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OKTOBER 2014
Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

36 øre!
I tariffoppgjøret i år ble det enighet om at 3 kroner skulle flyttes fra det bedriftsinterne tillegget («3E»)
til grunnlønna («3A»). Dette var et tiltak for å få grunnlønna litt nærmere det reelle lønnsnivået.
Kort tid etterpå ble partene uenige om hva de egentlig hadde avtalt …
Arbeidsgiverne hevdet at vi måtte redusere bedriftstillegget med 3,36 kr for å få 3 kr økning på
grunnlønna! (Ettersom en del tillegg øker når grunnlønna øker). 36 øre høres ut som småpenger, men
for en samlet installasjonsbransje utgjør dette omtrent 15 millioner i året!
Saken har blitt behandlet som «frivillig voldgift». Der ble det enighet om at bedriftstillegget skal
reduseres med 3 kr, og at de 36 ørene skal trekkes fra lønnsøkninga i mellomoppgjøret 2015.

Møte med DLE
Vi har hatt møte med Det Lokale Eltilsyn (DLE). I Trondheim og 11 andre kommuner er det
Trønderenergi som har tilsynsansvaret. Vi hadde et positivt møte, der det ble klart at vi i stor grad har
felles interesser og at vi skal ha et samarbeid fremover. Vi snakket bl.a.
om hvordan vi skal forholde oss til utenlandske elektrikere, modulbygg
fra utlandet, hvordan FEK-forskriften skal håndheves og om bedriftenes
ansvar for å kurse sine ansatte.

TIPS oss!
DLE var veldig tydelige på at de er avhengige av tips, både fra oss i fagforeninga og fra dere som er
ute i felten hver dag. Tips kan sendes til dle@tronderenergi.no Hvis du ikke ønsker å være den som
tipser (f.eks. om eget firma), kan du gjøre det til oss! Både vi og DLE er interessert å høre om f.eks.:
-

Bedrifter uten fungerende installatør
Arbeidere uten nødvendig kompetanse (norske eller utenlandske)
Lærlinger eller hjelpearbeidere som blir satt til selvstendig arbeid
Farlige installasjoner

Akkordforum
Vi inviterer til et nytt akkordforum tirsdag 9. desember klokka 12:00 på Nygaardsvoldheimen. Her
legger vi opp til at akkordtakerne møtes og diskuterer akkordutfordringer.

TV-aksjonen
Styret i fagforeninga har bevilget 5000,- til årets TV-aksjon, «Vann forandrer alt».

Reisemontørene våre
Vi har ca 170 reisemontører i fagforeninga vår, hovedsakelig i firmaene Aker Solutions, Reinertsen og
Bravida. Disse reiser både på landanlegg og offshore. I starten av oktober bestemte vi oss for å gi
dette miljøet en ekstra oppmerksomhet, og satte av ei uke for å besøke dem. Reisemontørene har en
del andre utfordringer enn resten av oss, både i forhold til avtaleverk (LOK §9 og offshoreavtalen) og i
forhold til den fysiske avstanden til kollegaer og de tillitsvalgte i klubb og fagforening.
Først var det Bravidamontørene som jobber ved LKAB sitt anlegg i Narvik som fikk besøk.

Tirsdag 7. oktober gikk turen til Kollsnes
utenfor Bergen, der Bravida jobber med
strømforsyninga til Martin Linge
plattformen (innleie fra Bravida Energy
og Bravida Kristiansand). På dagtid ble
det et anleggsbesøk sammen med
organisasjonssekretær Atle Rasmussen
fra fagforeninga i Hordaland/Sogn og
Fjordane. På kvelden ble det et
medlemsmøte sammen med klubbleder
Lærlingene Emil og Andreas foran en høyspentbryter
Geir Gjestad i Bravida Energy.
Diskusjonen for reisemontørene på land
dreier seg hovedsakelig om rotasjonsordninger. På begge anleggene ble det jobbet 4-3, selv om
reiseavstanden egentlig var for lang til at dette var gunstig.

Medlemsmøte på kvelden

På onsdag og torsdag samme uka deltok Eystein på medlemsmøtene til EIT Klubben i Aker Solutions i
Verdal og Kristiansund. De har bygd opp klubben slik at den har avdelinger i Rogaland, Hordaland og
Midt-Norge. Medlemmene i Midt-Norge hører til fagforeninga vår.

I Aker Solutions er det viktigste temaet for tida nedbemanning. Bedriften ønsker å si opp flere hundre
ansatte, p.g.a. færre oppdrag neste år.

