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

Permittert

Arb.ledig

Lærlinger

Elever

Pensjonister

Totalt

Betalende
medlemmer

Feb

1077

9

17

250

103

103

1693

1441

Jan

1071

9

16

259

103

103

1691

1441

Des

1040

14

19

269

101

103

1688

1439

Støtte til utdanning og kurs
For medlemmer som jobber i bedrifter som er
bundet av tariffavtalen «Landsoverenskomsten for
elektrofag» finnes det to muligheter for å søke om
støtte til utdanning.
ELBUS






EL & IT Forbundet har ett eget fond som gir støtte til livsopphold (lønn) med inntil kr 8750
per uke kroner minus skatt + feriepenger (Feriepenger utbetales året etter). Maksimalt gis
støtte for to uker per år.
For å få støtte må det først søkes arbeidsgiver om å få dekket lønn under kurset. Hvis
arbeidsgiver ikke vil betale, kan man få støtte fra ELBUS- fondet.
Støtte blir gitt til opplæringstiltak som er rettet mot å øke arbeidstakerens yrkesfaglige
kompetanse knyttet til læreplaner for søkerens fagbrev – yrke i hovedsak. I tillegg gis det
støtte til overgangsordninger mellom elektrofag, og teknisk fagskole (her begrenses støtten til
to år).
Støtten utbetales først etter 52 ukers medlemskap på overenskomsten.

LOs utdanningsfond





Fondet gir støtte til skolemateriell, eksamensavgifter etc.
For helårsstudie på hel- og deltid gis inntil kr 17 000,- per studieår (Søknadsfrist 15. mai hvert
år)
For kortere kurs gis inntil kr 5 000,- per studieår. (Etter og videreutdanning som er direkte
knyttet til yrket eller omskolering til annet yrke. Minimum 30 timers kurs. Søknader
behandles fortløpende).
Støtte gis bare til medlemmer som har vært medlem av LO i tre år sammenhengende.

Mer info finnes på fagforeninga sin hjemmeside www.fagforeninga.no

Nye forsikringspriser 2016
Forsikring

Kode

Pris 2016

Pris 2015

Kollektiv hjem (innboforsikring)

H

70

70

Reiseforsikring (toppforsikring)

R

78

78

Grunnforsikring

G

37

36

Uføre- og ektefelleforsikring

O

315

308
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Møte med bedriftselektrikere i Selbu

Terje Moen (Kjelstad Trelast) og Alf Roar Slind (Tine)

Møte med klubbstyret i Sønnico

Marius Aune (nestleder), Christian Hegge (leder) og Robert Svanholm.
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Anleggsbesøk

Vintervoll, Lade Allé

Argon, Eliløkken Sjøside i Børsa

Vintervoll, Grilstad

Caverion, HIST

Eltel, Romolslia
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Tromsø Havn
Fagforeninga har hjulpet streikende havnearbeider i Tromsø, ved å blokkere streikebryterne.

