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JUNI 2016
Infoskriv fra Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag. Les om hva som har skjedd den siste tida!
Montører

Permittert

Arb.ledig

Lærlinger

Elever

Pensjonister

Totalt

Betalende
medlemmer

Juni

1118

9

21

229

359

108

1965

1452

Mai

1113

9

22

227

289

107

1894

1450

April

1095

14

22

232

262

105

1852

1438

Velkommen til nye elevmedlemmer!
I løpet av våren har vi besøkt alle de 13 videregående skolene som har elektrofag i Trøndelag (Fosen, Melhus,
Heimdal, Meldal, Oppdal, Malvik, Levanger, Hitra, Namsos, Stjørdal, Steinkjer, Grong og Strinda). Omtrent 250
nye elever har blitt med som elevmedlemmer i fagforeninga vår - vi ønsker dem alle velkommen!

Fin omtale på www.FriFagbevegelse.no

Vunnet rettssak!
Fosen tingrett gav nylig et av våre medlemmer fullt medhold i en sak om usaklig oppsigelse/erstatning etter
avskjed. Vi setter pris på at medlemmet vårt var fast bestemt på å kjøre saken helt ut. Det skal ikke lønne seg å
være en useriøs arbeidsgiver, og du skal ikke slippe unna med å behandle folk dårlig - kun fordi de er fra et annet
land. I dette tilfellet måtte bedriften ut med 75.000 kr i erstatning. I tillegg måtte de betale våre advokatutgifter
(72.000 kr) og selvsagt sin egen advokat.
Med dette er vi forhåpentligvis et lite skritt nærmere målet om en seriøs elektrobransje i Trøndelag. Her kan dere
lese et utdrag fra dommen:

Tillitsvalgte i fagforeninga viste sin støtte via MMS under rettssaken

Side 2

Tariffoppgjøret 2016
Tariffoppgjøret er over. Informasjon om
LOK-oppgjøret er tidligere utsendt til
medlemmene som går på avtalen.
I fagforeninga vår deltok hele 74,1% i
uravstemningen. Dette er kjempebra!
(For 2 år siden var vi blant de dårligste i
landet, med ca 44%).
I Trøndelag sa 28,9% nei til resultatet.

Trøndersk lønnsstatistikk 2016
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Husk skriftlig avtale
Den dagen du blir uenig med sjefen hjelper det ikke at dere hadde en muntlig avtale.
Vi har hjulpet et medlem med å få dekt utestående lønn, feriepenger og karensdager ved permittering etter
at bedriften han var ansatt i ble tvangsoppløst.
Den delen av kravet vi kunne dokumentere fikk han igjen, men den muntlige avtalen om 25.000 kr. i bonus
dersom han jobbet "litt ekstra" i en periode må ha nok dessverre se langt etter...

Nye lønnssatser i LOK fra 1.5.16
Grunnlønn fagarbeider §3A

Kr 207,29

Grunnlønn arbeidstaker uten fagbrev §3A

Kr 180,35

Akkordmultiplikator

2,197

Overtidstillegg 50%

Kr 153,95

Overtidstillegg 100%

Kr 307,90

Offshorelønn

Kr 324,45

Nye lønnssatser for lærlinger i LOK fra 1.5.16
5. halvår

Kr 86,96

6. halvår

Kr 99,38

7. halvår

Kr 111,81

8. halvår

Kr 136,65

9. halvår

Kr 186,35

Overtidstillegg 50%

Kr 138,56

Overtidstillegg 100%

Kr 277,12
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Front Energi
Vi har fått flere medlemmer i Front Energi AS, og hatt medlemsmøte på Støren.
Krav om tariffavtale er sendt! (Lurer du på hva en tariffavtale er? Besøk tariff.fagforeninga.no)

Elman
Vi har fått flere medlemmer i Elman AS og Elman Steinkjer AS den siste tida, og hatt medlemsmøter på
kveldstid på begge stedene. Krav om tariffavtaler er sendt! (Lurer du på hva en tariffavtale er? Besøk
tariff.fagforeninga.no)
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Klubblederkonferanse 2/16
I starten av mai hadde vi årets andre klubblederkonferanse. 33 tillitsvalgte fra hele Trøndelag brukte en hel
dag på faglig oppdatering og samkjøring av klubbene. Hovedtemaene var tariffoppgjøret 2016 og lokale
lønnsforhandlinger.

Joakim (Caverion Trondheim) om lokale forhandlinger

Runar (Bravida) om lokale forhandlinger

Ingen is på Stjørdal
Sjåførene hos Isbilen på Stjørdal ønsker seg
forutsigbare og ordentlige arbeidsvilkår, altså en
tariffavtale. (Lurer du på hva en tariffavtale er? Besøk
tariff.fagforeninga.no)

Sjefen sier NEI, og da blir det streik. Sjefen har
hyret inn streikebrytere som utfører jobben til de
streikende.
Flere av styremedlemmene i fagforeninga har støttet
de streikende ved å blokkere for utkjøring.
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Joakim Hafeld
Joakim deltok i sitt siste styremøte i
fagforeninga i starten av juni. Han startet i ny
jobb i Wago etter sommeren. Vi takker for
innsatsen Joakim har gjort for fagforeninga og
ikke minst som klubbleder i Caverion
Trondheim.

Øystein Soligard
Øystein har gjort en kjempeinnsats som
tillitsvalgt i Reinertsen den siste tida. Nå tar han
permisjon og startet som elektrikerlærling i
Fjeldseth etter sommeren. Han var en av
vinnerne av gavekort på årsmøtet. Verv et
medlem du og, så blir du med i trekninga i
november!

Endre Klokkervold
Styret i fagforeninga har vedtatt å ansette Endre
i 60% stilling resten av året. Bakgrunnen for
dette er et ønske om enda mer oppsøkende
arbeid ute i felten. Selv om vi har hatt en svært
positiv medlemsutvikling den siste tida, er
fortsatt potensialet stort. Endre skal i løpet av
året foreta en systematisk kartlegging av
elektrobransjen i hele Trøndelag. Han skal
besøke alle tettsted og være ute mest mulig..
Styret skal evaluere arbeidet som Endre gjør, og
ta stilling til om det er behov for en permanent
ordning fra 2017. Dette vil i så fall bli tatt opp som sak på høstens representantskapsmøte.
Endre kan kontaktes på endre@fagforeninga.no og mobil 90 57 43 44.
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Anleggsbesøk

Caverion Orkanger på OTI-senteret

Vintervoll på Orkanger

Elektriker1 på Stjørdal

Bravida på Tjeldbergodden

Caverion Orkanger på Gjølme pukkverk

Fjeldseth på Gløshaugen

Vintervoll på Moholt 50/50
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