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Organisering - som verktøy - er den eneste ar-
beidsformen som varig kan utøve innflytelse. 
Elektroarbeidernes Fagforening er et fellesverk-
tøy for elektroarbeiderne her vest. Som med-
lem får du sammen med andre retten til å bruke 
dette verktøyet. 

Elektroarbeidernes Fagforening har bygget seg 
stor og sterk i over hundre år. Vi er over 3000 
medlemmer og ønsker at alle elektroarbeidere 
som er ansatt i Hordaland og Sogn og Fjordane 
skal bli medlem hos oss. 

Målet er å sikre medlemmenes faglige, øko-
nomiske, sosiale og kulturelle interesser, ut fra 
en erkjennelse av at sammen står vi sterkere 
enn hver for oss. Som medlem blir du en del 
av den norske fagbevegelsen, som i kraft av 
sin størrelse har betydelig innflytelse på sam-
funnsutviklingen. I all hovedsak organiserer 
vi elektroarbeidere og lærlinger i bedrifter som 
utfører installasjon, montasje og vedlikehold 
av elektriske anlegg, med tilhørende anlegg for 

automatisering, data, telekommunikasjon o.l. 
Reparasjon og vedlikehold av elektriske/elek-
troniske apparater og utstyr er også en del av 
organisasjonsområdet. Dette er alt fra bedrifter 
som kun ufører småjobber hos private, til for 
eksempel de som tar store bygg, industri, skips-
utrustning, alarmanlegg, eller har arbeid i olje- 
og gassindustrien on- og offshore.

Elektroarbeidernes Fagforening er tilsluttet 
EL&IT Forbundet som med 37 000 medlem-
mer er det femte største forbundet i LO, og 
inngår slik som en del av den nasjonale og in-
ternasjonale fagbevegelsen. Elektroarbeidernes 
Fagforening er forankret i arbeiderbevegelsens 
visjon om fellesskap, økonomisk demokrati og 
en rettferdig fordeling av verdiskapingen. Vi fø-
ler et særlig ansvar for å slåss for en god og trygg 
elektrofagutdanning, som sammen med nasjo-
nale faglige forskrifter skal danne bærebjelken i 
en trygg og forutsigbar produksjon og bruk av 
elektrisitet i Norge, og vi er svært opptatt av å 
bevare fagene.

Ditt viktigste verktøy 
og et sterkt fellesskap



Elektroarbeidernes Fagforening – ditt viktigste verktøy 5

Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland, 
Sogn og Fjordane ble etablert sommeren 1997, 
etter at de tre fagforeningene i Bergen, Stord 
og Florø slo seg sammen. Fagforeningen ledes 
til daglig fra foreningens egne lokaler i Kal-
farveien 71 i Bergen, og i Sjøhuset på Stord. 
Fagforeningen har 3000 medlemmer, herav ca 
90 kvinner.

På hovedkontoret i Bergen treffer du til dag-
lig fagforeningens leder Ove Toska, organi-
sasjonssekretærene Åge Blummenfelt og Atle 

Rasmussen, samt kontorsekretærene Vigdis 
Røyrvik, Le Hang Nguyen og /eller Katar-
zyna Roginska.

På lokalkontoret på Stord treffer du til dag-
lig organisasjonssekretær Kjell Sverre Aash-
eim og kontorsekretær Elin Risnes eller Jane 
Merethe Odland. Det at vi rår over egne ei-
endommer gir også frihet til flere aktiviteter. 
Vi vil at du som medlem skal bidra til å fylle 
husene med dine visjoner og dine ideer.

