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Ulykke i firmabil kan koste deg dyrt

Etter en bilulykke med servicebilen til en elektriker i Trøndelag kom det regning i posten på
124.950 kr med 30 dagers betalingsfrist fra forsikringsselskapet. Montøren sto ansvarlig for
skaden, ikke bedriften eller forsikringsselskapet. 
Fagforeninga vil gjøre alle medlemmer oppmerksomme på lovverket rundt
forsikringsselskapenes mulighet til å kreve regress på skader på bilen direkte til sjåføren, selv
om det er bedriften som eier/leaser bilen.

Les hele saken på fagforeninga.no

https://bilde%20av%20byggeplass/
https://fagforeninga.no/2023/01/18/ulykke-i-firmabil-kan-koste-deg-dyrt/


Fagforeningas bowlingturnering - 10. februar

For femte gang blir Fagforeningas Bowling-turnering avholdt i Levanger. Den gjennomføres
fredag 10. februar. Også i år blir det tre spillere på hvert lag, det blir matservering og en
utstyrsprodusent vil spandere litt god drikke fra baren. Lagleder melder på laget sitt.

Mer info og påmelding på fagforeninga.no/aktivitet

Manglende lønn - Fagforeninga bistår

Fra tid til annen opplever medlemmer at arbeidsgiver ikke betaler ut lønna de skal ha. Da må
de ta kontakt med sin tillitsvalgt. Om det skyldes manglende betalingsevne eller betalingsvilje
varierer. Uansett er loven streng når det kommer til utbetaling av lønn.
Arbeidsmiljøloven §14-15 stiller klare krav for når det er lov for arbeidsgiver å trekke noen i
lønn. Foruten det som står spesifikt i loven, som skatt, pensjon og lignende, er det bare ved
skriftlig avtale på forhånd at arbeidsgiver kan trekke (eller holde tilbake) lønn. 
Hvis en bedrift ikke betaler ut lønn til en ansatt, kan man gå til sak mot bedriften. Saken vil da,
etter noen betalingsfrister, gå videre til Tingretten. I ytterste konsekvens kan bedriften bli slått
konkurs hvis de ikke kan betale ut lønna.
I de sakene fagforeninga har kjørt for sine medlemmer de siste årene om lønnskrav, så har
bedriften betalt lønna de skylder innen fristen på lønnskravet. Bortsett fra saken mot Consentra
Bemanning i 2017. Da måtte vi ta saken til Forliksrådet før det ble en løsning. 

https://fagforeninga.no/kurs/bowlingturnering/
https://fagforeninga.no/wp-content/uploads/2023/01/lonnskrav.png
https://fagforeninga.no/2017/12/28/bemanningsbransjen-en-sykdom/


Har du lyst å være med å være sensor på fagprøver? Vi trenger aktuelle kandidater til våre 
prøvenemder innen automatiseringsfaget, elektrikerfaget, elektroreparatørfaget og 
telekommunikasjonsmontørfaget. Du trenger ikke å være installatør. Man trenger kun fagbrev. 
Det er Fylkeskommunen som i løpet av 2023 skal oppnevne nye prøvenemder for perioden 
1.1.2024 til 31.12.2027. Fylket forespør LO og EL og IT om å finne dyktige kandidater.
Har du lyst å prøve deg? Ta kontakt med fagforeninga.

Akkordstatistikken for 2022 er ferdig

Prøvenemd - nye kandidater i 2023

I Akkordportalen ble 20 anlegg i Trøndelag ferdigstilt i 2022, på til sammen 62.359 timer. Vektet
gjennomsnittlig timelønn ble kr 314. Ikke-vektet gjennomsnittlig timelønn ble kr 332.  I tillegg
var det ett anlegg hvor timelønna ble regnet lavere enn forskuddslønna, og dermed ingen
etterskuddslønn.

OBS! I tillegg til akkord-timelønna kommer alle faste tillegg i Landsoverenskomsten. For
eksempel fagarbeider-, overtids-, bas-, smuss-, høyde-, utenbys, osv. Lærlingene lønnes
prosentvis i forhold til hvilket halvår de er i.

Lyst å lære mer om akkord, ta kontakt med fagforeninga.

https://fagforeninga.no/2023/01/17/kandidater-til-provenemdene/


Akkordkurs for NTE Elektro i Namsos

10 montører/baser i NTE Elektro Namdalen fikk dagskurs i akkord i Namsos. Her så vi på
Landsoverenskomsten, Akkordtariffen og Akkordportalen.

Nok en medlemsrekord i fagforeninga

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag blir stadig flere medlemmer, og passerte i 
inngangen til 2023 over 2300 yrkesaktive medlemmer. Av disse medlemmene er det 1701 som 
jobber i en bedrift med tariffavtale. 

Vi er størst i landet når det kommer til lærlingemedlemmer (511 stk) og elevmedlemmer
(431stk). Blant fagforeningas yrkesaktive medlemmer er snittalderen 31,9 år . Kvinneandelen er 
på 6 %.

En stor takk til alle medlemmer og tillitsvalgte som bidrar til å verve nye medlemmer og bidrar 
til at vi får tariffavtale i flere bedrifter. Det er med å sikrer gode lønns- og arbeidsvilkår for 
bransjen vår.



Nye regler for innleie fra bemanningsbyrå

Fra 1. april 2023 kommer det nye regler for innleie fra bemanningsbyrå. Reglene for slik innleie 
blir strengere, og konsekvensen ved ulovlig innleie er at den innleide kan kreve fast ansettelse i 
bedriften.
For at innleie fra bemanningsbyrå skal være lovlig, må behovet være tidsavgrenset og 
midlertidig, bedriften må ha tariffavtale og det må være skriftlig avtalt med tillitsvalgt.



Kvinner i teknikk og håndverk

Fagforeninga ønsker flere kvinner inn i elektrobransjen, samt beholde de som er her. Per i dag 
har Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag 6 % kvinner blant sine medlemmer, så vi har 
plass til flere.
Organisasjonen Kvinner i Teknikk og Håndverk (KITH) er et nettverk for kvinner som jobber  
eller går skole innen yrkesfagretningene Bygg og anleggsteknikk, Elektrofag og Teknikk og 
industriell produksjon. De er basert i Trøndelag, med flere søsternettverk over hele landet. 
KITH er rundt på skolebesøk, foreldremøter og messer for å rekruttere flere kvinner til 
bransjen. I tillegg arrangerer de sosiale sammenkomster for kvinner i området. 
Følg gjerne Kvinner i Teknikk og Håndverk på Facebook. 

Ny tariffavtale i trøndersk elektrobedrift

Fagforeninga gratulerer Vinde Tilkomstteknikk med tariffavtale. Bedriften har over 150 ansatte 
innen elektrofag og mekaniske fag. De jobber mye offshore med tilkomstteknikk, og de har 
arbeid med fiber- og 5G utbygging. Klubben i Vinde har fått valgt seg tillitsvalgte. Fagforeninga 
arrangerte eget kurs for de nyvalgte tillitsvalgte i Vinde i desember. 

Sjekk oversikt over alle bedrifter med tariffavtale på fagforeninga.no/tariffbedrifter

Hilsen Eystein Garberg, leder i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag. 

Sjekk gjerne ut vår nettside på fagforeninga.no eller følg oss i sosiale medier 

https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/nyheter-fra-lo-advokatene/kokebok--hvordan-kreve-fast-ansettelse-hos-innleier/?fbclid=IwAR1Te3NVg7Hpv5q137zECPSG_ElK6ZxKhy7StkaX7ZEryP9E1sUHGaxHgBU



