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POLITISK STREIK - IGJEN! 
Den siste tida har arbeidsminister Robert Eriksson lagt fram 
regjeringas foreslåtte endringer av arbeidsmiljøloven. Som fryktet 
er de i tråd med det som ble sendt ut på høring før sommeren – 
han har jo for lengst varslet at han ikke ville bry seg om innspill 
som eventuelt måtte komme! 

Hvordan ser Erikssons «moderne og familievennlige arbeidsliv» 
ut? 

 En generell adgang til midlertidige ansettelser i inntil 12 måneder 

 En normal arbeidsdag der man ikke har tariffavtale kan være 10 timer - uten overtidsbetaling  

 Etter avtale med den lokale tillitsvalgte, kan man få 12,5 timers arbeidsdager uten overtidsbetaling 

 Arbeidsgiveren kan pålegge deg å jobbe overtid i 14,5 t i løpet av ei uke 

 Mer søndagsarbeid 

 Aldersgrensa i arbeidslivet skal heves fra 70 til 72 år 
 

Dette er svært alvorlige inngrep i loven som skal beskytte arbeidstakere, og gi full trygghet mot fysiske 
og psykiske skader. Et av lovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i 
arbeidslivet. Dette står nå for fall.  

LO har vedtatt en 2-timers politisk streik i månedsskiftet januar/februar.  

Vi kommer tilbake med mer info om dette i januar! 

 

 

For den som har lyst til å holde seg oppdatert på hva som skjer i arbeidslivet kan vi anbefale 
nettstedet www.frifagbevegelse.no  

 

Ferie 

Da er det straks tid for juleferie! Vi på 
Nygaardsvoldheimen tar fri fra mandag 22. 
desember til mandag 5. januar. Dersom noen får 
behov for hjelp – og ikke kan vente til nyåret – ta 
kontakt med Eystein (95252101) 

 

  

http://www.frifagbevegelse.no/
http://frifagbevegelse.no/forsiden
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bosses-bil.se/nu-ar-det-jul-igen/god-jul-2011/&ei=evKKVPuKFoHiO_i7gMgK&bvm=bv.81828268,d.ZWU&psig=AFQjCNGhA-AjrQxMv0Fn0QHtdJUwl4MGig&ust=1418478562580278


«Fast ansatt uten garantilønn»? 

I det siste har det blitt vanlig(ere) at de som jobber i bemanningsbyrå er "fast ansatt uten garantilønn", 
og at det ikke betales lønn for ledigtid - selv om virksomheten har tariffavtale! Dette er en uting. Saken 
ble diskutert både i det sentrale olje- og anleggsutvalget og i installasjonsutvalget i slutten av 
november. Der var det enighet om at vi som forbund ikke kan akseptere en slik utvikling. 

Det er utsendt et infoskriv til alle tillitsvalgte som fastslår at "Arbeidsavtaler som tilsier at det ikke 
betales lønn mellom oppdrag, utgjør brudd på tariffavtalen og skal behandles deretter».  

Fagforeninga advarer på generelt grunnlag mot å benytte bemanningsbyrå, og spesielt mot å benytte 
firma uten tariffavtale.  

Det eneste bemanningsbyrået vi har tariffavtale med i Trøndelag er Personal Partner.  
 

Leie Nygaardsvoldheimen? 

Visste du at du kan leie huset vårt til sosiale lag som bursdag, bryllup og barnedåp? 

Huset leies ut for ei hel helg om gangen. Det kan dekkes på til maksimalt 50 personer. 

Priser:  

 For medlemmer i Elektrikernes Fagforening Trøndelag: 1300,- 

 For medlemmer i andre fagforeninger i EL & IT Forbundet: 2000,- 

 For andre: 3000,- 

 

Sønnico Tele + Eltel = Eltel Sønnico 
Teleentreprenørene Sønnico Tele og Eltel blir fra 01.01.15 fusjonert og heter Eltel Sønnico. De blir 
sammen med Relacom hovedentreprenørene som drifter og bygger tele og mobilnettet i Norge for 
Telenor. 