Daglig drift

Fagforeningens viktigste oppgave er:
• Å organisere arbeidstakere innen elektrobransjen og opprette tariffavtaler. 
• Sikre medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.
• Skape en trygg hverdag og framtid for medlemmene ved å påvirke de politiske beslutnings 
  prosessene.
• Arbeide for trygge lønns- og arbeidsforhold, og sikre medlemmene innflytelse i egen hverdag.
• Arbeide for å bevare fagene
• Arbeide for å sikre medlemmene rett til betalt etter- og videreutdanning.
• Aldri gi opp kampen mot arbeidsløsheten. Arbeid betyr retten til deltakelse i samfunnet.
• Bidra til å sette dagsorden i samfunnsdebatten og i fagbevegelsen gjennom konkrete utspill.
• Arbeide for å bevare og bygge videre velferdsstaten.
• Arbeide for å hindre sosial dumping.
• Arbeide for aktive klubber ute i bedriftene.
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Etterutdanning for elektrikere
Elektroarbeidernes Fagforening har sammen 
med Bergen Maritime VGS og Fagskole ut-
viklet et etterutdanningskurs for elektrikere. 
Kurset er på 14 dager og gjennomføres nå i 
bolker a to dager. Pr april 2015 har 78 av fag-
foreningens medlemmer fra 30 ulike bedrifter 
gjennomført kurset. Mange har tatt kurset i 
Bergen, men det har også vært kurs på Stord 
og i Førde. Kurset er i tillegg til dette gjen-
nomført av flere fagforeninger over store 
deler av Norge. Bedriftene betaler 4/14 deler 
av kurset, og deltakerne får ellers støtte fra 
Etterutdanningsfondet for LOK, LOs utdan-
ningsfond, og Elektroarbeidernes Fagfore-
ning.

Rumenersaken
Sommeren 2014 ble det avdekket at rumen-
ske telearbeidere som rustet opp 4G nettet 

for Netcom i Bergen jobbet for kroner 7,50 
i timen. Forholdet som også omhandlet sla-
velignende arbeidskontrakter ble anmeldt til 
politiet. Fagforeningens leder var flere ganger 
på fjernsynet i sakens anledning. Den aktuelle 
underleverandøren sendte sine arbeidere ut av 
landet for å prøve å unngå oppklaring. Elek-
troarbeidernes Fagforening hentet de rum-
enske telearbeiderne tilbake til Bergen slik at 
politiet kunne fortsette sin etterforskning. 

Hardangerbrua
Da Hardangerbrua skulle få sin elektriske 
installasjon ga blant annet Thunestvedt an-
bud på jobben. De ga en pris på om lag 60 
millioner. Jobben gikk imidlertid til en dansk 
bedrift, som igjen satte jobben ut til en polsk 
bedrift som satset på å underbetale polske 
elektrikerne. Elektroarbeidernes Fagforening 
oppdaget dette og samarbeidet med Vegvese-
net om å rydde opp. Det tok sin tid, men etter 
to og et halvt år fikk 12 polske elektrikere et-
terbetalt om lag 2,4 millioner kroner like før 
jul i 2014.

Noen historier fra vi rkeligheten
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Noen historier fra vi rkeligheten
Utestående penger
Ett medlem hadde problemer med å få ut rett-
messig lønn fra arbeidsgiver. Det hadde sam-
let seg op til ca 50 000 kroner. Han kontaktet 
fagforeningen som skrev brev til bedriften og 
ba de ordne opp. Kort tid etter hadde med-
lemmet fått pengene på kontoen.

Påvirkning
En tillitsvalgt med røtter fra Askrova gikk på 
talerstolen på Landsmøte i EL&IT Forbundet 
i 2011 og holdt et engasjert innlegg om Stad 
Skipstunnel. Fagforeningens leder tok saken 
opp på LO kongressen senere på året. Stad 
Skipstunnel har aldri før vært så nær realise-
ring som nå.

En tariffbestemmelse blir til
En klubbleder la merke til at når en kvinnelig 
elektriker hadde fødselspermisjon, fikk hun 
ikke lønnsansiennitet for fagarbeidertillegg 
på samme måte som en som hadde permisjon 
for militærtjeneste. Dette ville han gjøre noe 
med og sendte inn forslag til tariffrevisjonen. 
Han fikk ikke medhold i første omgang, så 
han måtte på talerstolen på Landstariffkon-
feransen og gjenreise forslaget. Forslaget ble 
støttet og det ble tatt opp i forhandlingene. 
Motparten kjøpte argumentasjonen. Nå er 
det en tariffbestemmelse på side 11 i Landso-
verenskomsten for elektrofagene. 
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Medlemskap i Elektroarbeidernes Fagfore-
ning innebærer rett til medlemsfordeler, støt-
teordninger og hjelp på en rekke områder. 
Enten direkte eller indirekte gjennom tilknyt-
ningen til LO. Dette gjelder forsikringer, so-
siale ordninger og hjelp i arbeidsforhold. 

