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Medlemsutvikling 

 
Montører Permittert Arbeidsledig Lærlinger 

Betalende 

medlemmer 

Sept 2017 1194 15 14 320 1631 

Mai 2017 1198 24 15 240 1561 

 

Tariffoppgjøret 2018 

Fagforeninga har sendt inn sine forslag til tariffoppgjøret 2018. Våre tre prioriteringer er: 

1. AFP 

Det pågår et arbeid for å evaluere AFP-ordningen, som skal være ferdig til midten av desember 2017. Derfor er 

det naturlig å stille krav om forbedringer av ordningen i tariffoppgjøret 2018. Vi må «tette hullene» som gjør at 

flere faller utenfor ordningen, og pensjonsnivået for de som må gi seg tidlig må heves. 

2. Begrense bemanningsbransjen 

Bemanningsbransjen er en stor utfordring for det seriøse arbeidslivet: for lærlingeinntak, organiseringsgrad, 

lønnsdannelse, yrkesstolthet, sikkerhet, trivsel, kvalitet og produktivitet. EFT foreslår at slik innleie kun skal 

være tillatt etter godkjenning fra EL og IT Forbundet.  

3. Akkordtariffen 

Å arbeide listeakkord er den sikreste metoden å øke lønna på. Dette vil over tid også ha positivt utslag på 

servicelønna. Vi foreslår derfor at vi utarbeider en ny del 1, basert på dagens akkordtariff, kommentarer og 

tvister. Språket må vaskes slik at det blir enklere å forstå. Teksten i dagens akkordtariff fremstår som vanskelig, 

uklar og full av selvmotsigelser. 

 

9.-12. oktober møtes 100 tillitsvalgte 

fra hele landet for å diskutere hva 

som skal prioriteres, og velge hvem 

som skal forhandle for oss. Fra 

fagforeninga vår deltar:  

Eystein Garberg Fagforeningsleder 

Kim Olav Johansen Norske Skog 

Robert Cameron Vintervoll 

Ole Andreas Heitlo Aker Solutions MMO 

Lars Roar Mjøen Organisasjonssekretær 

Sandra Åberg Kristiansen Ungdomsrepresentant 

Erlend Lunde Sørdal Fjeldseth 

Roy Strand Buvik Elektro 

Kenneth Andersen Caverion Trondheim 

Christian Hegge GK Elektro 

Fra landstariffkonferansen i Bergen 2013 



Side 2 
 

Litt statistikk  

Hittil i 2017 har vi gjennomført …  

Anleggsbesøk 122 

Møter med tillitsvalgte 21 

Grossiststand 7 

Klubblederkonferanser 3 

Akkordkurs 9 

Skolebesøk 14 

Tips til Arbeidstilsynet 3 

Tips til DLE 13 

Medlemsmøter på kveldstid 23 

Akkord 
 

Her viser vi frem de ti siste elektroakkordene i Trøndelag. Lærlingene lønnes prosentvis i forhold til sin 

grunnlønn. Bastillegg, høydetillegg, fagarbeidertillegg og overtidstillegg kommer i tillegg!  

TYPE BYGG ANTALL TIMER TIMELØNN 

Rehabilitering barneskole 1 100 293,- 

Leilighetsbygg 3 500 279,- 

Leilighetsbygg 2 500 344,- 

Butikk 1 818 250,- 

Verkstedhall 330 326,- 

Leilighetsbygg 650 299,- 

Butikk 1 100 337,- 

Næringsbygg 14 000 294,- 

Folkehøyskole 1 000 326,- 

Rehabilitering ungdomsskole 336 359,- 

Vektet snittlønn 298,- 

Akkordtariffens regel nr.1: "verken sjefen eller montørene kan nekte at det jobbes akkord på bygget" 

Nysgjerrig på akkord? Ta kontakt med fagforeninga! 