I Norsk Lovverk (i form av ILO-konvensjon) står det at fast ansatte, utdannende havnearbeidere skal losse
varene på havnene (ikke vikarbyrå eller båtfolkene). Grunnen til dette er at lossingen på havnene er svært
risikofylt, og arbeidere som ikke kjenner havna og reglene har en tendens til å bli klemt i hjel.
I 2013 ble det bygd ei gedigen havn ved Stavanger, som heter Risavika. Det blå byrådet i Stavanger, la
havnelossingen ut på anbud (privatisering). Tyrkiske Yilport vant anbudet, men de hadde basert anbudet sitt på å
verken ha havnearbeidere eller tariffavtale på havna.
Transportarbeiderforbundet kunne selvfølgelig ikke godta dette, og tok ut havnearbeiderne i Tromsø og Mosjøen
i sympatistreik. De har vært ute i over to år. Problemet var at havnesjefene i Tromsø og Mosjøen fant noen
arbeidsløse idioter til å overta lossingen på disse havnene, herifra kjent som streikebrytere.
Elektrikernes Fagforening Trøndelag skjønner at raseringen at forholdene til arbeidsfolkene på havna er starten
på å ta rotta på arbeidsfolk i alle bransjer, og har derfor vedtatt å hjelpe havnearbeiderne på alle måter.
Problemet er at internt i og mellom Havnearbeiderforeninga, Transportarbeiderforbundet og LO er det uenighet
om strategi. Det er kampvilje på gulvet, men ikke på hjørnekontorene. Arbeidsgiverne gjør sitt beste for å
trenere, og leder foreløpig kampen 4-0.
Streikebryteren av Jack London
"Da vårherre var ferdig med sitt siste arbeid, ormen, padden og blodiglen, var det
enda et emne igjen, en aldeles eiendommelig substans, hvorav han skapte
streikebryteren.
Streikebryteren er et tobent dyr med sjel, lik en korketrekker; hjerneskallen er fylt
av potetgrøt og ryggen er gjort av lim og gamle kalosjer. På det stedet hvor
menneskene har hjerte har streikebryteren bare en kjøttklump, som inneholder
alskens råttenskap.
Når en streikebryter viser seg på gaten, vender menneskene ryggen til ham, englene
i himmelen gråter ved hans åsyn og selve Hr. Fanden stenger helvetes port for ham.
Judas Iskariot var en gentleman sammenlignet med streikebryteren, for han hadde
såpass menneskelige følelser at han gikk og hengte seg, men det har streikebryteren
ikke."
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Rettferdig pensjon? (Publisert i Dagbladet, 29. februar 2016)
Dagens 20-åringer risikerer å sitte igjen med halvparten av dagens pensjon.
Da folketrygden ble innført i 1967, var målet at vanlige folk skulle få to tredeler av lønna si i pensjon. Dagens
20-åringer risikerer å sitte igjen med bare halvparten av dette.
Hva er det som foregår? Med pensjonsreformen som ble innført i 2011, kommer automatisk pensjonskutt i form
av «levealdersjustering» av folketrygden. Når gjennomsnittlig levealder går opp, går den enkeltes pensjon
ned. Alle må jobbe lengre for å kompensere for dette, selv om det først og fremst er høytlønte med lang
utdanning og lite belastende jobber som har høy og sterkt økende levealder.
LO-kongressen i 2005, som behandlet pensjonsreformen, ville ikke akseptere et slikt system, hvis det fører til at
«økt levealder blant høytlønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje
lavere lønn.»
Kongressen krevde derfor at myndighetene «må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike
grupper».
Hva har skjedd med levealdersutviklingen til ulike yrkesgrupper etter at pensjonsreformen ble vedtatt av
Stortinget i 2005? Dette viser Manifest Tankesmie i rapporten «Vinnere og tapere» (1/2016).
Ulikheten i levealder har ikke gått ned. Blant kvinner er den økende. Her er noen eksempler.
• Mannlige tannleger lever i gjennomsnitt 83,6 år, som er ni år lengre enn truckførerne
• Gjennomsnittlig levealder for kvinnelige tannleger er 87 år, for hotell- og restaurantarbeidere 79,9 år.
• Blant kvinnelige markedsanalytikere og konsulenter har levealderen økt med tre år det siste tiåret.
