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JANUAR 2015 
Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.  

Streik! 
Takk til alle som stilte opp på en markeringene 28.1.  

Arbeidsminister Robert Eriksson gir fortsatt ingen signaler om at han vil lytte til folket.   
Samtidig (!) som vi streiket, la Høyre og Frp fram det første utkastet til innstilling om loven!  

Den 17. mars skal arbeids- og sosialkomitéen avgi sin innstilling, slik at Stortinget behandler saken 
uken etterpå. Arbeidsmiljøloven kan bli endret før påske, og tre i kraft allerede 1. juli i år.  

 

Nestleder Endre T. Klokkervold foran forsamlingen i Trondheim Spektrum 

 

 

Langt tog gjennom Kongens gate 



Nye satser for diett og kjøregodtgjørelse 

Fra 1.1.15 gjelder nye satser. De viktigste endringene er:  

 Kilometergodtgjørelse: endret til 4,10 pr km 

 Diett brakke, messe og privat innkvartering: endret til 487,- 

 Diett hotell/pensjonat: endret til 539,- 
 

Stiftelsesmøte klubb Sector Alarm 

7. januar møttes montørene i Sector Alarm Trøndelag og formaliserte opprettelsen av klubben sin! 
Harald Hegland (t.v.) ble valgt til klubbleder, mens Jostein Johansen (t.h) ble nestleder.  

 

Pensjonskurs hos Fjeldseth 

Fagforeninga tilbyr klubbene et pensjonskurs rettet mot medlemmer under 50 år, der man på en enkel 
måte får en oversikt over hva pensjon er.  

Vi kikker samtidig på bedriftens pensjonsinnbetalinger til kontoen din.  
Tør du la være å sette deg inn i dette? 

 

Utedager 

I januar har Geir Ove hatt ukentlige «utedager». Da tar han med seg et av styremedlemmene i 
fagforeninga, og bruker en hel dag ute i felten. Dagen starter vanligvis hos en grossist. Deretter velger 
de ut et område der de oppsøker alle som ligner elektroarbeidere. Dette har vist seg å være et godt 
tiltak, der vi treffer masse folk og får et godt innblikk i hva som skjer rundt omkring. I januar har Geir 
Ove oppsøkt områdene Byåsen, Stjørdal, Strindheim/Persaunet/Moholt og Tiller sammen med Roger 
Bae-Pettersen (Vintervoll), Kai Erklev (Sønnico), Lars Roar Mjøen (Caverion) og Vegar Rygh 
(Fjeldseth).  



Bedre forsikringer 

Fra 1. januar ble forsikringene våre i LOfavør enda bedre.  

LOfavør Kollektiv hjem 

Forsikringen er den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum.  

De største endringene er:  

 Praktisk og juridisk assistanse ved id-tyveri – les mer om id-tyveri på forbundets 

hjemmeside. 

 Økte innboforsikringssummer. 

 Ingen egenandel for studenter og lærlinger på skader over 1 000 kr. 

Reiseforsikring 

EL & IT Forbundet har Topp reiseforsikring som standard og med den er du forsikret hele året. 

Forsikringene gjelder for hele familien i hele verden.  

De største endringene er: 

 Vesentlig økte forsikringssummer på flere punkter. 

 Utvidet til 60 dager. 

Minner om helkundefordeler 
Vi minner for øvrig om at du som medlem av forbundet får helkundefordeler på forsikringer i 
Sparebank 1. Du får rabatt på skadeforsikringene etter hvor mange forsikringer du har og 
både kollektiv hjem, gruppeforsikring og reiseforsikring er med i grunnlaget for beregning av 
rabatt. 

Om du kjøper eller har: 

 1 skadeforsikring til, får du 15 prosent rabatt 

 2 skadeforsikringer til, får du 20 prosent rabatt 

Er du i tillegg bankkunde i SpareBank 1 Bank, får du ytterligere 5 prosent rabatt. 

 

 

Nye priser på forsikringene 

Prisene på forsikringen justeres 1. januar hvert år. Dette er prisene i 2015: 

Forsikring Gml pris Ny pris Økning Årspremie   Kode 

Grunnforsikring liv 35,- 36,- 1,- 432,-  G 

Koll hjem m/Topp 69,- 70,- 1,- 840,-  H 

Reise   78,- 78,- 0,- 936,-  R 

Uføre - ektefelle 297,- 308,- 11,- 3 696,-  O 

        

 

  

http://elogit.no/id/16181.0
http://elogit.no/id/16181.0


Anleggsbesøk 

 

Bravida, Malvik vgs 

 

Sønnico, Tillerlandet 

 

Bravida, Verftsgata 

 

Vintervoll, Origo prosjektet 

 

Eltel Sønnico, feilretting på Byåsen 

 

Enor, Storvika Terasse på Stjørdal 

Fjeldseth, Prøven Bil Geir Ove og Fallrø Elektro 



Viktig informasjon om AFP! 

