
Hei,  

Eystein i fagforeninga her. Her kommer Fagforeningsnytt oktober 2022 fra Elektroarbeidernes fagforening 

Trøndelag.  

Her kan du lese mer om: 

• Leiligheten vår i Tegefjäll 

• Oppdateringskurs elektro 

• Akkordarbeid 

• Kurs i solcelleinstallasjoner 

• Nye reisetidsbestemmelser 

• LO advokatene – en viktig medlemsfordel 

• Tariffavtale i posten 

• Kyst Elektro har fått tariffavtale 

• LO Favør – god boliglånsrente 

• Ungdomskurs i EL og IT 

 

 

Hvis du ønsker å holde deg oppdatert, følg fagforeninga på facebook.com/EFT1901, Snapchat (brukernavn: 

fagforeninga) eller besøk nettsiden vår www.fagforeninga.no  

Medlemsnummeret ditt er (94)345716. Dette trenger du dersom du skal registrere bruker for å leie leiligheten vår 

i Tegefjäll eller lokalene på Nygaardsvoldheimen, eller hvis du skal bruke Akkordportalen.  

  

 

Leiligheten i 

Tegefjäll   

Snart trekning 

 

Alle medlemmer i Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag har mulighet til å leie leiligheten 

vår i Tegefjäll til 1300 kr for ei hel helg. Hvem som får hvilke helger avgjøres ved 

loddtrekning. Trekninga for perioden 29.11.22 – 01.06.23 er 31. oktober kl. 12:00. For de 

periodene som ikke blir trukket ut er det bare å booke og dra. Les mer her: 

fagforeninga.no/utleie 

 

https://www.facebook.com/EFT1901/
http://www.fagforeninga.no/
https://www.hyttetrekk.no/fagforeninga
https://www.hyttetrekk.no/fagforeninga
https://akkord.no/
https://fagforeninga.no/utleie/
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Oppdateringskurs 

elektro  

Oppstart januar 2023 

 

EL og IT setter opp nytt oppdateringskurs elektro. Oppstart er 25. januar 2023 på Malvik 

VGS. Kurset er et tilbud for medlemmer som jobber i en bedrift med tariffavtalen LOK. 

Gratis for medlemmet og bedriften. Ta kontakt med din tillitsvalgt om du er interessert i å 

delta. 

 

Kort om kurset: 

• Går over til sammen 14 dager 

• 2-3 dager per samling 

• Oppstart 25. januar, avsluttes 30. mars 2023 

• Gjennomføres onsdag-torsdag-fredag i uke 4-6-9-11, og onsdag-torsdag i uke 13 

• Utgifter og lønn dekkes av EL og IT 

• Deltagerne får full lønn (323 kr/t) og dekt reiseutgifter for alle kursdagene 

• Ved behov for overnatting dekkes hotell av EL og IT 

• Kurset går på dagtid 08:00-15:00 

• Det serveres lunsj 

• 12 plasser tilgjengelig 

 

Mer info om kurset her: fagforeninga.no/kurs/oppdateringskurs-elektro/ 

 
 

 

https://fagforeninga.no/kurs/oppdateringskurs-elektro/
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Akkordarbeid   
 

 

Svein Helge Tronseth er akkordtaker i Bravida Trondheim på prosjektet Vikhammer skole 

og kulturarena. Akkordlaget regner ut akkorden underveis og tar ut 75% av antatt etterskudd. 

I praksis betyr det at de tar ut 100 kr akkordforskudd per time, i tillegg til «Grunnlønn» på 

234,14 kr og fagarbeidertillegget. Jobben er anslått til 10 000 timer.  

Les mer om dette i siste utgave av medlemsbladet Nettverk. (side 18) 

 

 

Elman Steinkjer ble nettopp ferdig med sine to 

første akkordjobber. Et oppvekstsenter på 5200 

timer som gikk i 351 kr/t (pluss tilleggene i 

tariffen). Og et reiseprosjekt med 12-16 rotasjon på 

5900 timer som gikk i 306 kr/t (pluss tilleggene i 

tariffen). 

