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Medlemsutvikling 

 Montører Permittert Arbeidsledig Lærlinger Betalende medlemmer 

14.3.17 1187 21 21 245 1563 

Jan. 17 1172 3 23 270 1553 

Des. 16 1149 3 21 298 1551 

 

Lønnsoppgjøret 2017 

Det ble enighet i årets mellomoppgjør mellom LO og NHO 14. mars.  

Arbeidsgiverne forventer et «ytterst moderat» resultat, mens EL og IT Forbundet har sagt tydelig ifra om at vi 

ikke kan fortsette utviklinga fra 2016 – der flere grupper opplevde en lønnsnedgang.  

I mellomoppgjør er det kun økonomi det forhandles om (ikke endringer i tariffavtalen).  

Alle får et tillegg på 50 øre fra 1. april.  

I tariffavtalen vår (LOK) er det egne bestemmelser om regulering av lønn i mellomoppgjør, som vanligvis 

gir noen kroner ekstra. Dette tillegget skal gjelde fra 1. mai 2017.  

Vi kommer tilbake med mer 

informasjon om dette når det 

er klart.  

Følg med på www.elogit.no 

for siste nytt!  

  

http://www.elogit.no/


Side 2 
 

Oppfriskningskurs i Telekommunikasjon 

9. mars startet vårt første oppfriskningskurs for medlemmer innen telekommunikasjonsbransjen! 

 

De 12 deltakere kommer fra Bravida, Eltel Nelworks, AØF (Folkets Hus) og Elman. Kurset arrangeres av 

ressurssenteret på Trondheim Fagskole, som holder til ved Byåsen Videregående skole.   

I løpet av våren skal de igjennom 7 hovedmoduler, fordelt på 7 samlinger/14 

arbeidsdager: Tele, Data, Kringkasting, Innbrudd, ITV, Adgang og Brann. I 

tillegg kommer kunnskap om temaene regelverk, EMC-EMI-EMD og jording, 

transmisjon, strømforsyning og dokumentasjon 

 

 

Dette er det første kurset av sitt slag utenfor Oslo, så vi følger spent med på hvordan det går! 
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Bowling på Levanger 

 

Fagforeninga inviterer alle i elektrobransjen i Trøndelag til bowlingturnering – fredag 24. mars! 

 

- Tre spillere på hvert lag 

- Turneringsoppsett, minst tre kamper på alle lag 

- Det er kun plass til 20 lag 

- Vi har hele hallen for oss selv 

- En montørklubb kan selvsagt stille med flere lag 

- Det blir matservering i hallen 

- En grossist vil spandere en runde med drikke 

 

Påmelding til endre@fagforeninga.no så fort som mulig! 

 

Litt statistikk  

Hittil i 2017 har vi gjennomført …  

Anleggsbesøk 33 

Møter med tillitsvalgte 6 

Grossiststand 2 

Klubblederkonferanser 1 

Akkordkurs 4 

Skolebesøk 13 

Tips til Arbeidstilsynet 2 

Tips til DLE 3 

Medlemsmøter på kveldstid 11 
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Bli yrkesfaglærer! 

Ramyar Baban (26) er telekommunikasjonsmontør, og har tidligere jobbet i Eltel Networks og 

Buvik Elektro. Han har bestemt seg for å bli elektrolærer!

 

NTNU tilbyr treårig yrkesfaglærerutdanning innen flere fag. Søknadsfristen var 1. mars (14. april hvis du har 

generell studiekompetanse) Hvis dette høres interessant ut er det en ny mulighet neste år! 

Husker du at vi møttes for ett år siden? Da var jeg veldig usikker på om jeg skulle søke. Men tre dager 

før fristen gikk ut hoppet jeg i det. Jeg tenkte at dersom jeg søkte, ville jeg ha muligheten til å 

ombestemme meg i løpet av sommeren. Hvis jeg ikke søkte hjalp det ikke om jeg angret meg i ettertid. 

Ramyar er glad han tok sjansen. Fagforeninga møtte han på Solar i Trondheim, mens han var utplassert hos 

Sønnico for å få mer innsikt i elektrikerfaget. Yrkesfaglærerutdanninga er et studie med mye praksis: 

Hver høst er vi utplassert i en måned på en skole, slik at vi får prøvd oss som lærere. Jeg var så heldig 

at jeg fikk være på Strinda vgs, det må være landets beste elektrolinje. Lærerne satte også pris på at en 

fagarbeider kunne demonstrere fiberteknikk, så de fulgte med like mye som elevene! Etter jul er vi 

utplassert i en bedrift, for å få praksis i et annet fag enn det vi har fra før. 