Forsikringer
Kollektive forsikringsordninger som følger 
med medlemskapet omfatter følgende forsik-
ringer:

Grunnforsikring liv, en livsforsikring som 
dekker medlemmet og medlemmets familie 
uansett dødsårsak. Utbetalingene trappes ned 
med alderen.

Grunnforsikring ulykke som dekker medlem-
met fram til 67 år, i forbindelse med ulykke i 
fritiden.
 
Kollektiv uføreforsikring som dekker minst 
50% uførhet uansett årsak, og gjelder med-
lemmer fram til 60 år, med nedtrapping fra 51 
år. Fra den 13. sykmeldingsmåneden utbetales 
1% (kr 4860).

Reiseforsikring, du får tilsendt forsikringsbe-
vis og vilkår.

Kollektiv hjemforsikring som dekker innbo/
løsøre ved brann, tyveri og vannlekkasje.

Nærmere informasjon om forsikringsvilkå-
rene får du ved henvendelse til klubben eller 
fagforeningen. Du kan finne en elektronisk 
brosjyre på fagforeningens webside som har 
adressen efbergen.no. Fagforeningen kan gi 
rettledning om skadeskjema etc. Det er vik-

tig at medlemmene informerer sine pårørende 
om forsikringsordningene.

Stipend for utdanning
Ved kortere fagforeningskurs yter Elektroar-
beidernes Fagforening stipend etter nærmere 
regler. Størrelse og rammer for stipend fast-
settes av representantskapet.

LOs utdanningsfond yter stipend til utdan-
ning. Søknadsfrist for helårskurs er 15. mai. 
Andre kurs fortløpende. Det anbefales å søke 
elektronisk. Link til søknadsskjema finner du 
på efbergen.no.

ELBUSfondet gir inntil kr 8000 i støtte til livs-
opphold ved etterutdanning. (Pr april 2015). 
Det gis også støtte til Teknisk fagskole. Ret-
ningslinjer finner du på efbergen.no.

Kursvirksomhet
Fagforeningen arrangerer jevnlig kurs for til-
litsvalgte og i tariffavtalene. I samarbeid med 
andre tilbys videregående opplæring både 
innenfor fagbevegelsen og i det praktiske ar-
beidslivet ellers.

Avtalefestet pensjon
Denne ordningen gir ansatte i bedrifter med 
tariffavtale et AFP tillegg på toppen av den 
ordinære alderspensjonen som kan tas ut fra 
fylte 62 år.

Sluttvederlagsordning
Denne ordningen er et økonomisk bidrag til 
arbeidstakere over 50 år som mister arbeidet 
som følge av innskrenkinger eller kronisk 
sykdom. Avtalen gjelder i bedrifter der det er 
inngått tariffavtale som omfatter sluttveder-

Medlemsfordeler
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lagsordningen mellom LO og NHO.  

Økonomisk støtte ved arbeidskonflikt
Under lovlig streik eller ved lockout, yter for-
bundet økonomisk støtte for medlemmene 
som er rammet. Elektroarbeidernes Fagfo-
rening kan yte økonomisk støtte utover det 
forbundet fastsetter, og noen klubber har i til-
legg egne streikekasser. Uorganiserte som blir 
rammet av streik eller lockout, eller som blir 
permittert som følge av dette vil heller ikke 
kunne få arbeidsledighetstrygd.

