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Medlemsutvikling 

 
Montører Permittert Arbeidsledig Lærlinger 

Betalende 

medlemmer 

Mai 2018 1240 17 22 285 1643 

Feb 2018 1187 20 12 335 1639 

Mai 2017 1198 24 15 240 1561 

 

Tariffoppgjøret 2018 

Tariffoppgjøret er nå over, siden flertallet som stemte 

over resultatet sa ja.  

Rekordmange av våre medlemmer deltok i årets 

uravstemning: 84,26%. (2016: 74%, 2014: 44%)  

Hele 87,19% av medlemmene våre stemte NEI til 

resultatet. Dette er et klart og tydelig signal både til 

forbundsledelsen vår og til LO om at vi hadde forventet 

mer. Les mer om saken (og hvorfor vi anbefalte å 

stemme nei) på hjemmesida vår.  
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God deltakelse i uravstemninga 

Her er de 40 klubbene i fagforeninga med best deltakelse i uravstemninga.  
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Lokale forhandlinger 

Det økonomiske resultatet av de sentrale forhandlingene ble 1.30 kr, som alle med tariffavtale 

skal få fra 1.4.2018. 

I tillegg forventes det at det gis lokale tillegg på 1.2%.  

Vi har startet jobben med å gjøre klubbene forberedt på dette, blant annet med å samle inn 

lønnsstatistikk og oversikt over hva slags pensjonsordninger de forskjellige bedriftene tilbyr. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.  

 

 

Stipend 

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

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

arbeidsdager) i totalt 2 år. Stønadssummen per uke i 2018 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.  

Etter forslag fra EFT, gir fondet også nå støtte til de som tar yrkesfaglærerutdanning. Støtte 

gis for 2 kursuker per kalenderår (10 arbeidsdager) i totalt 3 år.  

Les mer: https://elogit.no/utdanningsfond-lok  

Du kan også søke om støtte fra LOs utdanningsfond https://utdanningsfond.lo.no/  

Les mer på fagforeningas nettside: http://fagforeninga.no/stipend  

 

 

 

  

https://elogit.no/utdanningsfond-lok
https://utdanningsfond.lo.no/
http://fagforeninga.no/stipend


Ny epostadresse for alle henvendelser til fagforeninga: kontakt@fagforeninga.no 
Side 4 

Akkordkurs 
 

Kommende akkordkurs: 

7. mai, Trondheim 

22. mai, Steinkjer 

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   

 

1. mai 

Fagforeninga oppfordrer våre medlemmer til å delta på lokale 1. mai arrangement.  

I Trondheim inviterer vi til lunsj på Håndverkeren (ligger i Vår Frues Strete 9), mellom 11 og 

13. Vi serverer sodd og pølse.  

http://fagforeninga.no/kurs/1-mai-lunsj/  

 

mailto:endre@fagforeninga.no
http://fagforeninga.no/aktivitet
http://fagforeninga.no/kurs/1-mai-lunsj/
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Vervepremier 

Verv et medlem, så kan det bli DU som vinner et gavekort! Neste trekning blir på 

halvårsmøtet i høst.  

 

Thushan, Tekam 

 

Petter, Aalmo 

 

Christian, Elteam 

 

Martin, Vintervoll 
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Bowlingturnering 2018 

Caverion Nord-Trøndelag ble vinnerne av fagforeningas bowlingturnering i 2018!  

50 elektroarbeidere fra Elesco, Vintervoll, Elman, Caverion E.Finstad og Norske Skog 

kjempet med varierende innlevelse om pokalen.  

 

Streik for tariffavtale 

De ansatte ved Elvebakken barnehage på Røra/Inderøy streiker for å få tariffavtale. 

Fagforeninga har besøkt dem to ganger, og oppfordrer våre medlemmer til å kjøre innom for å 

vise sin støtte!  

 

 



Ny epostadresse for alle henvendelser til fagforeninga: kontakt@fagforeninga.no 
Side 7 

Årsmøtet i fagforeninga 

19. mars ble årsmøte avholdt på Scandic Lerkendal. 60 medlemmer møtte opp. Nytt styre ble 

valgt, og kvinneandelen ble doblet. Det er første gang fagforeninga har 2 kvinner med fast 

plass i styret. Eystein Garberg ble gjenvalgt som leder av fagforeninga.  

 

Det nye styret. F.v. Petter Ose (Argon), Emma Finnøy (Vintervoll), Sandra Åberg Kristiansen 

(Vintervoll), Runar A. Lein (Bravida), Ole Andreas Heitlo (Aker Solutions), Eystein Garberg (EFT), 

Raymond Trøan (GK Elektro), Kim Olav Johansen (Norske Skog), Anders Berg (Eltel), Joar André 

Granås (Elman Innherred), Runar BU Karlsen (Fjeldseth), Fredrik Hermann (Caverion Nord 

Trøndelag) og Kenneth Andersen (Caverion Trondheim).  

Ikke til stede på bildet: styremedlem Roy Strand (Buvik) og vara til styre Per Arne Skaugen (Orkla 

Elektriker). 

 

Oppdateringskurs 

11 medlemmer har nettopp gjennomført oppdateringskurs for telekommunikasjonsfaget og 

økt kompetansen for seg og bedriften. Totalt 14 dager med kurs. Kurset gikk på dagtid og 

finansieres i hovedsak av utdanningsfondet til EL og IT Forbundet. Kurset skal kjøres igjen i 

januar 2019.  
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Snapchat 

Følg oss på Snapchat (brukernavn: fagforeninga) 

De siste to ukene før påske overlot vi kontoen vår til 10 medlemmer. Vi bad dem vise fram 

hverdagen sin som trønderske elektroarbeidere, og de tok oppgaven på alvor. Med stolthet 

viste de fram arbeidsoppgavene, verneutstyret, verktøyet, ni-kaffen, servicebilen, kollegaene, 

lærlingene og utplasseringselevene sine. Og så fikk vi bli med på morgenstellet i et sauefjøs 

på Innherred  

  

  

 


