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Sak 4. Innkomne forslag  

 
Forslagsnummer  1  

Forslagsstiller  Morten Johansen   

Forslag 

 

 

Årsmøtet vedtar følgende støtteerklæring til Heismontørene:  
 

Fagforbundet ForSe – forvaltning og service støtter heismontørene 

 

Fagforbundet ForSe – forvaltning og service støtter heismontørene i kampen mot 

forsøket på fagforeningsknusing fra ledelsen i Schindler og NHO. Både av solidaritet, 

men også av egeninteresse. Det er umulig å se for seg at sterke fagforeninger i privat 

sektor knuses uten at dette på sikt får konsekvenser for lønns- og arbeidsvilkår i 

offentlig sektor. Heismontørene driver etter vår oppfatning eksemplarisk 

fagforeningsvirksomhet med skyhøy organisasjonsgrad, seriøs skolering i 

arbeidsverditeori og vilje til å gjøre det som trengs for å vinne. Med sin praksis 

demonstrerer heismontørene at det finnes alternativer til servilt jørneggumeri. Hadde 

flere fagforeninger i privat sektor drevet som heismontørene hadde også offentlig 

sektor nytt godt av dette. Heismontørene har vår fulle støtte. Tvers igjennom lov til 

seier! 

 

 
Begrunnelse fra 

forslagsstiller 

Hovedtillitsvalgt i Schindler, Alexander Jordnes, har blitt avskjediget etter en konflikt 
med ledelsen i bedriften som startet da de ansatte nektet å følge ledelsens pålegg om 
å ta i bruk teknologi som la opp til å dobbeltfakturere kunder av Schindler. Konflikten 
er utførlig beskrevet her: https://bit.ly/3nl1Iuu  
 
NHO har varslet at de stiller sitt kampfond til disposisjon og det er mye som tyder på 
at dette er et klassisk forsøk på å knuse en fagforening. Dersom Schindler og NHO 
lykkes vil det på sikt trolig få ringvirkninger for langt flere enn heismontørene.  
 
Det har kommet inn en rekke støtteerklæringer til heismontørene i Schindler, blant 
annet fra Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo som også har bevilget pengestøtte på 
75 000 kroner. Jeg foreslår at også Fagforbundet ForSe – forvaltning og service sender 
en støtteerklæring og bevilger en symbolsk sum på 10 000 kroner til heismontørene 
med en oppfordring til Fagforbundet sentralt om å gi mer støtte.  
 

Styretsinnstilling   Forslaget avvises til fordel for forslag 2 
 
Styret støtter intensjonen i forslaget om å lage en støtteerklæring til Heismontørene. 
Styret er enig i mye av forslagsstillers refleksjoner i forslaget og har forsøkt å ivareta 
intensjonen i styrets forslag til støtteerklæring (se forslag 2). Styret mener at  
fagforeningen ikke er tjent med å front enkelte av formuleringen i forslaget. 
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Forslagsnummer  2 

Forslagsstiller  Fagforeningsstyret  

Forslag 

 

 

Årsmøtet vedtar følgende støtteerklæring til Heismontørene 
 
Støtteerklæring til Heismontørenes fagforening 

 

Fagforbundet ForSe – forvaltning og service støtter heismontørene i kampen mot 

forsøket på fagforeningsknusing fra ledelsen i Schindler og NHO. At arbeidsgiver 

velger å gå til oppsigelse av hovedtillitsvalgt og har lagt seg på en linje med konflikt 

istedenfor samarbeid kan ikke ses på som annet enn et angrep på hele 

fagbevegelsen og våre verdier.  

 

Heismontørene er en sterk fagforening med høy organisasjonsgrad som driver god 

skolering av sine medlemmer. Kampene foreningen har tatt for sine lønns- og 

arbeidsvilkår har kommet oss alle til gode. En samlet fagbevegelse må derfor stå 

sammen med Heismontørene i denne kampen. Vi har ingenting å vinne på at 

arbeidsgivere kommer unna med å true de ansattes representanter til taushet og 

skape en fryktkultur. Heismontørene har vår fulle støtte. 

 

Fagforbundet ForSe oppfordrer alle seriøse virksomheter til å revurdere sine 

eventuelle avtaler med Schindler og bytte til et firma som ikke driver med 

fagforeningsknusing.  

 

 

 
Styretsinnstilling   Forslaget tiltres 

 

Forslagsnummer  3 

Forslagsstiller  Morten Johansen  

Forslag 

 

 

Årsmøtet vedtar følgende bevilgning til Heismontørene 
 
Fagforbundet ForSe Forvaltning og service støtter heismontørene med 10 000 
kroner og oppfordrer Fagforbundet sentralt til å støtte heismontørene økonomisk. 
 

 
Styretsinnstilling   Forslaget avvises til fordel for forslag nummer 4 

Styret ønsker å bevilge en høyere sum og avviser derfor forslag til fordel for forslag 
4 
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Forslagsnummer  4 

Forslagsstiller  Maylén Mago Pedersen  

Forslag 

 

 

Årsmøtet vedtar følgende bevilgning til Heismontørene 
 
Fagforbundet ForSe Forvaltning og service støtter heismontørene med 15 000 
kroner  
 

 
Styretsinnstilling   Forslaget tiltres  

 
 

Forslagsnummer  5 

Forslagsstiller  Fagforeningsstyret   

Forslag 

 

 

Årsmøtet vedtar følgende bevilgning til Norsk Folkehjelp 
 
Fagforbundet ForSe Forvaltning og service støtter Norsk Folkehjelp med 5 000 
kroner  
 

 
Styretsinnstilling   Forslaget tiltres  

 
 

Forslagsnummer  6 

Forslagsstiller  Klubben i byrådsavdelingene  

Forslag 

 

 

Årsmøtet vedtar følgende bevilgning til Fagforbundets Barneby i Angola 
 
Fagforbundet ForSe Forvaltning og service støtter Fagforbundets Barneby i Angola 
med 10 000 kroner  
 

 
Styretsinnstilling   Forslaget tiltres  

 
 


