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Medlemsutvikling 

 
Montører Permittert Arbeidsledig Lærlinger 

Betalende 

medlemmer 

Feb 2018 1187 20 12 335 1639 

Sept 2017 1194 15 14 320 1631 

Mai 2017 1198 24 15 240 1561 

 

DLE skjerper kampen mot ulovlige installasjoner 

 
 

Vi har hatt stort fokus på ulovlig elektroarbeid, og sammen med Byggebransjens Uropatrulje 

har vi sendt inn mange tips til DLE. DLE i TrønderEnergi har gjort en utrolig god jobb den 

siste tida. De har omprioritert ressursene sine, de rykker ut på tips – og de slår hardere ned på 

ulovligheter. Dette kommer alle seriøse elektrikere og firma til gode. Fortsett å send oss tips!  
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Nye tariffavtaler 

I desember-januar fikk vi på plass tre nye tariffavtaler i Trøndelag – vi gratulerer alle 

involverte! 

 

 

 
 

Akkord 

Her er en oversikt over de ti siste elektroakkordene i Trøndelag. Lærlingene lønnes prosentvis 

i forhold til sin grunnlønn. Bastillegg, høydetillegg, fagarbeidertillegg og overtidstillegg 

kommer i tillegg!  

TYPE BYGG ANTALL TIMER TIMELØNN 

Rehabilitering barneskole 1 100 293,- 

Leilighetsbygg 3 500 279,- 

Leilighetsbygg 2 500 344,- 

Butikk 1 818 250,- 

Verkstedhall 330 326,- 

Leilighetsbygg 650 299,- 

Butikk 1 100 337,- 

Næringsbygg 14 000 294,- 

Folkehøyskole 1 000 326,- 

Rehabilitering ungdomsskole 336 359,- 

Vektet snittlønn 298,- 

Akkordtariffens regel nr.1: "verken sjefen eller montørene kan nekte at det jobbes 

akkord på bygget" 

Nysgjerrig på akkord?  

Ta kontakt med fagforeninga!  

Neste akkordkurs  

TIRSDAG 13.FEBRUAR  

Påmelding til endre@fagforeninga.no  

Fagforeninga betaler selvsagt lønn for hele dagen.  

Se oversikt over kurs, møter og konferanser i 

fagforeninga på http://fagforeninga.no/aktivitet    

mailto:endre@fagforeninga.no
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Litt statistikk  

I løpet av 2017 gjennomførte vi …  

Anleggsbesøk 171 

Møter med tillitsvalgte 30 

Grossiststand 10 

Klubblederkonferanser 5 

Akkordkurs 12 

Skolebesøk 27 

Tips til Arbeidstilsynet 4 

Tips til DLE 22 

Medlemsmøter 29 

 

 

Tariffoppgjøret 2018 

Det nærmer seg tid for tariffoppgjør.  

Landstariffkonferansen i Tromsø i oktober 2017 vedtok kravene som skal prioriteres:  

1. AFP 

AFP er tilleggspensjonsordningen vi har i tariffavtalen vår. Da AFP ble endret i 2008, ble det 

avtalt at den skulle evalueres i 2017. Vi mener derfor at det er naturlig å stille krav om 

forbedringer av ordningen i tariffoppgjøret 2018. Vi må «tette hullene» som gjør at flere faller 

utenfor ordningen, og pensjonsnivået for de som må gi seg tidlig må heves. 

2. Begrense bemanningsbransjen 

Bemanningsbransjen er en stor utfordring for det seriøse arbeidslivet: for lærlingeinntak, 

organiseringsgrad, lønnsdannelse, yrkesstolthet, sikkerhet, trivsel, kvalitet og produktivitet. 

EFT foreslår at slik innleie kun skal være tillatt etter godkjenning fra EL og IT Forbundet.  

3. Reisebestemmelser 

Stadig flere opplever at de må reise til andre steder i landet for å arbeide. Bestemmelsene som 

ivaretar de som er på reise er ikke gode nok. Vi må derfor stille krav som gjør at vi kan kreve 

bedre rotasjonsordninger. Mer fritid i hjemmet enn tid på jobb!   
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Forsikringer i Sparebank1? 

Nå får du automatisk toppdekning når du kjøper noen utvalgte forsikringer gjennom Lofavør 

– uten tillegg i pris.  

 

Bilforsikring  

Vi mener at alle fortjener det beste. Velg bilforsikringen vi går god for. Nå kan du få 
toppdekningen uten tillegg i pris hos vår samarbeidspartner SpareBank 1.  
Med toppdekning får du blant annet ny bil ved totalskade på bil som er inntil 3 år 
gammel.  

  

Husforsikring  

Du har allerede Norges beste innboforsikring som del av medlemskapet ditt. Har du 
hus, må du i tillegg kjøpe en husforsikring. Vi anbefaler LOfavør Husforsikring. 
Da får du automatisk toppdekningen hos vår samarbeidspartner SpareBank 1, uten 
tillegg i prisen.  
 
Med toppdekning får du blant annet dekket skader som følge av utett yttertak yngre enn 
40 år.  

Nye forsikringspriser i 2018 

Kode Forsikring Pris 2017 Pris 2018 

G Grunnforsikring liv 38 38 

H Kollektiv hjemforsikring 70 70 

R Reiseforsikring 80 83 

O Uføre-/ektefelleforsikring 323 328 

L Frivillig livsforsikring 111 114 

 

 

Stipend til Teknisk fagskole? 