Etter fullført utdanning skal Ramyar kunne undervise i alle tre hovedretningene innen 

elektrofag: data/elektronikk, elenergi eller automasjon. Men mulighetene stopper ikke der. 

Det er en utrolig fleksibel utdanning. Du kan bli «hva som helst» etterpå! I tillegg til å bli elektrolærer 

kan du jobbe som planlegger eller ingeniør i en elektrobedrift. Med to år ekstra kan du ta mastergrad. 

Utdanninga gir 180 studiepoeng, og kan gjennomføres på fulltid eller deltid. Den er samlingsbasert: 3 

ukessamlinger før jul og 3 etter jul. Ramyar jobber deltid på alarmmottaket til Verisure. I rolige perioder tar han 

frem bøkene. 

Det føles som ei tredemølle som går litt for fort. Det er så mye stoff vi skal igjennom, og vi må finne ut 

av det meste selv. Jeg har for eksempel aldri hatt fysikk før, men nå må jeg levere inn lange oppgaver. 

Men så lenge jeg har et konkret mål i sikte er det overkommelig. Jeg må forsøke å fokusere, selv om det 

betyr at lørdagskveldene blir ganske annerledes framover enn det jeg har vært vant til. 

Det er et stort behov for nye krefter som kan lære opp framtidas fagarbeidere. Det er dobbelt så mange 

som tar denne utdanninga i år, sammenlignet med året før.  
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Vi er 12 i klassen. De fleste er lærere som har fått beskjed om at de må gjennomføre denne utdanninga. 

Det holder ikke lenger med lang praksis eller teknisk fagskole, de må ha pedagogikk i tillegg. 

Ramyar har mange jern i ilden. I tillegg til studier og deltidsjobb har han nylig flyttet og pusset opp ei leilighet. 

Han forbereder seg også til bryllup i april. 

Det er mulig å gjennomføre studiet takket være enestående lærere som ønsker at vi skal gjennomføre. 

Hvis det er ekstra travelt en periode går det an å be om å få utsatt en innlevering. Jeg merker at de 

virkelig vil at vi skal få til dette, og at det skal være mulig å kombinere med jobb. Det er for eksempel 

mulig å ta praksisperioden i sommerferien hvis man ønsker det. Vi får også et stipend på 200.000 kr fra 

fylkeskommunen som ei ekstra gulrot! 

De personlige egenskapene må være på plass for å bli en god pedagog. Ramyar forteller at han alltid var den som 

fikk ansvar for utplasseringselever mens han jobbet som telekommunikasjonsmontør. 

Jeg tror jeg visste hvordan de hadde det når de var på utplassering, og jeg har alltid hatt forståelse for 

at lærlingene vil høre på andre radiokanaler enn gammel-montørene. Du må være motivert for å ta 

denne utdanninga, men det er lærerikt og utviklende for den enkelte. 

Avslutningsvis forteller Ramyar at han nylig ble valgt som hovedtillitsvalgt for de 60-70 elevene som går på 

yrkesfaglærer utdanninga. Nok ei utfordring, i en allerede travel hverdag! 

Klubblederkonferanse 

28. februar hadde vi årets første klubblederkonferanse.  

20 tillitsvalgte fra forskjellige bedrifter brukte dagen på 

erfaringsutveksling og skolering.  

Edmund Berget fra Heismontørenes Fagforening 

orienterte om konfliktene i Kone.  

 

  

Edmund Berget, HMF 
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Elman Stjørdal 

 

O. Løkken 

 

Caverion Nord-Trøndelag 

 

Caverion Nord-Trøndelag 

 

Semi Elektro 

 

Buvik Elektro 

 

Fjeldseth 
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Vintervoll 

 

Sønnico 

 

Fremstad og Rokseth 

 

Elcom 

 

Bravida 
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 Årsmøte i fagforeninga 

Årsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag avholdes mandag 27. mars 2017  

klokka 16:00-19:00, på Clarion Hotel & Congress Trondheim (Brattørkaia 1).  

Middag serveres kl. 15:30. 

Dersom du har behov for å ta fri noen timer for å rekke møtet, dekkes tapt arbeidsfortjeneste.  