 

 

 

 

Magnus i Caverion har vært på flere 

akkordprosjekt før, men nå har han blitt montør og 

skal skrive sin egen akkord på jakt- og 

fiksebyggene til Meråker Brug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.buyandread.com/next/reader.htm?pub=nettverk
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Kurs i Solcelleinstallasjoner 

Stor interesse blant medlemmene 

 

EL og IT Forbundet har laget til et 2-dagers kurs i solcelleinstallasjoner. Kurset ble for første 

gang gjennomført i Trøndelag i juni, nærmere bestemt på Malvik VGS. Fagforeninga har fått 

tilbakemelding fra mange medlemmer som er interessert i kurset. Det ble derfor satt opp 2 nye 

kurs, ett i september og ett i oktober. Begge ble fulltegnet på rekordtid. Det er plass til 15 

deltagere på hvert kurs.  

Tilbakemeldingene fra deltagerne som har vært med er meget positive. Og fagforeninga 

kommer til å sette opp flere kurs fremover. Informasjon om dette vil bli sendt ut til 

tillitsvalgte, samt lagt ut på våre hjemmesider. Alle utgifter med kurset blir dekket av 

utdanningsfondet til EL og IT, inkludert full lønn til deltagerne. Hvis noen har lang reisevei, 

dekkes også hotell. Kurset er for medlemmer som jobber i en bedrift med tariffavtalen LOK.  

Les mer om kurset her. 

 
 

 

Nye 

reisetidsbestemmelser 

Maks 15 minutter på egentid 

 

Tariffoppgjøret 2022 ble klart før sommeren. Ett av hovedkravene fra medlemmene i EL og 

IT Forbundet var bedre bestemmelser om reisetid. Her klarte vi å få til forbedringer. Tidligere 

så måtte man kjøre inntil 20 km på egentid ved bruk av bil. Nå er reglene endret til at det er 

maks 15 minutter på egentid som gjelder, uavhengig om man kjører bil eller tar buss/tog.  

https://fagforeninga.no/2022/09/26/populaert-solcellekurs/
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Er reisetiden, målt fra bedriften til arbeidsstedet, over 15 minutter, skal som hovedregel resten 

av reisetiden gå inn i arbeidsdagen og betales. Les mer om reglene for reisetid på 

fagforeninga.no/reisetid/ 

 

  

 

LO advokatene  

En viktig medlemsfordel! 

 

 

Som medlem i EL og IT Forbundet er du en del av LO-fellesskapet. LO har en egen juridisk 

avdeling som er Norges største juridiske fagmiljø i arbeidsrett med 30 advokater som er 

spesialister i arbeidsrettslige spørsmål og konflikthåndtering. 

Får du trøbbel i arbeidsforholdet, så ta kontakt med fagforeninga først! Hvis saken er av en 

slik art at vi trenger advokathjelp, kontakter vi LOs juridiske avdeling. Dette koster ikke 

medlemmer noe. 

LOs advokater har mange saker for medlemmer rundt om i landet. Vi kan anbefale å følge 

LO-advokatenes Facebook-gruppe der de legger ut mye interessant info om saker de 

behandler.  

Her er et eksempel på sak som LOs juridiske vant tidligere i år: 

Kan arbeidsgiver kreve at nyansatte gjennomfører opplæring og kurs uten å betale lønn - 

arbeidsgivers anke avvist av Høyesterett. 

Menzies Aviation AS søkte etter nye arbeidstakere i begynnelsen av 2020. Flere ble tilbudt et 

obligatorisk introduksjonskurs uten lønn før formell tiltredelse. De ansatte mente at de var 

ansatt fra dag én i introduksjonsuken og krevde lønn for deltakelse på kurset. 

Menzies Aviation AS avslo kravet og ble frifunnet i forliksrådet og i tingretten, men dommen 

ble anket til Eidsivating lagmannsrett. I dommen (19. mai 2022) fikk arbeidstakerne medhold. 

