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Medlemsutvikling 
 

 Montører Lærlinger Betalende medlemmer 

Sept 2019 1406 402 1913 

Mai 2019 1408 388 1854 

Jan 2019 1349 380 1815 

Sept 2018 1299 324 1708 

 

 

Hvilken pris er det på arbeidskrafta DI? 

Tidligere i år undersøkte vi lønna til 1027 fagarbeidere i 28 

trønderske klubber.  

Alle med tariffavtale økte lønna med 5,93 kr 1. mai.  

Snittlønna etter 1. mai 2019 er 257,39 kr/t + 

fagarbeidertillegg.  

Akkord og offshorelønn er ikke med, kun ordinær 

"servicelønn".  

Organisasjonsgraden i klubbene som deltok i undersøkelsen 

er 92 %. 

 

Nye medlemsrekorder! 

I august rundet vi 1900 yrkesaktive (betalende) medlemmer i fagforeninga.  

For første gang er mer enn 400 trønderske elektrolærlinger fagorganisert!  

 

Antall yrkesaktive medlemmer, 2006-2019 
 

Antall lærlingemedlemmer, 2006-2019 
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Ny tariffavtale! 

Vi gratulerer Nidaros Elektro med tariffavtale! 

  

Landsmøtet i EL og IT Forbundet 
I mars var det landsmøte i EL og IT Forbundet. Her er fagforeningas delegasjon.  

Eystein ble valgt som medlem i forbundsstyret og Sandra ble 1. vara.  

 

Verv et medlem – vinn et gavekort 

Ta godt imot lærlingene som starter i høst. Verv et medlem, så kan det bli du som vinner et 

gavekort i neste trekning (to ganger i året). Vi har samlet gode tips for lærlinger og andre 

unge medlemmer på fagforeninga.no/ung 

 

Magnus, Norske Skog 

 

Bård, Kraftlaget Rise Elektro 

 

Petter, Argon 

 

  

https://fagforeninga.no/ung
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Tegefjäll 

Les om leiligheten alle våre medlemmer kan leie her: fagforeninga.no/tegefjell  

 

 

EL-CO 

Vi ønsker de ansatte i EL-CO velkomne som medlemmer i 

fagforeninga, etter at Rindal ble en del av Trøndelag fra 2019.  

 

Nye overtidssatser fra 1. mai 

 50 % 100 % 

Fagarbeider 167,48 kr 334,96 kr 

Lærling 151,48 kr 302,96 kr 

 

God boligrente 

LO favør har fremforhandlet nye og bedre renter på boliglånsprodukter. Det er inngått en egen 

avtale med SpareBank 1 SMN, som tilbyr sine beste renter til våre medlemmer: Renter fra 

2,50 % når du låner inntil 75 % av kjøpesummen og 2,32 % når du låner inntil 50 %. 

Førstehjemslån = 2,25 % 

Les mer på lofavor.no og smn.no  

 

https://fagforeninga.no/tegefjell
https://www.lofavor.no/
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Styret i fagforeninga 2019-2020 

 

Her er fagforeningsstyret som ble valgt på årsmøtet i vår.  

GPS i firmabiler 
Har dere kontroll på hva bedriften bruker GPS'en i firmabilen 

til? Er det skrevet en avtale om bruk av disse opplysningene? 

Gå til fagforeninga.no/gps for å lese mer om saken.  

Ta gjerne kontakt om noe er uklart eller dere trenger hjelp. 

Forsikringspriser 2019 
 

Innboforsikring H 70,- Obligatorisk 

Grunnforsikring G 40,- Obligatorisk 

Fritidsulykkeforsikring F 0,- Obligatorisk 

Topp reiseforsikring R 85,- Frivillig 

Uføre- og ektefelleforsikring O 334,- Frivillig 

Gruppelivsforsikring  117,- Frivillig 

 

Midt Elektro 

Midt Elektro har byttet tariffavtale, og har fått LOK fra 

1.6.2019. Tidligere var de en avdeling i Gauldal Energi, så 

da hadde de Energioverenskomsten.  

Vi ønsker de ansatte velkomne som medlemmer i 

fagforeninga!  

 

http://www.fagforeninga.no/gps
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Ny fagforeningsfane 
 

 

Anders (Eltel), Kenneth (Caverion) 

 

Runar (Bravida) 

 

Erik (Sønnico) 

 

Fagforeninga følger opp tillitsvalgte OG verneombud 
I mars samlet vi verneombud fra hele Trøndelag, og i september hadde vi en konferanse for 

30 tillitsvalgte og verneombud i fagforeninga, der vi snakket om roller i HMS-arbeidet, 

opplæring av verneombud, arbeidsmiljøutvalg, arbeidstid, tid til å være tillitsvalgt og 

verneombud, lokale forhandlinger, tariffoppgjøret 2020, rapport om innleie i Trondheim og 

mye mer! 
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Seniorklubben 

Klubben har møte på Nygaardsvoldheimen den siste onsdagen i hver måned. Her får du 

matservering, foredrag og gode historier!  

 

Sandra – ny ungdomsleder 

Ungdommene i forbundet har valgt Sandra som ny 

ungdomsleder. Dette er et verv på fulltid de neste 2 

årene. Vi ønsker Sandra lykke til, både med 

pendlingen til Oslo og med å få fart i 

ungdomsarbeidet rundt omkring i landet.  
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Halvårsmøte 

Det kalles inn til halvårsmøte/representantskapsmøte i Elektroarbeidernes Fagforening 

Trøndelag: Torsdag 24. oktober 2019, kl. 16:00-19:30 på Scandic Lerkendal. Tacobuffet 

serveres fra kl. 15! 

Her møtes representanter fra klubbene for å få en status 

halvveis i årsmøteperioden, for å ta stilling til saker som styret 

(eller noen av klubbene) ønsker å diskutere og for å behandle 

første utkast til budsjett for kommende år.  

I tillegg til klubbenes representanter vil vi denne gangen 

invitere alle våre kvinnelige medlemmer. Vi ønsker å sette 

seksuell trakassering på sakslista, og har invitert en flink 

foredragsholder/forfatter til å snakke om temaet.  

Vi dekker reiseutgifter, samt tapt arbeidsfortjeneste hvis det er 

nødvendig å slutte tidligere for å rekke møtet.  

Foreløpig saksliste: 

1. Åpning og konstituering 

2. Muntlig halvårsberetning (med trekking av vervepremier) 

3. Temaforedrag: «Det jeg skulle sagt» v/Anja Sletteland 

4. Halvårsregnskap 2019 og budsjett 2020 

5. Innkommende saker 
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Tjenestepensjon? 

Alle bedrifter må ha en tjenestepensjonsordning (som er lik for alle ansatte). Det er viktig å 

være klar over hvilken ordning man har i bedriften, for det utgjør stor forskjell om man har en 

minimumsordning (2 %) eller om man har 7 % fra første krone. Tabellen viser hvor mange 

kroner bedriften sparer for deg hvert år, med ei lønn på 500.000 kr.  

 


