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Bakholdsangrep på NTAP?...
Nå har tiden kommet for å summere og gjøre opp status etter valgkampen. Vi lyktes ikke med å få til en ny rød-grønn
retning på fylkestinget, men opposisjonen har blitt større og NTAP hadde tilbakegang på fylkestingsvalget. Folket har talt
og signalisert at de ønsket en annen farge på samarbeidspartiene til NTAP på fylket, det har NTAP ikke tatt innover seg og
fortsetter med et blått samarbeid. Klubben ble beskyldt for å ha utført et bakholdsangrep på tampen av valgkampinnspurten,
dette medfører ikke riktighet. På klubbens ekstraordinære årsmøte i 2013, ble det avholdt et medlemsmøte hvor det fra
klubben på Follafoss kom et brev, med krav om å boikotte NTAP på stortingsvalget i 2013. Bakgrunnen for dette var
politikken som hadde blitt ført av NTAP over flere år som har resultert i salg av butikker, nedbemanning/outsourcing,
åpning for skifte av arbeidsgivertilknytning og feilaktige investeringer etc. Dette kravet ble vedtatt, men det kom et forslag
på samme medlemsmøte fra klubbstyret om at klubben på nytt skulle forsøkes å få til et samarbeid med NTAP, og lyktes
ikke dette skulle vedtaket fra 2013 effektueres. Klubben har ved flere anledninger prøvd å komme i dialog med NTAP, men
har ikke lyktes med dette etter at Bjørn Engen ble leder av NTAP, klubben fikk møte med partiet da Svarva var leder. Vi
har blitt svart med at fylkespartiet ikke kunne ha direkte kontakt med klubben, men at saker måtte tas gjennom
samarbeidskomiteen mellom LO og NTAP. Dette ble begrunnet med at det virket uryddig, både av LO og andre
organisasjoner hvis vi arbeider på siden av dette forumet. Klubben er ikke fornøyd med at NTAP ikke kan ha en direkte
dialog med de tillitsvalgte og ansatte på NTE i saker der hvor fattes viktige vedtak. Siste gangen Klubben hadde kontakt
med NTAP var et planlagt bedriftsbesøk på NTE i forbindelse med valgkampen sammen med LO, NTAP, Forbundslederen
i EL&IT og tillitsvalgte. Etter bedriftsbesøket ble det avholdt et møte med NTAP, Klubben, forbundslederen og LO.
Klubben påpekte til NTAP at det var skuffende at partiet ikke har villet treffe klubben, og partiet mente at dette kunne vært
bedre. Men på et direkte spørsmål til lederen i NTAP Bjørn Engen om vi kunne ta kontakt med partiet hvis det var saker vi
ønsket å diskutere i fremtiden, kunne han ikke svare klubben på det, men at de måtte styrebehandle dette i NTAP…Dette
oppleves veldig provoserende, og vi har ikke hørt noe fra partiet siden. NTAP har vært klar over vedtaket som ble vedtatt
på medlemsmøtet i 2013 og har ved flere anledninger blitt konfrontert med dette. Siste saken som ble behandlet på
fylkestinget i juni, ønsket NTAP og åpne opp for salg av deler av NTE i eiermeldingen. Det ble arrangert fanemarkering fra
Klubben og fagbevegelsen på Stjørdal i forbindelse med fylkestinget, og i siste time ble NTE Energi «fredet» for salg. Vi
skulle ønske dette gjaldt alle selskaper i NTE. Den 31.august ble det arrangert en politisk paneldebatt sammen med LO og
fagbevegelsen i Nord-Trøndelag, da ble alle partiene som deltok utfordret med spørsmål om NTE`s eierskap. Det var kun
NTAP ved Mevassvik som ikke kunne gi noen garantier for de andre selskapene i NTE i forbindelse med salg i fremtiden.
Da fikk klubben bekreftelse på at NTAP ikke fører en politikk som er forutsigbar i forbindelse med fremtiden til NTE og
forvaltningen av arvesølvet til Nord-Trønderen og en viktig arbeidsplass i Nord-Trøndelag. På bakgrunn av dette arrangerte
vi en annonsekampanje i Nord-Trønderske aviser der vi oppfordret Nord-Trønderen til å stemme på et rød-grønt alternativ
som SV, SP og utfordreren Rødt. Dette skapte stor oppmerksomhet i media, og LO`s nestleder Solbakken brukte sterke ord
og bebudet oppvask med forbundet og klubben etter valget. I ettertid har klubben blitt kontaktet av LO`s leder Gerd
Kristiansen der hun på vegne av LO legger seg langflat og beklager utspillet fra Solbakken. Ordene Solbakken brukte var
ikke LO sine ord, men et soloutspill i egen regi. Oppvasken ble dermed innad i LO.
NTE-Klubb er en politisk uavhengig klubb, og man kan ikke kneble ytringsfriheten med trusler og ordhugging i media. Vi
synes selvfølgelig det er beklagelig at man må bruke sterke virkemidler i media. Men det er jo egentlig ikke noe mindre
kontroversielt at Nord-Trøndelag Arbeiderparti praktiserer en høyredreid eierskapspolitikk og åpning for delprivatisering
av selskapene i NTE. Dette er en veldig viktig sak som klubben kommer til å følge med argus øyne i tiden fremover.
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