I Trondheim har Sønnico Tele en avdeling med 31 medlemmer. Det har vært mye å gjøre for 
tillitsvalgte i det siste da det både har vært nedbemanning og mye oppfølging av forhandlingene som 
skjer sentralt om avtalene i det nye selskapet.  Ett sentralt tema er å beholde lokal forhandlingsrett 
som gir tillitsvalgte lokalt verktøyene for å ivareta sine medlemmer. Alternativet er en sentral klubb 
som skal forhandle for alle medlemmene i landet. Utviklingen er positiv da tillitsvalgte i begge 
bedriftene har blitt enige om å kreve lokal forhandlingsrett (tariffavtale) på de ulike avdelingene.  

 

Trondheim Elektro + GK Elektro 
Trondheim Elektro har blitt kjøpt opp av GK Elektro, med virkning fra 01.01.15. De skal fortsette driften 
under samme navn inntil videre.  

 

  



Akkord 
Tirsdag 9. desember arrangerte vi «akkordforum». Her møttes akkordtakere fra Bravida, Vintervoll og 
Fjeldseth for å diskutere felles utfordringer og status fra akkordanleggene rundt omkring. Vi skulle 
gjerne hatt med flere på disse samlingene, gi beskjed dersom du ønsker invitasjon neste gang! 

Noe av det som ble diskutert var:  

 Akkordrutiner 

 Kursbehov – også for viderekommende? 

 Punktakkord vs listeakkord 

 Baser som tar på seg oppgaver som egentlig skal gjøre av prosjektleder 

 Røranlegg som ikke kan legges i en operasjon 

 Sluttkontroll 
 

Avsluttede akkordjobber den siste tida: 

Bedrift Anlegg Ant. timer Timelønn 

Fjeldseth Spongdalen Skole 13.000 t 268,- 

Fjeldseth Brødrene Dahl 4.654 t 260,- 

Fjeldseth Tannlegekontor TØH 265 t 280,- 

Fjeldseth Optimera 4.300 t 240,- 

Fjeldseth Nedre Humlehaugen 9.000 t 230,- 

Fjeldseth Østre Rosten 8 13.000 t 245,- 

Bravida Lerkendal Hotell 38.000 t 269,- 

Bravida Lade Allé 80 23.500 t 275,- 

Bravida Ranheimsfjæra 1.742 t 352,- 

 

OBS! Fagarbeidertillegg (LOK § 3C) kommer i tillegg til den oppgitte timelønna! 

Akkord er lønnsomt, og den enkleste måten å få ei rettferdig lønn på! Ta kontakt dersom du ønsker 
hjelp til å komme i gang med akkord på det neste anlegget ditt.  

Tur til Namsos 
12. november tok Geir Ove og Eystein en tur til Namsos. De kjørte innom det de fant av byggeplasser 

i Levanger, Verdal, Steinkjer og Namdalseid – og brukte 8 timer på turen! På kvelden var det invitert til 

åpent møte, der både medlemmer og ikke-medlemmer fra Elektroservice, Midnoco Tele og Alarmer og 

Namdal Elektro deltok. 

 

 

  



Kan lærlinger jobbe selvstendig? 
Det er en utbredt misforståelse at lærlinger kan jobbe selvstendig i siste del av læretida.  

I den nye kvalifikasjonsforskriften FEK står det:  

«Ufaglærte kan bygge og vedlikeholde elektriske anlegg når de blir direkte fulgt opp av person 
som oppfyller kravene i første ledd.»  

Med ufaglærte menes både hjelpearbeidere og lærlinger.  

DSB gir ut bladet Elsikkerhet. I nr. 62 står det helt klart at lærlinger ikke skal arbeide selvstendig:  

«Nok en gang er det behov for å presisere retningslinjene for hvilke oppgaver en 
elektrolærling kan utføre i lærlingperioden: Verken i forskrift om kvalifikasjoner for 
elektrofagfolk eller i opplæringsplanene er det nevnt noe om at lærlinger kan arbeide 
selvstendig – heller ikke de siste 6 månedene av perioden.» 

