
Fagforeningsnytt  
 
Info nr.: 1/2016 5. februar 2016 

JANUAR 2016 
Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida!  
 

 
Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister Totalt 

Betalende 

medlemmer 

Jan 1071 9 16 259 103 103 1691 1441 

Des 1040 14 19 269 101 103 1688 1439 

Okt 1036 9 20 269 115 102 1690 1428 
 

Pensjonsfilm 

27. januar deltok Anita Gjersvold og Eystein på innspillingen av en pensjonsfilm som skal vises på Manifest 

Tenkesmie sin årskonferanse 1.mars. Det er fint at Anita har tatt på seg rollen som Pensjonsreformens offer - det 

er mange av oss! 

 

Filming på Persaunet Sykehjem 



Side 2 
 

Pensjonskamp! 

Vi har engasjert oss sterkt i kampen for en bedre og mer rettferdig pensjon i privat sektor det siste året.  

Brosjyren vi laget i høst har nå blitt spredt i nærmere 30.000 eksemplarer rundt omkring i landet! 

I løpet av januar har Eystein holdt flere foredrag/innledninger: 

- Pensjonskonferanse i Stavanger 

- Representantskapsmøte til LO i Oslo 

- Trondheimskonferansen 

 

 

Trondheimskonferansen 2016. Foto: Geir Tore Mjønes 

 

 

Besøk Pensjonskampen på Facebook! 



Side 3 
 

Havneblokade 

Det har pågått konflikter ved flere norske havner i mer enn 2 år nå. I slutten av januar var det en blokade i 

Tromsø, som skulle hindre streikebryterne fra å utføre arbeidet til de streikende. Joakim Hafeld deltok på vegne 

av fagforeninga, og rapporterer:  

«I dag har jeg som styremedlem i Fagforeningen vår vært i Tromsø for å støtte streiken 

havnearbeiderne er i. Vi hadde en blokade av havnen, slik at streikebryterne ikke fikk utført jobben sin. 

Aksjonen var vellykket. Å være aktivist i Tromsø havn i Januar er en iskald opplevelse, men hjertet er 

desto varmere når man vet man støtter skikkelige barske organiserte arbeidere som fortjener all støtte 

de kan få.»  

  

 



Side 4 
 

Støtt opp om bedrifter med lærlinger 
– se etter dette merket! 

 

Norge har et stort behov for fagarbeidere i tiden framover. 

Likevel er det for få bedrifter som tilbyr læreplass og 

konsekvensen er at mange unge ikke får fullført fagutdanningen 

sin.  

 

Kunnskapsdepartementet har derfor innført en 

merkevareordning, etter aktivt forarbeid fra aktuelle parter i 

arbeidslivet, blant annet LO. 

Merkevareordningen skal 

 Synliggjøre godkjente lærebedrifter som tar 

samfunnsansvar 

 Heve statusen for alle som tar yrkesfag 

Ved å støtte opp om bedrifter som har lærlinger, kan vi som forbrukere legge press på de bedriftene som ikke 

tilbyr læreplasser.  

Et tilsendt merke til lærebedrifter skal være plassert synlig på f.eks. inngangsdører og det gjør at forbrukere ser 

hvilke bedrifter som har lærlinger og de som ikke har lærlinger. 

 

Markering mot Nokas 

14. januar arrangerte Elektromontørenes Forening i Oslo/Akershus en demonstrasjon utenfor NOKAS sitt 

hovedkontor. Bakgrunnen for dette er trakassering og oppsigelser av tillitsvalgte, og at bedriften ikke 

forholder seg til den inngåtte tariffavtalen. Geir Ove stilte med fagforeningas fane. Nokas jobber med 

alarminstallasjon i "proffmarkedet". Dessverre ser det ut til at de er like amatørmessige som Sector Alarm 

når det gjelder personalbehandling. 

 

Utenfor NOKAS sitt hovedkontor i Oslo. 

 



Side 5 
 

Besøk til reisemontører på Gardermoen 

26. januar besøkte Eystein trønderske reisemontører som jobber på OSL Gardermoen.  

Bravida Oslo har bortimot 150 elektrikere i sving, og ca. 20 av disse kommer fra Bravida Trondheim. 

 

Roger er en av to baser på Gardermoen. 

 

 

Håkon, Joachim og Sondre fra Bravida Trondheim.  

  



Side 6 
 

Viktig informasjon om AFP 

Denne informasjonen er utsendt til alle våre medlemmer som er 53 år + 

 

Her er litt informasjon om AFP (avtalefestet pensjon). Ta kontakt om du har noen spørsmål! 

 

Ny AFP har blitt en livsvarig tilleggspensjon i stedet for en tidligpensjonsordning som den opprinnelig var. 

Dette er vi prinsipielt imot, fordi mange av de som virkelig har behov for å gå av ved 62 i mange tilfeller 

ikke oppfyller kriteriene som kreves i den nye ordningen. Samtidig må vi forholde oss til ordningen slik 

den er pr i dag, og ønsker da selvsagt å gjøre våre medlemmer oppmerksomme på vilkårene for å få 

AFP.  AFP er en viktig del av pensjonen, og utgjør mellom 4-6000 kr/mnd. 