I desember sendte vi viktig informasjon om AFP (avtalefestet pensjon) til våre 
151 medlemmer i aldersgruppa 52-61 år.  

Ny AFP har blitt en livsvarig tilleggspensjon i stedet for en 
tidligpensjonsordning som den opprinnelig var. Dette er vi prinsipielt imot, 
fordi mange av de som virkelig har behov for å gå av ved 62 i mange tilfeller 
ikke oppfyller kriteriene som kreves i den nye ordningen. Samtidig må vi 
forholde oss til ordningen slik den er pr i dag, og ønsker da selvsagt å gjøre 
våre medlemmer oppmerksomme på vilkårene for å få AFP.   

Når man fyller 53 år starter ansiennitetsperioden (de 9 siste årene før man 
fyller 62), og man bør være oppmerksom dersom det skjer endringer i ansettelsesforholdet. I verste 
fall kan retten til AFP bortfalle på bakgrunn av slike endringer. Det er derfor viktig å være klar over at 
hendelser (som for eksempel jobbskifte), kan påvirke retten til å få AFP. Dersom man planlegger å ta 
ut AFP, er det viktig å undersøke disse reglene nøye.  

For det første må du jobbe i en bedrift med tariffavtale (usikker på om du gjør det? Ta kontakt!). 
Hvis du jobber i en bedrift uten tariffavtale må denne på plass før du fyller 55 hvis du skal få AFP. 

I tillegg må en del krav til arbeidsforholdet ditt være oppfylt for at du kan få AFP.  
Disse vilkårene vurderes ved to tidspunkter: 

- 62-årsdagen din 
- Datoen du vil ta ut AFP fra (uttakstidspunktet) 

 

Du kan lese om de spesifikke vilkårene her: http://www.afp.no/hva-er-afp/les-om-vilkarene-for-afp 

Et utdrag fra vilkårene: 

- For å kunne få AFP må du i syv av de siste ni år før du fylte 62 år ha vært i arbeid i en (eller 
flere) AFP-bedrift(er). 

- Du må ha vært ansatt og reell arbeidstaker i en eller flere AFP-bedrift(er) 
sammenhengende i de siste tre årene før uttak av AFP skal skje (men du kan ha opptil 26 
ukers opphold i ansienniteten forutsatt at oppholdet ikke er på slutten eller begynnelsen av 
treårsperioden) 

o Om årsaken til oppholdet er sykdom utvides denne perioden til opptil 52 uker uten at 
du mister retten til å ta ut AFP. 

- Du får ikke AFP om du slutter i jobben og deretter søker AFP. 
- Dersom bedriften du jobber i går konkurs eller nedbemanner, og du står uten jobb, anses 

du ikke for å være ansatt og reell arbeidstaker, og du kan derfor miste retten til AFP. Dersom 
du ikke er fylt 62 år innen oppsigelsestiden utløper, må du få en ny jobb i en annen tilsluttet 
bedrift for å kunne få rett til AFP. 

- Om du ikke har høy nok opptjening til å ta ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år, vil du 
heller ikke kunne ta ut AFP før 67 år. 

- Dersom du mottar, eller har mottatt, uførepensjon fra NAV (hel eller delvis) etter du har fylt 
62 år kan du ikke få AFP. 

- Du vil ikke ha rett til AFP dersom du mottar pensjon, ventelønn eller annen ytelse uten 
motsvarende arbeidsplikt i aldersspennet 59 til 62 år, når den årlige ytelsen overstiger 1,5 G. 

 

  

http://www.afp.no/hva-er-afp/les-om-vilkarene-for-afp


  

  

 

 

  



 

Kyrksæterøra – 350! 

 

Orkanger – 800! 

 

Hitra - 250! 

 

Røros - 500! 

 

Bjugn - 400! 

 

Melhus - 500! 

 

Namsos 

 

Selbu - 300! 



 

Verdal – flere tusen! 

 

Trondheim - 15.000! 

 


