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SEPTEMBER 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

Sept

1129

7

23

295

249

110

1933

1530

Juni

1118

9

21

229

359

108

1965

1452

Mai

1113

9

22

227

289

107

1894

1450

Svært positiv utvikling i medlemstallet vårt. For første gang i fagforeningas historie har vi rundet 1500 betalende
medlemmer. Vi har også rekordmange lærlingemedlemmer med på laget.

Dusørjakt på sosial dumping!





Vi ønsker ikke at useriøse firma skal utkonkurrere de lokale – og benytte seg av underbetalte elektrikere
som ikke bygger anlegg etter norsk standard.
Vi ønsker ikke modulbygg der «elektrikere» følger med modulene fra utlandet og utfører
installasjonene til helt andre vilkår enn det vi skal ha i Norge.
Vi ønsker ikke at elektrikere skal leies inn fra bemanningsbyrå og avlønnes dårligere enn de ansatte i
innleiebedriften.

Vi jobber for en seriøs elektrobransje i Trøndelag, der alle er organisert og jobber under samme vilkår.
Kontakt oss dersom du kommer over forhold som bør sjekkes opp.

Underbetaling og forskriftsbrudd ved PostNord!
Mens trønderske elektrikere har vært permittert og flere bedrifter kvier seg for å ta inn lærlinger i høst, valgte
PostNord en utenlandsk bedrift som bygde etter 70-tallets standard og underbetalte arbeiderne sine da de skulle
bygge ny terminal på Torgardstrøa, like sør for Trondheim.

Besøk www.fagforeninga.no for å lese hele saken.

Medieomtale

Adresseavisen

Klassekampen

Side 2

Tariffavtale i Front Energi!

Våre 10 medlemmer i Front Energi har nå fått
tariffavtale.

Frantz er valgt til klubbleder!

Møte med DSB

I starten av august hadde vi et nyttig møte med DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) i region
Midt-Norge.
DSB har det øverste ansvaret for elsikkerhet i Norge, og er de som kontrollerer at de lokale elektrisitetstilsyn
(DLE) gjør jobben sin.
De satte pris på vårt engasjement og rapporter fra felten. De presiserer at DLE SKAL på byggplasskontroll på
alle anlegg under oppføring, og at anlegg utført av utenlandske virksomheter SKAL følges opp med kontroll.
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Ny LOK

Er du med?

Den nye utgaven av «Landsoverenskomsten for
elektrofagene» sendes ut til alle medlemmene
som jobber i bedrifter med denne avtalen.

Vår nye info/vervebrosjyre vil også bli sendt ut til alle
medlemmer.
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Fagforeninga vokser!

I løpet av de siste to årene har vi fått 200 flere yrkesaktive medlemmer (pensjonister og elever ikke medregnet).

Usaklig avskjed
En arbeidsgiver kan IKKE avslutte et arbeidsforhold uten videre. En oppsigelse skal alltid være saklig
begrunnet!
Selv om du ikke deltok på FSE-kurset, er det ikke saklig grunn for oppsigelse - og langt ifra avskjed!
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Lønnskrav
Vi har ført en sak mot Elpro for et av våre medlemmer. Medlemmet var innleid fra et bemanningsbyrå
og fikk alt for lite lønn.

Streik for tariffavtale i KABA Møllerundall?
9 av 10 arbeidere i Kaba har den siste tida organisert seg for å få tariffavtale. Bedriften svarer NEI, og vil ikke en
gang møte oss. Vi har varslet riksmekleren: våre medlemmer i Kaba vi er klar for STREIK!
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Anleggsbesøk

Bravida på Ørlandet kampflybase

Sønnico

Caverion Trondheim

El-konsult

El-konsult

Infratek og AH Tek

Caverion Orkanger
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Vintervoll AS har avdelinger i Trondheim, Stjørdal, Melhus og Orkdal, samt datterselskapene Nyvold
Installasjon AS på Oppdal og Eltron AS med avdeling på Tynset. Administrasjonen for Vintervoll gruppen er
lokalisert i Trondheim.

Montørklubben Vintervoll
I skrivende stund er vi 165 medlemmer, alle montører og lærlinger er organisert og medlem i klubben. Klubben
omfatter avdelingene i Trondheim, Stjørdal, Melhus og Orkdal. Styret i klubben består av 12 valgte medlemmer
fra klubben, hovedverneombudet deltar også
på styremøter ved behov.
Også i år tar Vintervoll inn lærlinger, og i år
er det 16 lærlinger som har fått lærlingeplass.
Som del av den faste opplegget ved oppstart
for lærlingene den første uka får også
klubben holde en presentasjon av klubben og
fagforeninga. Her stiller klubbleder, nytt i år
er at vi har hatt med lærlingerepresentanten
som også stilte med selfiestang. 15 av
lærlingene var allerede elevmedlemmer slik
at hele informeringsprosessen ble mye
enklere.
Alle 16 lærlingene er nå innmeldt.
Lærlingerepresentant Sandra Åberg Kristiansen og klubbleder
Robert Cameron sammen med de nye lærlingene.

Aktuelle saker
Vi er med på et forskningsprosjekt HF-prosjektet (Hovedorganisasjonenes Fellestiltak). Med LO Sør Trøndelag
og NHO Trøndelag har, i samarbeid med SINTEF Teknologiledelse. Her er også tillitsvalgte og ledere fra flere
bedrifter: Vintervoll, K. Lund, Aasen Bygg, AS Byggservice, Mestertak og Veidekke.
Målsetting: "Økt lønnsomhet i bygg- og anleggsnæringen (BA) gjennom utvikling av godt
partssamarbeid"

Klubbleder Robert Cameron, sekretær Magnus Bakken og nestleder Ørjan Værnes

Et annet prosjekt som har pågår er kollegastøtten. Som skal være et lavterskel tilbud til våre medlemmer, for å gi
et bedre psykososialt arbeidsmiljø. Det å ha en kollega å snakke med kan bidra til å løse mange problemer.
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