
Fagforeningsnytt  
 
Info nr.: 3/2016 7. april 2016 

APRIL 2016 
Infoskriv fra Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd i løpet av mars!  
 

 
Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister Totalt 

Betalende 

medlemmer 

Mars 1091 14 21 243 171 104 1762 1441 

Feb 1077 9 17 250 103 103 1693 1441 

Jan 1071 9 16 259 103 103 1691 1441 
 

 

Fagforeninga skifter navn! 

Årsmøtet i fagforeninga vedtok at vi skal skifte navn.  

Fra 1. april heter vi ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING TRØNDELAG.  

Det var klubben i Eltel Networks som sendte inn forslaget.  

Grunnen til navneskiftet er at vi ikke ønsker at våre medlemmer som ikke er elektrikere (f.eks. automatikere, 

telekommunikasjonsmontører eller energimontører) skal føle seg ekskludert. Vi er alle elektroarbeidere, og gir 

med dette et tydelig signal om at fagforeninga vår er for alle som driver med elektroinstallasjon!  

 

Skolebesøk – nye elevmedlemmer! 

Vi har kommet i gang med skolebesøk igjen. Endre Klokkervold har ansvaret, og han gjennomfører dette 

sammen med forskjellige ungdommer. I mars har han besøkt elektrolinjene ved Fosen, Meldal og Oppdal vgs. 

Velkommen til de 68 nye elevmedlemmene vi har fått! 

 

Besøk ved Oppdal vgs, sammen med Kristine Elda. 



Side 2 
 

Tariffoppgjøret 2016 

Vi nærmer oss nå årets tariffoppgjør.  

EL og IT Forbundet overleverer krav til Nelfo den 11. april. Forhandlingene på LOK er satt til 25.-29. april. 

Fristen for å bli enige i forhandlingene er 30. april. Blir man ikke enige i forhandlingene, blir det mekling hos 

Riksmekleren. Dato for dette er usikker, da det ofte blir kø til Riksmekleren. Når dato for mekling blir klar, er 

det som regel satt av 2 dager til mekling. Blir man ikke enige i meklingen, blir det konflikt (streik eller lockout). 

EL og IT Forbundet vil komme ut med jevnlig informasjon på hjemmesiden og i sosiale media i forbindelse med 

forhandlingene. Skulle partene bli enige i forhandlingene eller i meklingen, går forhandlingsresultatet ut til 

uravstemming. Tariffoppgjøret er ikke ferdig før uravstemmingen er avsluttet.  

  

Landstariffkonferansen på LOK vedtok følgende krav og prioriteringer: 

1. Tjenestepensjon og forhandlingsrett. Kravet er at vi skal få forhandlingsrett på vår tjenestepensjon 

gjennom å få dette inn i tariffavtalen. I tillegg vil fremme krav for å bedre tjenestepensjonsordningene 

for våre medlemmer. 

2. Forbedringer i § 9 i LOK. Her vil det fremmes krav som skal bedre vilkårene for de som er på 

reiseoppdrag og ikke har nattkvarter i eget hjem. Målet er å få til bestemmelser som gir bedre 

rotasjonsordninger som sikrer mer fritid i hjemmet. 

3. Flytte økonomi fra § 3E til § 3A. Dette kravet skal i utgangspunktet ikke koste bedriftene noe. Man 

flytter penger fra bedriftsinterne tillegg (3E) til grunnlønna i tariffen (3A). Dette for at minstelønna i 

bransjen skal bli høyere og nærme seg den reelle lønna. Dette vil motvirke sosial dumping og målet er 

at det skal bli likere konkurransevilkår i bransjen.  

 

I tillegg er det en viktig målsetting å stramme inn adgangen til midlertidige ansettelser. 

  

Viktige datoer fremover 

11. april  Overlevering av krav til Nelfo 

25.-29. april Forhandlinger LOK 

Mai/juni  Eventuell mekling/konflikt/uravstemming 

 

Manifest 

Manifest årskonferanse samler hvert år omkring 800 tillitsvalgte fra hele landet. I år var ett av flere tema 

«Rettferdig pensjon», og Eystein ble invitert til å delta i en liten debatt med forbundsleder i Handel og Kontor, 

Trine Lise Sundnes.  