Støtte til medisinutgifter for hele familien
Elektroarbeidernes Fagforeningen har en 
medisinkasse som yter tilskudd til utgifter til 
reseptbelagt medisin for medlemmets familie 
etter nærmere retningslinjer. Det ytes også 
tilskudd til briller som ødelegges ved uhell, 
og til fysikalsk/kiropraktisk behandling. Ret-
ningslinjer og tilskudd fastsettes av represen-
tantskapet og administreres fra Stord. Ved-
tekter fås ved henvendelse til fagforeningen 
eller ved å klikke deg inn på efbergen.no

Juridisk hjelp
Dersom du i arbeidsforhold eller som tillits-
valgt blir utsatt for trakassering eller en be-
handling som krever rettslig forfølging, er det 
trygt å vite at du har en sterk organisasjon 

i ryggen. Fagforeningen kan hente juridisk 
hjelp enten fra LO eller utenfor i saker som 
gjelder lov- og avtaleverket i arbeidslivet. Som 
medlem i Elektroarbeidernes Fagforening kan 
du også få tilskudd til juridisk veiledning uan-
sett årsak, etter retningslinjer gitt av represen-
tantskapet.

Medlemsblad
Som medlem mottar du EL&IT Forbundets 
medlemsblad Nettverk som kommer ut med 
omlag 8 nummer i året. Du mottar også Elek-
troarbeidernes Fagforenings medlemsblad 
Montørforum. Her får du blant annet infor-
masjon om aktiviteten i fagforeningen og om 
hvilke saker det jobbes med. Du kan også selv 
ta del i debatten ved selv å skrive. Er du til-
sluttet en større klubb kan du også regne med 
å motta en egen klubbavis.

Sosialt fellesskap
Som aktiv deltaker i det faglige arbeidet blir 
du også en del av et sosialt fellesskap og et 
godt kameratskap. Hvor mye du gjør ut av 
det er også opp til deg selv. Elektroarbeider-
nes Fagforening arrangerer sammenkomst for 
hele familien 1. mai, og egne arrangement for 
å hedre våre jubilanter. Som medlem har du 
også fordeler ved leie av enkelte av fagbeve-
gelsens feriesteder. 



Fyll ut blanketten, (om du er lærling før opp ca sluttidspunkt lærekontrakt) ta bilde med mobilen 
og send det til firmapost@elogitbergen.com

Innmeldingsblankett
For å være medlem betaler du 1,8 prosent av bruttolønn i kontingent. Forsikringskontingent kom-
mer i tillegg. Klubber kan utover dette vedta klubbkontingent for sine medlemmer.

Navn

Adresse

Postnr. / -sted

Telefon

E-post

Fødselsnummer

Arbeidsgiver (Firma)

Adresse

Poststed

Telefon arbeidsgiver
 

Mobil

DAG  MÅNED          ÅR       PERSONNUMMER

Dato    / 20 Underskrift 

Kryss av:

  Jeg ønsker medlemskap

  Jeg ønsker informasjon om reservasjon for uføre- og ektefelleforsikring

Jeg er:    Student       Elev         Lærling Sluttdato lærling (mnd/år)

Fylles ut av eventuell verver:

Ververs navn

Medlemsnummer

Bedrift

Ververs adresse

Dato         /   20      Underskrift

Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland Sogn og Fjordane.
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DAG  MÅNED          ÅR       PERSONNUMMER

Dato     / 20 Underskrift

Kryss av:

  Jeg ønsker medlemskap

  Jeg ønsker informasjon om reservasjon for uføre- og ektefelleforsikring

Jeg er:    Student       Elev         Lærling Sluttdato lærling (mnd/år)

Fylles ut av eventuell verver:

Ververs navn

Medlemsnummer

Bedrift

Ververs adresse

Dato         /   20      Underskrift

Fyll ut blanketten, (om du er lærling før opp ca sluttidspunkt lærekontrakt) ta bilde med mobilen 
og send det til firmapost@elogitbergen.com

Innmeldingsblankett
For å være medlem betaler du 1,8 prosent av bruttolønn i kontingent. Forsikringskontingent kom-
mer i tillegg. Klubber kan utover dette vedta klubbkontingent for sine medlemmer.

Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland Sogn og Fjordane.
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Hvem kan bli medlem?
Alle som hører inn under vårt organisasjons-
område, kan bli medlem. Dette gjelder også 
lærlinger. Vilkåret er at fagforeningens, for-
bundets, og LOs vedtekter aksepteres. Unn-
tatt er de som er tilknyttet nazistiske eller 
fascistiske organisasjoner, disse nektes med-
lemskap. Organisasjonsområdet for Elektro-
arbeidernes Fagforening omfatter ansatte i 
bedrifter som utfører installasjon, montasje 
og vedlikehold av elektriske anlegg med til-
hørende anlegg for automatisering, data, 
telekommunikasjon o.l. Reparasjon og ved-
likehold av elektriske/elektroniske apparater 
og utstyr er også en del av organisasjonsom-
rådet.

Hvordan blir jeg medlem?
Innmeldingsblanketter finner du i denne bro-
sjyren. Du finner den også på efbergen.no. På 
forbundets webside elogit.no er det anledning 
til å foreta elektronisk innmelding.

Dersom jeg er medlem i LO fra før...
Medlemmer av andre fagforeninger eller 

forbund innen LO, som skifter arbeidsgiver/ 
arbeidsplass/ organisasjonsområde må sørge 
for å få overført medlemskapet, for å hindre 
brudd i ansiennitet og forsikringsrettigheter. 
Overføring ordnes ved henvendelse til Elek-
troarbeidernes Fagforening. Husk å gi beskjed 
til fagforeningen når du skifter arbeidsgiver 
enten direkte eller gjennom din klubbleder.

Hva koster medlemskapet og hvordan 
er det ...
Dersom jeg er et vanlig medlem...
Prisen på et vanlig medlemskap består av en 
kontingentdel som utgjør 1,8% av bruttoløn-
nen, pluss en forsikringsdel som koster 492 
kroner måneden (april 2015). Det er mulig 
å reservere seg mot ektefelle- og uføreforsik-
ringen. Da koster forsikringen 184 kroner 
måneden og består av Grunnforsikring liv, 
Kollektiv hjem og Topp reiseforsikring. Om 
man også reserverer seg mot reiseforsikringen 
blir prisen 106. Medlemmer på Landsoverens-
komsten for elektrofagene har i tillegg en fri-
tidsulykkesforsikring som betales av LO.

Medlemskap
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Av kontingenten på 1,8% går 0,87% til 
EL&IT Forbundet sentralt, 0,13% til EL&IT 
Forbundet Distrikt Hordaland og Sogn og 
Fjordane, og 0,80% til Elektroarbeidernes 
Fagforening. Fagforeningen tilbakefører de-
ler av kontingenten til klubbene etter regler 
fastsatt av representantskapet. Pr. april 2015 
er dette 400 kroner pr medlem pr år. Forut-
setningen er at klubben leverer inn regnskap.
Enkelte klubber har klubbkontingent ut over 
dette. Tillitsvalgte i klubben kan orientere 
nærmere om dette.

Dersom jeg er lærling...
Det er like viktig at du er medlem selv om du 
”bare” er lærling. Du betaler kun kontingent 
og har alle rettigheter medlemskapet kan gi. 
Du er fritatt fra å betale forsikringsdelen, men 
får likevel kollektiv hjemforsikring, grunnfor-
sikring liv og ulykke, og reiseforsikring. 

Når jeg avtjener verneplikten
For medlemmer som avtjener førstegangs mi-
litærtjeneste og kun mottar dagpenger, gis det 
fritak fra forsikringskontingent og medlems-
kontingent.

Dersom jeg er skoleelev
Elevmedlemskapet er gratis og gir rett til in-
formasjon og veiledning om rettigheter og 
lønns- og arbeidsforhold, deltakelse på ung-
domskurs, og rett til å tegne rimelig forsikring

Dersom jeg er student 
Studentmedlemskap koster for tiden 500 kro-
ner året og inkluderer kollektiv hjemforsik-
ring, juridisk hjelp, informasjon og rett til del-
takelse på kurs. En har som studentmedlem 
også rett til å tegne annen rimelig forsikring.