I Elsikkerhet nr. 66 står det: 

 

LÆRLINGER OG HJELPEARBEIDERE 
Fra tid til annen reises det spørsmål om hvor mange lærlinger eller hjelpearbeidere en montør 
kan ha ansvaret for. Det er ikke noe konkret svar på dette, men i noen grad er det angitt at en 
montør kan ha med seg inntil 2 lærlinger eller hjelpearbeidere. Dette kan anses som et 
generelt svar på spørsmålet, men kan fravikes. 
 
Lærlinger og hjelpearbeidere skal alltid arbeide under ledelse av en fagutdannet person 
og det forventes at denne gjennom sin oppfølging av hjelpearbeiderne/lærlingene ivaretar 
følgende to forhold: 
 
- påse at det arbeidet som utføres bidrar til et forskriftsmessig anlegg som er tilpasset 
forventet bruk, og 
- at sikkerhetskravene i fsl/fsh blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte dersom arbeidet 
omfattes av disse forskriftene. 
 
På bakgrunn av dette så vil imidlertid forhold som: 
 
- arbeidets art og omfang, 
- muligheten for å følge opp den enkelte, 
- tilgang til spenningssatte deler, 
- hjelpearbeiderens formelle kompetanse og erfaring eller 
- hvor langt en lærling er i opplæringen 
 
kunne legges til grunn for valg av hvor mange hjelpearbeidere/lærlinger en montør kan ha 
ansvaret for i hvert enkelt tilfelle. Det kan derfor være tilfeller hvor det anses sikkerhetsmessig 
forsvarlig at en montør har oppfølgingen av flere hjelpearbeidere/lærlinger enn to, mens det i 
andre tilfeller anses nødvendig å begrense det til en eller kanskje ingen. Det vil derfor være 
opp til virksomheten på bakgrunn av etablerte rutiner, å foreta en slik vurdering i hvert enkelt 
tilfelle. 
 
Vi vil imidlertid samtidig peke på at dersom en virksomhet lar en lærling eller 
hjelpearbeider arbeide selvstendig så vil dette kunne medføre straffeansvar for 
virksomheten om det skjer en ulykke. 

 

  



Bedrifter med tariffavtale 
Lurer du på hvilke installasjonsbedrifter i Trøndelag som har tariffavtale?  
Disse virksomhetene har «Landsoverenskomsten for elektrofagene».  

 
 

AØF 

 

 
 

   

   

  
 

 

 

 

   

   

 
  

 
 

 

 

I tillegg har disse virksomhetene andre tariffavtaler: 

Elesco Midt-Norge og Støren Elkjøp har «Elektronikkavtalen».  

Coop Inn-Trøndelag og Coop Oppdal har «Overenskomst for reparatører og radio-/TV teknikere» 

Metos har «Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk» 

  

http://www.buvikelektro.no/
http://elektro-nord.no/
http://www.efinstad.no/index.html
http://www.elpro.no/
http://varmhvile.no/gerhardsen-elektro/
http://www.1881.no/Videresend/?ListingId=100671913S1&type=logoclick&ListingName=K.+Eidem+Elektro+AS&RedirectUrl=http://www.eidemelektro.no/
http://www.1881.no/Videresend/?ListingId=103880627S1&type=logoclick&ListingName=Orkla+Elektriker+AS&RedirectUrl=http://www.orklaelektriker.no/
http://www.sectech.no/index.html
http://protectamericainc.files.wordpress.com/2012/04/stanley-logo.jpg
http://www.sonnicotele.no/
http://www.1881.no/Videresend/?ListingId=101951068S1&type=logoclick&ListingName=Trondheim+Elektro+AS&RedirectUrl=http://www.trondheimelektro.no/
http://www.hls-romania.com/


Klubblederkonferanser 
4-5 ganger i året inviterer vi lederne og nestlederne i klubbene til heldagsmøter. Her diskuterer vi felles 
utfordringer i klubbene og tar opp aktuelle tema. I desember arrangerte vi for første gang en egen 
klubblederkonferanse i Nord-Trøndelag. Dagen etter hadde vi en tilsvarende konferanse i Trondheim.  

 

 

K.Eidem, Norske Skog, Caverion Levanger. 

 

Sønnico, Sønnico Tele, Elektrikerservice, Aalmo, Orkla Elektriker, Elpro, Fjeldseth, Elektro Team, Caverion 
Trondheim, Bravida, Vintervoll. 