 

 

  

http://elogit.no/lonn-og-arbeidsliv/tariffoppgjor
http://frifagbevegelse.no/skjult-artikkel/uravstemning-6.158.83470.f9eace39a6
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Klubblederkonferanse 

11. mars hadde vi årets første klubblederkonferanse i fagforeninga. Ny oppmøterekord - mer enn 30 tillitsvalgte 

fra Namsos i nord til Orkdal i sør og Hitra i vest, brukte dagen sin til skolering og erfaringsutveksling. Vi fikk 

besøk fra Skatteetaten som informerte om reglene for beskatning av firmabil.  Lars Roar informerte om 

tariffoppgjøret.  Eystein skolerte om pensjon. I tillegg fikk vi siste nytt fra hver eneste klubb. 

  

 

 

AMS-målere 

I løpet av 2019 skal digitale målere være på plass i alle sikringsskap. 30. mars deltok Eystein og Geir Ove på et 

dagsseminar for forbundets tillitsvalgte, hvor vi blant annet diskuterte hvordan mulighetene i denne teknologien 

kan utnyttes til det beste for kraftsektoren og strømkundene. Det var også starten på et prosjekt hvor tillitsvalgte 

fra energisektoren og installasjonssektoren sammen skal kartlegge og følge opp utskiftningsprosessen. Målet er 

fullt innsyn i lønns- og arbeidsvilkår og null sosial dumping! 

I Trøndelag er det Ringerikskraft som har fått 

oppdraget, så gjenstår det å finne ut av hvordan de har 

tenkt å gjennomføre installasjonsarbeidet.  

Det som er helt klart er at det er godkjente elektrikere 

som skal utføre jobben, i samsvar med FEK-

forskriften.  
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Årsmøte i fagforeninga 

31. mars hadde vi årsmøte i fagforeninga. Oppmøtet var bra, og 3 klubber stilte opp for første gang!  

Det ble vedtatt å bruke mer tid før vi bestemmer hva vi skal gjøre med pengene fra hyttesalget. Det ble også 

vedtatt at fagforeninga skal skifte navn (se egen sak!).  

Det ble valgt et nytt styre. Eystein ble gjenvalgt som leder for 2 nye år, og Kim Olav Johansen fra Norske Skog 

gikk inn som ny nestleder etter at Endre Torssønn Klokkervold har valgt å trekke seg tilbake. Vi har fått inn 3 

nye varamedlemmer til styret: Roy Strand (Buvik Elektro), Christian Hegge (Sønnico) og Ole Andreas 

Heitlo (Aker Solutions MMO). 

 

Styret 2016-2017 

Leder Eystein Garberg Bravida 

Nestleder Kim Olav Johansen Norske Skog 

1. styremedlem Lars Roar Mjøen Caverion Trondheim 

Styremedlem Tor Emil Dille Haugsbakk K. Eidem 

Styremedlem Anders Fornes Berg Eltel Networks 

Styremedlem Fredrik Hermann Caverion Levanger 

Styremedlem Vegar Rygh Fjeldseth 

Styremedlem Runar Andreas Lein Bravida 

Styremedlem Robert Cameron Vintervoll 

Ungdomsrep. Erlend Lunde Sørdal Fjeldseth 

Vara ungdomsrep. Anita Gjersvold Bravida 

1. Varamedlem Roy Strand Buvik Elektro 

2. Varamedlem Joakim Hafeld Caverion Trondheim 

3. Varamedlem Christian Hegge Sønnico 

4. Varamedlem Ole Anders Heitlo Aker Solutions MMO 

 

https://www.facebook.com/kim.bergly
https://www.facebook.com/torssonn
https://www.facebook.com/roystrand
https://www.facebook.com/christian.hegge
https://www.facebook.com/oleandreas.heitlo
https://www.facebook.com/oleandreas.heitlo


Side 5 
 

Akkordkurs 

10. mars arrangerte vi akkordkurs på Nygaardsvoldheimen, med deltakere fra Bravida, Fjeldseth og Buvik 

Elektro.  

 

elogit.no  

 

Forbundet har lansert nye hjemmesider, som skal fungere like godt på mobil som på PC.  

«Min side» har fått ny adresse: https://elogitmedlem.no Her finner du mer informasjon om eget medlemskap enn 

før, og det er lagt til rette for at medlemmet kan melde fra om endringer som arbeidsforhold og medlemsstatus.  

I forbindelse med ny hjemmeside tilbys det utsending av 

nyhetsbrev fra forbundet. Du kan abonnere på nyhetsbrev 

via web – nederst på siden. 

 

1. mai frokost 

Fagforeninga inviterer til gratis 1. mai frokost i Olavs Pub 

mellom klokka 08:00 og 11:00.  

 

https://elogitmedlem.no/