Klubblederkonferanse

Knallbra oppmøte på klubblederkonferansen i oktober: 28 tillitsvalgte fra 14 forskjellige virksomheter!
Vi diskuterte:
-

Sysselsettingssituasjonen i klubbene
Status for lokale forhandlinger
Aktuelle saker det jobbes med i klubbene
Kursing, hvordan gjennomføres FSE, førstehjelp og NEK kurs i bedriftene?
Fungerer opplæringsutvalgene i bedriftene?
SEOS, hvem er de og hvilken rolle har de?
Oppsummering av styresamlinga vi hadde i starten av oktober
Regelverket rundt inn-/utleie

Møter med de tillitsvalgte i fagforeninga
I august har vi hatt møter med de tillitsvalgte i Buvik Elektro, Orkla Elektriker og Elteam.

Endre, klubbstyret i Buvik Elektro og Geir Ove

Andreas, klubbleder i Elteam

FORSIKRINGSINFO
Denne gangen setter vi fokus på LOfavørs grunnforsikring.










Pris: 35,- pr mnd
Kode G
Dette er en obligatorisk forsikring som alle har
Forsikringen gir en engangsutbetaling til etterlatte ved dødsfall
Utbetalingen kommer i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer
Gjelder både deg som medlem, din ektefelle/samboer og barn under 21 år
Fram til du er 50 år er erstatningssummen 73.201,Erstatningssummen reduseres hvert år fra 51 til du er 67 år (7.697,-)
Gjelder uansett alder og dødsårsak

Last ned produktark, forsikringsbevis og skjema for å melde dødsfall her:
http://www.lofavor.no/Medlemsfordeler/Personforsikring/Grunnforsikring

Aksjonsuka fortsetter!
22-26 september hadde vi ei aksjonsuke mot det useriøse arbeidslivet i Trondheimsregionen, i
samarbeid med Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Totalt deltok 47 personer, og 65
byggeplasser ble besøkt.
Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på at vi var veldig synlig denne uka. Vi har derfor bestemt oss for
å fortsette med dette framover. Geir Ove Kulseth tar med seg et styremedlem og saumfarer bestemte
områder et par ganger hver måned. I oktober tok han og Runar Lein en runde på Lade og omegn.

Klubbmøter
I oktober har vi deltatt på klubbmøter til Elektro Nord på Steinkjer og Sector Alarm i Trondheim.

ElektroNord

Nytt «oppfriskningskurs for elektrikere»
Det jobbes med å sette i gang 4. runde med «oppfriskningskurs for elektrikere» på nyåret.
Mer info kommer snart!

Pensjon
I slutten av oktober holdt Eystein et kurs/foredrag om pensjon for Montørklubben Vintervoll. I løpet av
3 timer gikk vi igjennom Folketrygden, AFP, tjenestepensjon og hva slags pensjonssystem
pensjonsreformen har gitt oss. Bra engasjement og oppmøte! Ta kontakt dersom du ønsker at vi skal
holde et slikt kurs for DIN klubb!

facebook
Fagforeninga har ei lukket facebookgruppe. Her legger vi ut bilder og informasjon
om hva vi driver med i det daglige.
Søk gjerne opp gruppa («Elektrikernes Fagforening Trøndelag») og bli medlem!

Anleggsbesøk
Her er noen av anleggene vi har besøkt i oktober:

Munkvoll Gård, Buvik Elektro

Humlehaugen, Fjeldseth

Ønsker DU besøk? Ta kontakt med Eystein: 95252101!

Innkalling til representantskapsmøte
Det kalles inn til representantskapsmøte på Nova/Folkets Hus:
Torsdag 4. desember klokka 16:30-19:00.
Det serveres middag i Olavs Pub fra klokka 15:30.

Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hyttene i Fevåg
Engasjement av organisasjonssekretær
Halvårsregnskap 2014 / Budsjett 2015
Trekning av vervepremier
Kampen for Arbeidsmiljøloven
Revidering av fagforeningas vedtekter

Sakspapir sendes ut til klubblederne.
Alle medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett til representantskapsmøtene.

Invitasjon til klubblederkonferanser
Klubblederne og nestlederne inviteres til klubblederkonferanser i starten av desember.
Denne gangen deler vi Trøndelag i to, og arrangerer konferanser både i nord og sør.
Program:





Status i klubbene (presentasjon, sysselsettingssituasjonen, aktuelle saker)
Hvordan gjennomfører vi et årsmøte?
Regelverk for permitteringer
Reisetid (LOK § 3H)

Nord-Trøndelag: Verdal Hotell, tirsdag 2.12 kl 09:00-15:00
Sør-Trøndelag: Nygaardsvoldheimen, onsdag 3.12 kl 09:00-15:00

PÅMELDING til randi.vingen@elogitt.no innen fredag 21.11.14.