Dersom jeg er arbeidsledig...
Dersom du er medlem når du blir arbeidsløs 
beholder du medlemskapet under arbeidsle-
dighetsperioden. Du blir fritatt for kontin-
gent så lenge du er arbeidsløs. De første åtte 
ukene er du også fritatt fra å betale premie til 
forsikringsdelen. Du kan søke forbundet om 
ytterligere fritak utover dette med bakgrunn 
i din egen økonomiske situasjon. Vilkåret for 
kontingent- og forsikringsfritak er at du do-
kumenterer mottatt dagpenger under arbeids-
ledighet for foreningen. Du kan ikke melde 
deg inn som medlem når du er arbeidsledig. 

Dersom jeg tar permisjon...
Dersom du som medlem tar permisjon fra 
jobben uten lønn på grunn av fødsel, om-
sorgsoppgaver, militærtjeneste eller lignende, 
eller mottar arbeidsavklaringspenger kan du 
fortsatt stå som medlem. Når du har slik per-
misjon uten lønn og ikke har annen arbeids-
inntekt, er du fritatt for kontingent, men for-
sikringsdelen må du betale selv. 
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Dersom jeg blir syk...
I tariffoppgjøret i 2010 fikk vi inn i Landso-
verenskomsten at arbeidsgiver skal betale 
sykelønn i hele sykdomsperioden, og dermed 
går kontingenttrekket som vanlig i hele syk-
domsperioden. Arbeidsgiver får så refundert 
fra NAV det som går ut over arbeidsgiverperi-
oden på 16 dager, inntil 6G. Mange bedrifter 
gir full sykelønn (også ut over 6G) under hele 
sykdomsperioden. G = Grunnbeløpet i folke-
trygden som reguleres årlig og var fra 1. mai 
2014 på kr. 88 370

Når jeg blir pensjonist...
Som pensjonist (100%) betaler du kun for de 
forsikringer du har. Selve medlemskapet er 
gratis. Fra du er 67 år betaler du en premie 
på kr 1300.- pr. år. Denne dekker forsikrin-
gene Kollektiv hjem, samt Grunnforsikring. 

Eventuell reiseforsikring kan du ha i tillegg, 
men da må du betale for det utenom. Fra 75 år 
bortfaller premien på kr 1300,- pr år. Kollek-
tiv hjem samt grunnforsikringen gjelder frem-
deles, men eventuelle frivillige forsikringer 
gjennom forbundet må betales av den enkelte. 

Dersom jeg blir uføretrygdet...
Som uføretrygdet (varig ufør i 100%) med do-
kumentasjon har du gratis medlemskap, men 
må betale for den forsikringen du har. Da er 
det den ”lille pakken” (kollektiv hjem, grunn-
forsikring og reiseforsikring) som er obligato-
risk.  Fra du er 67 år betaler du kr 1300 pr år i 
kontingent frem til du er 75 år. Kollektiv hjem 
samt grunnforsikringen gjelder fremdeles, 
men eventuelle frivillige forsikringer gjennom 
forbundet må betales av den enkelte.

Landstariffkonferansen i 2009 i Rogaland reiste et unisont krav 
om at arbeidsgiver måtte forskuttere sykelønn i hele sykmel-
dingsperioden. Her er delegasjonen fra Elektroarbeidernes 
Fagforening.
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HMS
i et bredt perspektiv

Jobb sikkert!
Det å arbeide medfører fare for skader. Det 
hele starter med å ha det ryddig på arbeids-
plassen og ha skikkelige spise-, skifte- og sani-
tærforhold. Elektroarbeidere er ofte utsatt for 
belastningsskader. Skuldre, nakke og knær er 
spesielt utsatt. Derfor må vi bruke godt ver-
neutstyr og skikkelig verktøy. Det kommer 
stadig nytt og bedre utstyr som kan hindre 
skader. Like viktig er det å redusere tidspress 
og stress som kan medføre skader og plager.

