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Medlemsutvikling 

 
Montører Permittert Arbeidsledig Lærlinger 

Betalende 

medlemmer 

Des 2018 1350 3 18 378 1814 

Okt 2018 1315 2 17 369 1767 

Feb 2018 1187 20 12 335 1639 

 

Nye tariffavtaler i Trøndelag! 

I 2018 har vi fått på plass tariffavtale i 5 nye bedrifter med 49 medlemmer. Sist ut er ES 

Elektro (Malvik), Kraftlaget Rise Elektro (Berkåk) og Bakken-Elektro (Frosta).  
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GPS i firmabiler 
Har dere kontroll på hva bedriften bruker GPS'en i firmabilen 

til? Er det skrevet en avtale om bruk av disse opplysningene? 

Gå til www.fagforeninga.no/gps for å lese mer om saken.  

Ta gjerne kontakt om noe er uklart eller dere trenger hjelp. 

 

Lønnsundersøkelse – lås og beslag 
Vi har fått en god del flere medlemmer innen dette området det siste året. Vi gjennomførte en 

egen lønnsundersøkelse for disse, og resultatet kan sannsynligvis overføres til mange andre 

yrkesgrupper: med tariffavtale får du høyere lønn, mer forutsigbarhet og et mer seriøst 

arbeidsliv. 

 

Kurs for tillitsvalgte 
I høst arrangerte vi et ekstra LOK-kurs for de nyeste tillitsvalgte i fagforeninga. Det er viktig 

å kjenne tariffavtalen vår, hvis man skal være i stand til å passe på at medlemmene får det de 

skal ha. Gode diskusjoner, mye engasjement og godt humør preget gjengen. 

 

GK Elektro, Sectech, Caverion, El-konsult, PK Service, Delta Elektro, Securitas, O. Løkken og Buvik Elektro. 

http://www.fagforeninga.no/gps
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Bronse i Euroskills  

 

 

Vi gratulerer Ståle Brå (Bravida Trondheim) med bronse i EuroSkills Budapest 2018!  

Skolebesøk  

Vi er godt i gang med skolebesøk. Målet vårt er å møte alle klassene på VG2, hvert eneste år.  

 

Daniel (O. Løkken) deltok på skolebesøk på Strinda 

Nye medlemsrekorder i høst 
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AFP - én av tariffavtalens gullgruver 

--- Viktig info til alle mellom 53 og 61 år --- 

Hvis du jobber i en bedrift med tariffavtale kan du muligens få AFP når du blir 62 år.  

Det vil i så fall bety en tilleggspensjon på 5-8.000 kr i måneden - livet ut.  

Forutsetningen for å få AFP er at du er kvalifisert på det tidspunktet du ønsker å ta ut AFP 

(tidligst fra 62 år).  

• Hvis du er kvalifisert vil du få en AFP-pensjon basert på alt du har tjent gjennom hele 

arbeidslivet.  

• Hvis du derimot ikke er kvalifisert vil du ikke få ei krone i AFP-pensjon.  

Derfor er det viktig å kjenne til AFP regelverket, spesielt for deg mellom 53 og 61 år.  

Når du fyller 53 år starter ansiennitetsperioden din (de 9 siste 

årene før 62), og du må være oppmerksom dersom det skjer 

endringer i ansettelsesforholdet ditt. I verste fall kan muligheten 

til AFP bortfalle på grunn av en del hendelser, som for eksempel 

jobbskifte.  

Tips kolleger, venner, familie og bekjente om at de må ha 

tariffavtale for å få AFP.  

Det første, enkleste og viktigste kravet er at du må jobbe i en 

bedrift med tariffavtale. For deg som ikke har tariffavtale, er 

siste frist for å få på plass dette dagen før du fyller 55 år.    

En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en 

arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår samt andre 

arbeidsforhold. 

I tillegg må en del andre vilkår være oppfylt for at du kan få AFP. 

Et utdrag fra vilkårene: 

• For å kunne få AFP må du i syv av de siste ni år før du fylte 62 år ha vært i arbeid i 

en (eller flere) AFP-bedrift(er). 