• Blant renholdere er økningen 0,2 år. Hotell- og restaurantarbeidere har en nedgang på 0,2 år.
Nøyaktig det som LO sa nei til, er det som skjer nå. Pengene som spares på pensjonskutt til grupper som ikke
øker levealderen, brukes til å øke pensjonen til yrker med økende levealder. De som står ekstra lenge, kan med
det nye systemet nemlig oppnå en «gullpensjon» som er høyere enn lønna de hadde.
Pensjonsreformen snur opp ned på pensjonssystemet, særlig i privat sektor. Avtalefestet pensjon (AFP) var
opprinnelig en tidligpensjonsordning for slitne arbeidere som ikke holdt ut til ordinær pensjonsalder. Ny AFP i
privat sektor er derimot en tilleggspensjon som gir den som står lenge i jobb, en ekstrabonus - livet ut! De som
virkelig trenger tidligpensjon, vil i mange tilfeller ikke få gå av med ny AFP. De har gjerne for dårlig opptjening.
Det hardeste kuttet for den enkelte i yrker med lav levealder vil ofte være «avkorting». Det er en pensjonsstraff
for såkalt tidlig avgang. Den som går av som 62-åring, vil få mye lavere pensjon enn den som står til 67, selv om
de har jobbet nøyaktig like mange år. Vi kan sammenlikne en arbeider som begynner i arbeid som 22-åring og en
akademiker som begynner som 27-åring. I vårt eksempel har disse to nøyaktig samme opptjeningstid på nøyaktig
samme gjennomsnittslønn, 500000 kroner, og begge har rett til AFP.
• Arbeider med 40 års opptjening går av ved 62. Pensjon som 67-åring: 217000 kroner.
• Akademiker med 40 års opptjening går av ved 67. Pensjon som 67-åring: 275000 kroner.
Akademikeren har ikke jobbet én dag mer og ikke tjent én krone mer i lønn, men han tilhører et yrke med lavere
slitasje, statistisk høyere levealder og avgangsalder.
I tillegg får han omtrent 27 prosent høyere pensjon enn arbeideren, eller 58000 kroner mer i året, livet ut. Hvis
akademikeren benytter sin mulighet til å stå i jobb til fylte 70, vil han få 126000 mer enn arbeideren, livet ut.
For å kompensere for innstramming i folketrygden er det innført obligatorisktjenestepensjon i privat sektor.
Bedriftene betaler minst to prosent av lønn til et forsikringsselskap. Privilegerte ansatte får mye høyere prosent,
mange arbeidsfolk får minimum.
Dette er et skritt i retning individualisering og privatisering av pensjonssystemet vårt, et helt nytt marked for
finansbransjen. Vi blir gjort til ufrivillige aksjespekulanter. Vi må velge «forvaltning» og risiko. Når du får en
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ulevelig pensjon som gammel, sitter du kanskje igjen med følelsen av at det var din egen skyld. Du skulle
investert smartere. Trosset helsa. Jobbet lengre.
Men pensjon er ikke et privat, individuelt spørsmål. Det er et politisk samfunnsspørsmål. Fagbevegelsen må
samle seg om enkle, rettferdige krav.
1. To tredeler av lønn i pensjon ved 67 års pensjonsalder.
2. Gjenreis AFP som tidligpensjon fra fylte 62.
3. Innfør et pensjonstak på 100 prosent av lønn.
Eystein Garberg, leder av Elektrikernes Fagforening Trøndelag

Gratulerer med tariffavtale i Kopperå Elektro!

Besøk offshore
Eystein har besøkt Reinertsen, som jobber på plattformen Kristin.

Eystein og elektroformann Jan Ketil Kristoffersen.

Side 7

Elektrikernes Fagforening Trøndelag inviterer til

AKKORDKURS
Sted: Nygaardsvoldheimen (Smistadvegen 42)
10. mars 2016, klokka 08.00 – 15.30
Mål:
-

Montører og lærlinger med liten eller ingen erfaring skal etter kurset kunne
gjennomføre en reel akkord fra start til slutt, ved bruk av akkordprogrammet.
Deltagerne blir innført i akkordens historie, og hvordan den nå benyttes som
anbudsverktøy av bedriftene

Ta gjerne med PC med Excel eller OpenOffice.
Vi serverer lunsj og betaler lønn.
Påmelding sendes randi.vingen@elogitt.no

LOfavør medlemskveld
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