbakemeldinger, ønsker og behov.
 
Tariffportalen
I løpet av mai ble den første versjonen av 
tariffportalen lansert, og blitt møtt med 
positive tilbakemeldinger. Etter lansering 
har nye behov meldt seg, og derfor ble det 
satt i gang en ny versjon av tariffportalen, 
som også skal håndtere formidlingen av 
informasjon rundt oppgjørene. Dette ar-
beidet blir ferdigstilt i løpet av 2022. 

Designet skal også oppdateres, for å re-
flektere det nye utrykket på nettsidene. 

Nettverk–utvalg og ny 
formålsparagraf
I første halvdel av 2021 ble det nedsatt en 
gruppe bestående av forbundsleder, kom-
munikasjonssjef, Nettverk-redaktør og 
leder i LO Media. Forbundssekretær Geir 
Ove Kulseth var sekretær for gruppen. Det 
ble avholdt 3 teams-møter.
Tema for møtene har vært:  
• Status på prosessen med å få flere 

medlemmer til å velge digital utgave 

av Nettverk
• Hva skal være forbundets rolle som 

eier av bladet 
• Hvordan kan forbundet forvalte ei-

errollen tettere uten å gå på bekost-
ning av redaksjonens journalistiske 
selvstendighet.

Som grunnlag ble det gjennomført en le-
serundersøkelse som ble besvart at 3313 
av medlemmene. 

Gruppen innstilte til forbundsstyret å 
nedsette et redaksjonsråd med seks med-
lemmer. Rådet skal møtes 2-4 ganger i 
året. Rådet er et forum for innspill, samt 
vurdering av Nettverk mot målsettingene i 
formålsparagrafen. I august ble det første 
møtet holdt med innledninger fra Norsk 
Redaktørforening og leder for LO Media. 
Etter innstilling fra gruppen vedtok for-
bundsstyret også en revidert formålspara-
graf for Nettverk. 

Nettverk 
Nettverk ga ut fem papirutgaver i 2021, 
alle på 48 sider, totalt 240 sider, samt 
ett e-magasin (nummer 5) på 56 sider. 
Nettverks opplag var i andre halvår 2020 
og første halvår 2021 på 30.320 (38 683 
i 2020) og går ut til samtlige medlemmer 
pluss kontakter utenom forbundet. Den 
kraftige nedgangen i opplag skyldes i all 
hovedsak at nye medlemmer får tilbud 
om e-magasin, men må be spesifikt om å 
få bladet på papir.

Emagasinet hadde 21.973 sidevisninger i 
2021, og 18.601 unike sidevisninger. Disse 
tallene er hentet fra Google Analytics. 
E-magasinet sendes ut til rundt 30.000 per 
gang. Andelen som åpnet e-posten vari-
erte mellom 32 og 55 prosent. Andelen 
som klikker seg videre inn på emagasinet, 
ligger mellom 12 % og 20 %.
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Nettverk sendte i 2021 ut nyhetsbrev i 
snitt hver andre uke til medlemmer regis-
trert med epost hos forbundet.  Nyhets-
brevene får god mottakelse.

Nettverk sender ut Nettverk som e-maga-
sin parallelt med papirutgaven. Nummer 5 
ble sendt ut kun som e-magasin. 

I tillegg til ansvarlig redaktør Knut  Viggen, 
har det vært én ansatt journalist i per-
ioden. Nettverk har i tillegg produsert 
nyheter og reportasjer til en egen fane 
under www.frifagbevegelse.no. Mange av 
disse sakene har også blitt løftet opp på 
forsiden av www.frifagbevegelse.no. 

På Nettverks egen Facebook-side legges 
det jevnlig ut nyheter, notiser og andre 
saker fra nettsidene.  

Nettverk hadde 292.963 sidevisninger i 
2021. Det er en oppgang på hele 22,37 
prosent fra 2020. (239.413).
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UngWebinarene
Ungwebinarene ble i 2021 til en webi-
narserie i tre deler, arrangert av EL og IT 
Ungdom. Disse ble arrangert på kveldstid 
i løpet av februar og mars. Temaene som 
ble satt på dagsorden var Mysteriet pen-
sjonskonto, personlig økonomi og ensom-
het under koronaen. 