• Du må ha vært ansatt og reell arbeidstaker i en eller flere AFP-bedrift(er) 

sammenhengende i de siste tre årene før uttak av AFP skal skje. Det betyr at du må 

jobbe i minst 20 % stilling, ha en inntekt på minst 1 G, samt jobbe helt frem til ønsket 

uttakstidspunkt. Du får ikke AFP om du slutter i jobben og deretter søker AFP. 

• De tre siste årene kan du ha opptil 26 ukers opphold i ansienniteten (f.eks. 

arbeidsledig eller ansatt i bedrift uten tariffavtale), forutsatt at oppholdet ikke er på 

slutten eller begynnelsen av treårsperioden)  

• Om årsaken til oppholdet er sykdom utvides denne perioden til opptil 104 uker uten 

at du mister retten til å ta ut AFP. 
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• Dersom bedriften du jobber i går konkurs eller nedbemanner, og du står uten jobb, 

anses du ikke for å være ansatt og reell arbeidstaker, og du kan derfor miste 

muligheten til å få AFP. Dersom du ikke har fylt 62 år innen oppsigelsestiden utløper, 

må du få en ny jobb i en annen tilsluttet bedrift for å kunne få AFP. 

• Om du ikke har høy nok opptjening til å ta ut alderspensjon fra folketrygden før 67 

år, vil du heller ikke kunne ta ut AFP før 67 år. 

• Dersom du mottar, eller har mottatt, uførepensjon fra NAV (hel eller delvis) etter du 

har fylt 62 år kan du ikke få AFP. 

En del vil dessverre få seg en ubehagelig overraskelse når de oppdager at de ikke får gå av 

ved 62 år, eller at de ikke er kvalifisert til å få AFP.  

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til alderspensjon fra Folketrygden, AFP 

eller tjenestepensjon. 

 

Husk at vi bistår alle våre medlemmer med praktisk hjelp til å søke om pensjon fra Folketrygden og AFP. 

 

Julemøte 

Alle klubber bør ha sitt eget julebord, som klubbene i Bravida og Vintervoll hadde i slutten av 

november. Husk at fagforeninga bidrar med økonomisk støtte, både til julemøter og vanlige 

medlemsmøter! 
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Seniorklubben 

Klubben har møte på Nygaardsvoldheimen den siste onsdagen i hver måned. Her får du 

matservering, foredrag og gode historier!  

 

Suppleringsvalg til styret 

Halvårsmøtet valgte nylig 3 nye varamedlemmer til styret i fagforeninga. Kristine Elda 

deltok på sitt første møte i desember. Hun er både energimontør og elektriker, og jobber i 

Nyvold Installasjon på Oppdal. De andre nye varamedlemmene er Erik Ihle Pedersen 

(Sønnico) og Daniel Voldsund (Elman Stjørdal).  

 

 

Ny tariffavtale i Rissa Kraftlag Installasjon 

Rissa Kraftlag Installasjon byttet tariffavtale 

i sommer. Vi ønsker de ansatte velkomne 

som medlemmer av Elektroarbeidernes 

Fagforening Trøndelag!  
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Buvik Elektro 

Klubbleder Roy har byttet jobb, og startet som selger hos Elektrogrossisten. Han gikk 

samtidig ut av styret i fagforeninga. Dago Illøkken (nederst til venstre) er ny klubbleder! 

 

Streik for tariffavtale 

Traftec i Rogaland har streiket i mer enn et halvt år for å få tariffavtale. Fagforeninga har 

deltatt på en hel rekke støttemarkeringer.  
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Berg & Wigum 

 

O. Løkken, Pirsenteret 

 

Sønnico, lunsj 

 

Elpro Installasjon, Postterminalen 

 

GK Elektro, Klæbu 

 

ElektroTeam, Fillan 

 

Bravida, Nærbyen (Sorgenfri) 

 

Sønnico, Lade Allé 66 

 

Vintervoll 

 

Elman Stjørdal 

 