Møte på Verdal 

2. desember inviterte vi til åpent møte på Verdal'n. Folk fra Aker Solutions, Elektro Nord, Elman, 
Sector Alarm, Elesco Midt-Norge og Caverion dukket opp. Masse engasjement og diskusjoner førte til 
at møtet varte i 3,5 timer!  

 

 

 
  



Sector Alarm  
Sector Alarm driver med montasje av boligalarmer hos 
privatfolk. Bedriften har ca. 110 montører i landet, 
hvorav 8 holder til i Trøndelag.  

Det spesielle med arbeidsstokken i Sector, er at alle 
som jobber med montasje er ufaglærte. Samtidig har de 
ei lønn som er svært god.  

Denne kombinasjonen gjør at folk er redd for å varsle 
om kritikkverdige forhold og redd for å miste jobben sin.  

Fagarbeidere kan forholdsvis lett få jeg jobb i et annet firma. Uten fagbrev står man mye svakere, og 
man er prisgitt bedriften man jobber i.  

Sector Alarm er et ekstremt fagforeningsfiendtlig firma. De har noen «hustillitsvalgte» som velges på 
bedriftens «kick-off» samling. De har ingen reelle forhandlinger, og lønnsavtalene blir diktert av 
ledelsen. «Hvis du ikke godtar dette kan du bare finne deg en annen jobb». En stor del av lønna 
til de ansatte er basert på bonusordninger med usosiale kriterier og vilkår.  

De ansatte opplever at bedriften blir mer og mer kynisk, og derfor vil de organisere seg og vurdere å 
kreve tariffavtale. Avdelingen i Stavanger har krevd – og fått – tariffavtale. Dette har blitt møtt med en 
voldsom motstand av ledelsen. Ledelsen bl.a. fjernet bonusordningen for disse, noe som i praksis vil si 
halvering av lønna. Elektrikernes fagforening Trøndelag har samarbeidet mye med fagforeninga i 
Rogaland om denne saken. Fagforeningene har bl.a. arrangert møte for medlemmene i Trondheim og 
Stavanger slik at de skal få snakke sammen.  

Fagforeninga i Stavanger har gjort et vedtak for å støtte de organiserte i kanpen for å få tariffavtale. 
Saken om at ledelsen har kuttet bonusordningene skal behandles av LO og NHO, men dette kan ta 
tid. På representantskapsmøtet i fagforeninga 4. desember, vedtok vi å gå inn med samme 
økonomiske støtte til våre medlemmer dersom de går til det skritt å kreve tariffavtale.  

 

 

Nytt «oppfriskningskurs for elektrikere» 

28. januar 2015 starter vi 4. runde med 
OPPFRISKNINGSKURS FOR 
ELEKTRIKERE i samarbeid med Malvik 
VGS.  

Kurset gir deg en oppfriskning i tråd med 
dagens opplæring av elektrikere. Kurset 
omhandler de mest aktuelle tema 
elektrikeren møter i sitt arbeid, og består 
av 7 moduler - totalt 14 dager fordelt på 5 
uker (elektroteknikk, regelverk, 
spenningssystemer, jording, sluttkontroll, 
styringssystemer, telekommunikasjon 
mm).  

Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra de som har deltatt på de første kursene. Folk synes det er 
fint med faglig påfyll, samtidig som an blir bedre kjent med montører fra andre firma. Mange føler seg 
tryggere på å ha med seg lærlinger etter å ha gjennomført dette kurset! 

Høres dette interessant ut? Ta kontakt med fagforeninga snarest! 

 

  



Anleggsbesøk 
 

 

 

Bravida, Værnes stasjon 

 

 

Caverion, Stjørdal DPS 

 

 

Vintervoll og Fjeldseth, Åsveien skole 

 

 

Sønnico Tele, fallsikringskurs 

 

Fjeldseth, Moholt studentby 

 

Aalmo, Sluppenveien 10 

 

Vintervoll, Sulland bil  

Bravida, Ranheimsfjæra 

 

Ønsker DU besøk? Ta kontakt med Eystein (95252101)! 