 

 

Hver måned kommer vi borti mye rart. Vi forsøker alltid å stille opp for de 

som trenger det. Men hvis du har stjålet, skulket eller jobbet svart er det 

begrenset hva vi kan/vil gjøre.  

Husk det neste gang du blir spurt om å ta 

på deg kveldsarbeid.  

 

  
Husk å ta kontakt med fagforeninga 
hvis sjefen er en tosk! 
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Akkordkurs 

3.oktober 2017, 07:45 – 15:00 på Nygaardsvoldheimen (Smistadvegen 42).  

Mål:  

- Montører og lærlinger, med liten eller ingen erfaring, skal etter kurset kunne gjennomføre en reell 

akkord fra start til slutt ved bruk av akkordprogrammet. 

 

Deltakerne får også en innføring i akkordens historie, og hvordan den nå benyttes som anbudsverktøy av 

bedriftene.  

Ta gjerne med PC med Excel eller OpenOffice. 

Denne invitasjonen går primært til klubblederne (tillitsvalgt), så vi ber om at den spres til medlemmene. 

Fagforeninga serverer lunsj og betaler lønn.  

Ta kontakt med klubblederen din for å få hjelp til å få fri (permisjon uten lønn).  

PÅMELDINGFRIST: Onsdag 29.09.2017 

Påmelding eller spørsmål sendes endre@fagforeninga.no  90 57 43 44 

 

 

ElektroTeam 
 

Denne uka besøkte Lars klubbstyret i ElektroTeam på Hitra.  

 

mailto:endre@fagforeninga.no
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Forsikringer 

Du har kanskje opplevd at banken forsøker å selge deg forsikringer? 

Ikke glem at du allerede har de mest nødvendige forsikringene 

gjennom medlemskapet og LOfavør.  

www.lofavor.no  

OG JA – LOfavør-forsikringene er bedre og billigere enn tilbudet du 

får i banken. Dette pga. storkundefordelen vi får når over 900.000 

medlemmer går sammen.  
 

 

1600 medlemmer 
 

I september nådde vi en milepæl – vi ble 1600 yrkesaktive medlemmer!  

Litt statistikk om fagforeninga vår: 

• 77 kvinnelige medlemmer 

• Snittalder 32,7 år (unntatt pensjonister og elever) 

• 1231 medlemmer i Sør-Trøndelag 

• 312 medlemmer i Nord-Trøndelag 

• Vi har medlemmer i 159 forskjellige virksomheter 

• 1324 av medlemmene våre jobber i en bedrift med tariffavtale!  
 

 

LOfavør tilbyr en ny forsikring 

http://www.lofavor.no/
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Lærlingeinntak 

 

Lærlingene i Bravida Norge avd. Trondheim. 21 av disse er lærlinger i 4 forskjellige elektrofag. 

 

17 nye lærlinger i Vintervoll 

 

6 nye lærlinger i Fjeldseth 
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Geir Ove starter i ny jobb  

 

Geir Ove har fått seg ny jobb på forbundskontoret i 

Oslo fra 1.10.17. Der skal han ha ansvaret for etter- 

og videreutdanning og ELBUS ordningen. Vi 

ønsker han lykke til!  

 

 

Lars Roar tar over 
 

 

Lars Roar Mjøen tar over som 

organisasjonssekretær i fagforeninga. Lars har vært 

sentraltillitsvalgt for Caverion Norge de siste 8 

årene, og har vært styremedlem i fagforeninga 

siden 2011.  

Ta kontakt med Lars på lars@fagforeninga.no eller 

mobil 906 53 340.  

 

Endre i farta 
 

 

På årsmøtet ble det bestemt at vi skulle opprette en 

ny 100 % stilling med fokus på utadrettet 

virksomhet.  

Endre Klokkervold ble ansatt fra 1. juni. Hans 

hovedoppgaver framover blir å oppsøke alle 

byggeplasser i hele Trøndelag, samt å følge opp 

alle akkordene som pågår.  