Lagmannsretten konkluderte med at de ankende parter var å anse som arbeidstakere fra dag 

én under introduksjonskurset. 

Lagmannsretten presiserte at kravet om ulønnet opplæring fremsto som et tiltak for å spare 

lønnskostnader, og påpekte at arbeidsgiver er forpliktet til å tilby en viss opplæring, jf. 

https://fagforeninga.no/reisetid/
https://www.facebook.com/groups/350363845618967
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arbeidsmiljøloven § 3-2 og 3-5. Det ble også vist til at det er normal praksis i de fleste 

bransjer at det medgår en viss tid til opplæring ved nyansettelser og oppstart av et 

arbeidsforhold. 

Arbeidsmiljøloven regulerer ikke lønnsplikt, men arbeidsgiver var bundet av 

Flyoverenskomsten, slik at de ansatte hadde krav på minstelønnssatsene fastsatt i 

tariffavtalen. 

Denne uke avviste Høyesterett å behandle arbeidsgivers anke og dommen er nå rettskraftig. 

LO-advokat Lars Chr. Fjeldstad har bistått arbeidstakerne i denne saken. 

 

 

Tariffavtale i posten  
 

 

Den nye versjonen av tariffavtalen vår Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) ble 

sendt ut i posten til alle medlemmer i en bedrift med tariffavtale. Hvis du jobber i en bedrift 

uten tariffavtale, men likevel vil ha en i posten, så gi oss beskjed. Man finner LOK på nett 

her: fagforeninga.no/lok/ 

Den nye akkordtariffen, med ny Del 1 (regelkapittel) sendes ikke ut i posten. Ta kontakt hvis 

du ønsker en, så skal vi ordne med det. 

 

  

https://fagforeninga.no/lok/
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Kyst Elektro 

har fått 

tariffavtale 

 

Kyst Elektro AS fikk nylig tariffavtale. Gratulerer! Andreas Måsøval (bildet) er valgt som 

tillitsvalgt. Kyst Elektro er en installasjonsbedrift med dyktige fagarbeidere som leverer 

tjenester på Hitra, Frøya og omheng. 

Det er nå rundt 60 bedrifter med tariffavtale i Trøndelag. Se her for oversikt over bedrifter 

med tariffavtale. 

 

 

 

LO Favør 
God boligrente 

 

Husk at alle medlemmer har flere medlemsfordeler gjennom sitt medlemskap. Blant annet 

tilbud om gode boliglånsrenter hos SpareBank1 SMN. Sjekk ut denne siden for mer 

informasjon om gunstige boliglån. Her kan det være penger å spare.   

Sparebank1 SMN vil gjerne delta på medlemsmøte til dere og vise frem boliglånsrenter og 

forsikringer vi har gjennom LOFavør. Ta direkte kontakt med Gaute i SMN om det er av 

interesse; gaute.marak@smn.no 

 

https://fagforeninga.no/tariffbedrifter/
https://fagforeninga.no/tariffbedrifter/
https://www.sparebank1.no/nb/smn/privat/lofavor.html
mailto:gaute.marak@smn.no
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Kurs for ungdom 

 

EL og IT og LO i Trøndelag arrangerer gratis ungdomskurs på Scandic Hell helga 4.-6. 

november. Der vil du møte fornuftige ungdom og tillitsvalgte fra alle mulige bedrifter, alt fra 

bilmekanikere, elektrikere og frisørlærlinger. Er du under 30 år, ta med deg en kollega og 

meld deg på. EL og IT dekker hotellmat, reise og hotellrom.  

Mer info og påmelding på denne siden.  

 

 

 

Mvh 

Eystein Garberg 

Leder 

Epost: kontakt@fagforeninga.no 

Nettside: fagforeninga.no 

 

 

https://fagforeninga.no/kurs/ungdomskurs/
mailto:kontakt@fagforeninga.no