Saksliste: 

1. Åpning 

2. Konstituering 

3. Årsberetning 

4. Innkommende saker 

a. Ressurser i fagforeninga 

b. Endring av fagforeningas vedtekter 

c. Økonomisk støtte til klubbene 

5. Bevilgninger 

6. Regnskap 2016 / Budsjett 2017 

7. Valg 

 

Hvor mange representanter skal hver klubb stille med?  

Medlemmer i klubben Representanter på årsmøtet 

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. 

 

  

Årsberetninga 2016 har fått nytt og litt 
friskere utseende! 

Årsberetninga er på vei i posten til alle 
medlemmene! 
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8. mars 

Anita Gjersvold fra Bravida Montørklubb holdt en appell på Trondheim Torg, foran mer enn 2000 mennesker! 

Hun snakket om pensjonssystemet vårt, hvor dårlig dagens ungdommer kommer ut og om hvor urettferdig det er 

for de som er nødt til å gå av ved 62 år. Med seg på scenen hadde hun Liv Beate Eidem (Fjeldseth) og Heidi 

Kristin Tiller Green (Caverion Trondheim).  
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Fagforeninga stiller opp for heismontørene! 

8. mars var det markeringer utenfor kontorene til KONE i Trondheim og Oslo. Bedriften har krevd at de 

tillitsvalgte skulle trekke seg, og de ansatte opplever utidige arbeidsforhold og en ledelse som satser på 

amerikansk "HR-stil". Les mer om saken på www.heis.no

 

Montørene i Kaba støtter havnearbeiderne 

 

"NÅ ER DET VÅR TUR!" 

Montørklubben i KABA bevilger 20.000 kr til havnearbeiderne! 

 

På bildet hadde gjengen nettopp fått beskjed om at 

fagforeninga hadde samlet inn en julegave til dem - i 

skjul. Fagforeninger og klubber over hele landet bevilget 

penger, slik at de alle fikk et ekstra påfyll like før jul. 

Da vi endelig fikk feiret tariffavtalen i starten av mars, var 

de bestemt på at NÅ var det deres tur til å gi noe tilbake. 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.heis.no%2F&h=ATMUdIYRfkhw6qFM2wVMqXouBBaYln3w-IV7uLy2CBPWlF8mHNYaiyI-ue8NW5YiIg0t9AKsHT0ZkrK_ey1f8sFcA4lqSgxxXRWcBEGGtpoTmrdnyHn3D4A984MraeBOImg&enc=AZP12m2mmBB89aR56LumYr-eSYRC-FiTRfUx0-oY-aANOmT7LGgaJrRMl3sWCCRoJEWb4XvR0PP91GSok68cZ1u4ISJMnTNQo97kPpSL0N942PdACZgpi_mPIYfPYa6mjrXOBn-gSL9HR0xcOsiCFk6XgeTZPT17_Ih72HWXf-U_HCF0uB4corKXtXhHlR_MTf5-lK72dwuzbCMnVKh3tSBP&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.heis.no%2F&h=ATMUdIYRfkhw6qFM2wVMqXouBBaYln3w-IV7uLy2CBPWlF8mHNYaiyI-ue8NW5YiIg0t9AKsHT0ZkrK_ey1f8sFcA4lqSgxxXRWcBEGGtpoTmrdnyHn3D4A984MraeBOImg&enc=AZP12m2mmBB89aR56LumYr-eSYRC-FiTRfUx0-oY-aANOmT7LGgaJrRMl3sWCCRoJEWb4XvR0PP91GSok68cZ1u4ISJMnTNQo97kPpSL0N942PdACZgpi_mPIYfPYa6mjrXOBn-gSL9HR0xcOsiCFk6XgeTZPT17_Ih72HWXf-U_HCF0uB4corKXtXhHlR_MTf5-lK72dwuzbCMnVKh3tSBP&s=1
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Grossistbesøk 
22. februar var fagforeninga tilstede på Elektroskandia.  

 

Akkordkurs 
 

1. mars hadde vi akkordkurs for 20 deltakere fra 

Caverion Nord-Trøndelag, Sønnico, Vintervoll, Bravida 

og GK Elektro.  

 

 

 

 

 

 

Useriøsitet 
I september mottok vi et tips fra et medlem om en useriøs aktør i Trondheimsområdet. Vi videreformidlet tipset 

til våre kontakter, og det har vært flere tilsyn hos bedriften. 

Det er fint å se at skattemyndighetene har tatt saken på alvor. Det skal ikke lønne seg å være useriøs - fortsett å 

send oss tips! 
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