Ta kontakt med Endre på endre@fagforeninga.no 

eller mobil 905 74 344.  

 

 

 

mailto:lars@fagforeninga.no
mailto:endre@fagforeninga.no
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Klubben min 

Montørklubben Caverion Trondheim har en lang historie, men vi har ikke 

klart å spore opp eksakt dato for opprinnelsen. Klubben har vært 

bærebjelken gjennom veldig mange navnebytter, fisjon og fusjoner opp 

gjennom tiden. Går vi tilbake i tid, finner vi navn som YIT, ABB 

Installasjon, EB Installasjon, NEBB og Ing. Gunnar Hofstad. På 

klubbkontoret har vi en gammel protokollbok hvor det på første side er 

protokoll fra årsmøte i 1956. Den gang var også akkord et tema. Der ble 

det også skrevet at «hjelpearbeidere vil ikke bli tillatt å arbeide sammen 

med montøren.»  

I dag har klubben 76 medlemmer. Medlemmene jobber 

innen prosjekt, service, AV, sikkerhet og automasjon. I 

styret sitter 10 medlemmer som han ca. 10 møter i året. 

Her diskuteres den daglige drift, saker fra medlemmer og 

andre aktuelle saker. Én av de i styret er en representant fra 

lærlingene. Lærlingene har også sitt eget lærlingeforum 2 

ganger i året. Her får de litt støtte fra klubbkassa til å ha et 

eget møte på kveldstid med mat og drikke, og diskutere 

seg imellom.  

Klubbleder de siste 2 

årene er 31 år gamle 

Kenneth Andersen. Han 

hadde tidligere fungert som nestleder, og har til sammen 5 års erfaring som 

tillitsvalgt. Nestleder er Bjørn Åldstedt som har 41 års fartstid i bedriften. 

Klubben har den siste tiden jobbet hardt for å få opp bruken av akkord igjen. 

Før vi begynte med akkord nå, så var det 8 år siden det har blitt levert en 

akkordseddel i Caverion Trondheim. Vi har nå levert inn 4 akkorder, og 

tallenes tale er klare på at dette lønner seg. Akkordlaget øker lønna i forhold 

til fastlønn, og prosjektene blir gjennomført mer effektivt. Håpet er at alle 

jobbene på prosjekt fremover skal gjennomføres som akkord. Klubben har fått 

god hjelp og oppfølging fra akkordekspert i fagforeninga, Endre Klokkervold. 

Klubben har de siste årene vært representer i styret i fagforeninga med Lars 

Roar Mjøen, som har vært hovedtillitsvalgt i Caverion Norge de siste årene. 

Men nå skal Lars ta over jobben i fagforeninga etter Geir Ove Kulseth.  

 

På vegne av Montørklubben Caverion Trondheim 

Avtroppende styremedlem Lars R. Mjøen. 
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Fotballturnering 

 

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag inviterer alle elektroarbeidere i 

Trøndelag til å samle lag og være med på cageballturnering på Lade.  

 

Lørdag 21.oktober 2017 
 

Kampstart kl. 11:00 
(ved Maske, https://kart.gulesider.no/m/tNp8b) 

 

Kampene vil bli spilt fire mot fire, i 1x8 minutt. Ubegrenset antall bytter og innbyttere. 

 

Det vil bli minst 4 kamper på alle lag. 

 

Det blir middag og premieutdeling på kveldstid.  

 

 

 

 

 

Fokuset vil være på fair play 

og god stemning.   Alle spillere på alle nivå 

     er velkommen. 

 

 

Påmeldingsfrist fredag 13.oktober 
 

PÅMELDING: https://goo.gl/forms/iCMshrLvy1nFB9K02 

 
(en montørklubb kan selvfølgelig stille med flere lag) 

 

 

endre@fagforeninga.no tlf. 90 57 43 44 

 

https://goo.gl/forms/iCMshrLvy1nFB9K02