EL og IT Forbundets medlemmer som går på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK), 

har et eget utdanningsfond. Det gis støtte for inntil 2 kursuker per kalenderår (10 

arbeidsdager). Stønadssummen per uke er 10 875. Stipendet utbetales som lønn og det blir 

derfor trukket skatt. Feriepenger komme i tillegg og utbetales året etter at stipendet er utbetalt. 

Les mer på elogit.no/utdanningsfond-lok   

http://tr.epost.sparebank1.no/track?t=c&mid=19893510&uid=1070837093&&&https://www.lofavor.no/Medlemsfordeler/Forsikringer/Bilforsikring?utm_campaign%3Dunspecified%26utm_content%3Dunspecified%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dapsis-anp-3
http://tr.epost.sparebank1.no/track?t=c&mid=19893510&uid=1070837093&&&https://www.lofavor.no/Medlemsfordeler/Forsikringer/Husforsikring?utm_campaign%3Dunspecified%26utm_content%3Dunspecified%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dapsis-anp-3
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Bowlingturnering 2018 

Fagforeninga inviterer også i år til bowlingturnering! 

Levanger Bowling – Moafjæra 5 – 9. mars kl. 18:00 

 

- Tre spillere på hvert lag 

- Det blir minst to kamper på alle lag 

- Det er kun plass til 20 lag 

- Vi har hele hallen for oss selv 

- En montørklubb kan stille med flere lag 

- Det blir nærreist matservering i hallen 

- En grossist vil spandere litt god drikke 

- Uorganiserte er også velkomne 

 

Påmelding til endre@fagforeninga.no så fort 

som mulig! 

Jubilanter 

Alle medlemmer får en oppmerksomhet ved 25 års medlemskap i EL og IT Forbundet og 40 

års medlemskap i LO. Den siste tida har vi møtt noen av de som ikke hadde mulighet til å 

delta på markeringa høsten 2017. 

 

Tore Sørli, Fjeldseth 

 

Odd Anders Wedø, ElektroTeam 

 

Jan Arne Hogstad, Norske Skog 
 

Arild Antonsen, Fjeldseth 
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Velg alarminstallatør 

Fagforeninga har fått en del henvendelser fra folk som lurer på hvilket firma de bør velge til å 

installere alarm hos seg. Vi har satt opp en oversikt over vilkår man kan ta med i 

betraktningen sin.  

 

NEI TIL ACER og Norges tilslutning til EUs energiunion 

HVEM SKAL STYRE OG EIE NORSKE 

KRAFTRESSURSER? 

Fagforeninga deltok på markering mot EUs energiunion og 

norsk tilknytning til ACER 23. januar.  

 

Konkurs 

Flow Best Elektro AS gikk dessverre konkurs 5.2.18.  

 

 

I forliksrådet mot Consentra Bemanning 

I desember måtte vi gå til forliksrådet for at et av våre medlemmer skulle få sin utestående 

lønn fra november 2015 (!).  

 

Les mer på www.fagforeninga.no 
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Utbetaling av dusør  

 

Les mer på www.fagforeninga.no 

Permittering eller kurs? 
Takket være god innsats fra klubben i Bravida og lærerne ved Malvik vgs, klarte vi å sette 

opp et 14-dagers oppdateringskurs for elektrikere på nyåret. Dermed fikk medlemmene våre 

kompetansepåfyll i stedet for å bli permittert – snakk om vinn-vinn situasjon!  
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Årsmøte i fagforeninga 

Årsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag avholdes på Scandic Lerkendal Hotell  

mandag 19. mars 2018, klokka 16:00-19:30.  

Foreløpig saksliste: 

1. Åpning 

2. Konstituering 

3. Årsberetning 

4. Innkommende saker 

5. Bevilgninger 

6. Regnskap 2017 / Budsjett 2018 

7. Valg 

Endelig saksliste med styrets innstilling vil bli utsendt elektronisk til klubbene senest 5.3.18. 

Årsberetninga blir utsendt i posten til alle medlemmer i slutten av uke 10. Saker som 

klubbene ønsker behandlet sendes til kontakt@fagforeninga.no innen 19. februar.  

 

Valg på årsmøtet 

På årsmøtet skal det velges nytt styre i fagforeninga. Diskuter saken i klubben, og send deres 

forslag til valgkomitéen v/Jonas Strand jonas.strand@bravida.no 464 05 883.  

Det er bare 4 av styrets medlemmer som ikke er på valg i år. Vi oppfordrer klubbene til å se 

helheten i styret, og sende inn flere forslag enn kun en representant fra egen klubb.  

Verv Navn Firma Årsmøtet 2018 

Leder    

Nestleder Kim Olav Johansen Norske Skog Ikke på valg 

1. Styremedlem    

Styremedlem Ole Andreas Heitlo Aker Solutions MMO Ikke på valg 

Styremedlem    

Styremedlem Fredrik Hermann Caverion Nord-Trøndelag Ikke på valg 

Styremedlem    

Styremedlem Runar Andreas Lein Bravida Ikke på valg 

Styremedlem    

Ungdomsrep.    

Vara ungdomsrep.    

1. varamedlem    

2. varamedlem    

3. varamedlem    

4. varamedlem    

 

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-lerkendal
mailto:kontakt@fagforeninga.no
mailto:jonas.strand@bravida.no