Dette ble en helt ny og annerledes måte å 
nå medlemmer på, enn hva vi hadde gjort 
tidligere. Tilbudet ble svært populært, og 
man anslår at man hadde rundt 400 delta-
gere på webinarene. Det er vi veldig for-
nøyde med. 

Digital sentral ungdoms
konferanse 2021

Det lyktes det sentrale ungdomsutvalget å 
arrangere en vellykket digital dagskonfe-
ranse med 35 deltagere.
Demokrati var på flere måter et overord-
net tema for konferansen. Dette gjennom 
at man satte Stortingsvalg og 22. juli på 
dagsorden. 

«Dere er tapere!» var det Snorre Valen 
åpnet innledninga si Stortingsvalg 2021- 
hvorfor skal vi egentlig bry oss? med. 
Dette kan man trygt si vekket deltagerne. 
Hans budskap var at ungdommen ikke har 
råa til å ikke bry seg om hvem som styrer 
og hvordan framtida skal være. Innlednin-
ga førte til et stort engasjement og debatt 
blant deltagerne. 

Det er ingen tvil om at en digital dagskon-
feranse er krevende å delta på, derfor 
valgte man å gjøre en kanskje noe uvanlig 
vri når man kom til dagsordenpunktet «10 

Ungdom
Foto: Dimitri Koutsomytis / EL og IT Forbundet
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år etter 22. juli-hva nå?». Her fikk deltager-
ne en time fri, med ønske om at de skul-
le forlate møte ved å gå seg en tur eller 
lignende. Poenget var at de skulle forlate 
skjermen på en eller annen måte for så å 
lytte til NRK podcasten «Hele historien-22.
juni, Utøya angripes». Dette er en pod-
cast-episode som tar for seg angrepet på 
Utøya, hvor man blant annet får høre in-
tervjuer med overlevende og lytte til deres 
telefonsamtale med politiet. 

Videre fikk konferansen innledning av 
AUFs nestleder og Utøya-overlevende 
Gaute Skjervø. Dette ble en sterk opplevel-
se for deltagerne. Innledninga ble en ærlig 
fortelling om hvordan 22. juli 2011 var for 
en da 15 år gammel gutt, hva 22.juli hadde 
å si for demokratiet og hvordan hverdags-
rasisme på arbeidsplassen bør håndteres. 
Også dette temaet skapte stor og god 
debatt på konferansen.  
Det ble også valgt et nytt sentralt ung-
domsutvalg og Sandra Åberg Kristiansen 
ble gjenvalgt som ungdomsleder. Videre 
vedtok konferansen å videreføre EL og 
IT Ungdoms gjeldende handlingsplan og 
man hadde også en hilsningstale ved LO 
leder Peggy Hessen Følsvik. 
 
Det sentrale ungdomsutvalget 
på Utøya
Oktober 2021 ble det omsider anledning 
for et fysisk møte i det sentrale ung-
domsutvalget, dag to av møtet valgte man 
å legge til Utøya. Bakgrunnen for dette er 
at det sentrale ungdomsutvalget innså at 
det ikke er lenge til man har medlemmer 
i både det lokale og sentrale ungdomsut-
valget som ikke husker 22.juli. Med andre 
ord kjente vi et stort ansvar for at gene-
rasjonen som kommer etter oss blir gjort 
klar over hva som skjedde 22.juli. For å få 
til det trenger vi selv å se Utøya med egne 
øyne og på den måten få fjernet berø-
ringsangsten som mange kjenner på knyt-

tet til 22. juli. 
Besøket ble en svært tøff opplevelse for 
hele DSU. De fleste i DSU hadde ikke vært 
på Utøya før og derfor var inntrykkene 
ekstra store.

I retrospekt er Det sentrale ungdomsut-
valget veldig glade for at vi valgte å dra 
til Utøya. Dagen var en berg- og dalbane, 
for samtidig som øya har så mye fint med 
seg, bærer den vår tids mørkeste dag. 
Det var enda godt at man kunne klemme 
hverandre på en slik dag, for det trengtes.
 
Vi vil derfor på det sterkeste anbefale 
resten av EL og IT Forbundet og benytte 
seg av Utøya. Legg styremøter der om dis-
triktet, fagforeninga eller klubben er i nær-
heten. Mange av styrene i forbundet har 
studieturer for å lære mer om bevegelsen 
vår. Vi håper dere vil bruke den tida på å 
lære mer om vår tids mørkeste dag. 
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