 

Da du fylte 53 år startet ansiennitetsperioden din (de 9 siste årene før du fyller 62), og du bør være 

oppmerksom dersom det skjer endringer i ansettelsesforholdet ditt. I verste fall kan retten til AFP bortfalle 

på bakgrunn av slike endringer. Det er derfor viktig å være klar over at hendelser (som for eksempel 

jobbskifte), kan påvirke din rett til å få AFP. Dersom du planlegger å ta ut AFP, er det viktig at du 

undersøker disse reglene nøye.  

 

For det første må du jobbe i en bedrift med tariffavtale (usikker på om du gjør det? Ta kontakt!).  

 

I tillegg må en del krav til arbeidsforholdet ditt være oppfylt for at du kan få AFP.  

Disse vilkårene vurderes ved to tidspunkter: 

- 62-årsdagen din 

- Datoen du vil ta ut AFP fra (uttakstidspunktet) 

 

Du kan lese om de spesifikke vilkårene her: http://www.afp.no/hva-er-afp/les-om-vilkarene-for-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 (men du kan ha opptil 26 ukers opphold i ansienniteten 

forutsatt at oppholdet ikke er på slutten eller begynnelsen av treårsperioden) 

o Om årsaken til oppholdet er sykdom utvides denne perioden til opptil 52 uker uten at du 

mister retten til å ta ut AFP. 

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

- 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 retten til AFP. Dersom du ikke er 

fylt 62 år innen oppsigelsestiden utløper, må du få en ny jobb i en annen tilsluttet bedrift for å 

kunne få rett til 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. 

- Du vil ikke ha rett til AFP dersom du mottar pensjon, ventelønn eller annen ytelse uten 

motsvarende arbeidsplikt i aldersspennet 59 til 62 år, når den årlige ytelsen overstiger 1,5 G. 

 

http://www.afp.no/hva-er-afp/les-om-vilkarene-for-afp


Side 7 
 

Valgkomitéens arbeid 

Det nærmer seg årsmøte i Elektrikernes Fagforening Trøndelag, og i den sammenheng er det viktig at alle 

medlemsklubbene tar stilling til hvem de mener er de beste til å representere de forskjellige klubbene inn i 

fagforeninga.  

Det er da viktig å tenke på alle de valgbare posisjonene i fagforeningsstyret og finne en god sammenstilling av 

personer fra de forskjellige klubbene.  

Valgkomiteen oppfordrer alle klubbene til å komme med forslag til alle de valgbare posisjonene uavhengig av 

klubbtilhørighet, slik at vi får ett fagforeningsstyre med bred representasjon blant medlemsklubbene.  

Forslagene fra klubbene sendes til valgkomiteens leder: svein.volloyhaug@bravida.no 

Forslagsfrist til valgkomiteen: 26.02.2016 

 
Valgkomitéen har startet sitt arbeid. 

 

 

Regjeringa kutter ut feriepengene for arbeidsledige! 

Tidligere har de som er arbeidsledig fått feriepenger av dagpengene (9,5%). Nå er det slutt på dette. De som var 

arbeidsledig i deler av 2015 må derfor belage seg på mindre feriepenger i år. 
 

Regjeringa skattelegger sluttvederlag! 

Sluttvederlagsordningen har vært en del av tariffavtalen vår siden 1966. Den gir eldre arbeidstakere et vederlag 

på 20-80.000 kr dersom man må slutte å jobbe av helsemessige årsaker, nedbemanning eller konkurs. Dette har i 

alle år vært skattefritt. En 60-åring som mister jobben, vil nå få 32.000 kr mindre. Dette er usosialt og smålig.   

 

Regjeringa skattelegger kilometergodtgjørelsen! 

Alle som bruker privat bil i jobbsammenheng vet at 4,10 kr/km ikke dekker de faktiske kostnadene med å ha en 

bil. Tidligere har satsen økt ved årsskiftet, mens i år er satsen faktisk redusert til 3,80 kr/km! Det man får betalt 

utover 3,80 (altså 30 øre) skal skattelegges. Dette betyr redusert kjøregodtgjøring for alle, og et betydelig 

merarbeid for bedriftene som må rapportere inn dette.   

 

  

mailto:svein.volloyhaug@bravida.no
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KUNNGJØRING - Årsmøte i Elektrikernes Fagforening Trøndelag 

Årsmøtet i Elektrikernes Fagforening Trøndelag avholdes torsdag 31. mars 2016,  

klokka 16:00-19:00 på Folkets Hus/Nova. 

Foreløpig saksliste: 

1. Åpning 

2. Konstituering 

3. Årsberetning 

4. Innkommende saker 

5. Regnskap 2015 / Budsjett 2016 

6. Tema med ekstern innleder 

7. Valg 

Endelig saksliste med styrets innstilling vil bli utsendt i uke 11.  

Forslagsfrist: 3. mars 2016.  

Saker som klubbene ønsker behandlet sendes til eystein.garberg@elogitt.no  

Frist for forslag til valgkomitéen er 26. februar 2016.  

Forslag sendes til  svein.volloyhaug@bravida.no 

 

Klubbene bes om å informere sine representanter allerede nå! 

Hvor mange representanter skal hver klubb stille med?  

Antall medlemmer        Antall representanter 

1-15   1 

16-45   2 

46-75   3 

76-105   4 

106-135   5 

136-165   6 

166-195   7 

196-225   8 

226-255   9 

 

Styremedlemmene i fagforeninga kommer i tillegg. 

mailto:eystein.garberg@elogitt.no
mailto:svein.volloyhaug@bravida.no