Strømgjennomgang er også en reell fare. Det 
kan gi senskader som kan dukke opp etter 
mange år. Strømgjennomgang skal ikke kun-
ne skje dersom vi utfører arbeidet i henhold 
til regelverket. Alle som arbeider med elek-
triske anlegg skal årlig gjennomgå FSE-kurs 
(Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift 
av elektriske anlegg). Når flere personer ar-
beider sammen på elektriske anlegg skal det 
være klarlagt hvem som er ansvarlig for å lede 
sikkerhetstiltakene. Denne personen betegnes 
”ansvarlig for arbeidet” på lavspenningsan-
legg og ”leder for sikkerhet” på høyspen-
ningsanlegg. 

Arbeider du alene må du i praksis være ditt 
eget verneombud og må selv tenke gjennom 
hvordan du kan arbeide sikkert. Ved alle be-
drifter som sysselsetter mer enn ti arbeidsta-
kere skal det velges verneombud. Verneombu-
det skal se til at virksomheten er innrettet og 
vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en 
slik måte at hensynet til arbeidstakernes sik-
kerhet, helse og velferd er ivaretatt. 

Tenk sikkerhet i ditt daglige arbeid. Det er 
ingen som takker deg dersom du har ødelagt 
deg på jobben.

Lange tradisjoner bak kampen for sikker-
het på elektriske anlegg. 
Utfordringene for verneombud er mye de 
samme innenfor installasjon, IKT og energi-
bransjen. Derfor samarbeider fagforeningen 
med EL&IT Distrikt Hordaland, Sogn og 
Fjordane om utvalgsarbeid innen Helse, Mil-
jø og Sikkerhet. Distriktets vernekonferanse 
feiret 15 år i 2015. Verneombud kan selvfølge-
lig også få råd fra Elektroarbeidernes Fagfore-
ning.

Fanemarkering 23. september 2014 mot endringer i Arbeidsmiljøloven.
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Et av de første målene elektromontørene satte 
for sin egen organisasjon, var å arbeide for 
en forsvarlig fagutdanning og et offentlig re-
gelverk som skulle ivareta sikkerheten ved de 
elektriske anleggene. Tilsynsloven av 1929, og 
lov om fagopplæring av 1957, var blant annet 
et resultat av de krav elektromontørenes fag-
foreninger hadde stilt, og ble en seier for fag-
bevegelsen og brukerne. Kampen for trygge 
faglige forskrifter er ikke vunnet en gang for 
alle.  I de seinere år har vi opplevd krefter som 
vil endre eller fjerne disse forskriftene, noe 
Elektroarbeidernes Fagforening ikke har sittet 
rolig og sett på. Fagforeningen har både gjen-
nom 1990 årene og videre helt frem til nå lagt 

ned en betydelig aktivitet for å sikre trygge 
forskrifter, gjennom egne utspill og aksjoner. 

Arbeidsmiljøloven - en milepæl for fag-
bevegelsen
Kampen for et trygt og godt arbeidsmiljø 
nådde en milepæl for norsk fagbevegelse ved 
innføringen av arbeidsmiljøloven i 1977. Elek-
troarbeidernes Fagforening ønsker å fortsette 
arbeidet for et trygt og godt arbeidsmiljø for 
sine medlemmer og samfunnet som sådan. 
Nå i 2015 har vi en Høyre/FRP-regjering som 
endrer Arbeidsmiljøloven og slik flytter mer 
makt til arbeidsgiverne. Kampen fortsetter.

Hovedavtalen og tariffavtalene 
er medlemmenes eget verk
Det viktigste avtaleverket mellom organisa-
sjonene i arbeidslivet består av hovedavtalen 
og tariffavtaler. Hovedavtalen er en sentralt 
inngått avtale mellom LO og NHO og gjel-
der for alle medlemsbedrifter i privat sektor. 
Hovedavtalen kalles også gjerne arbeidsli-

vets grunnlov. Tariffavtalene er mer tilpasset 
de enkelte bransjene, og det finnes ofte flere 
ulike tariffavtaler innen hvert forbund. Som 
medlem får du utlevert et nytt eksemplar av 
avtalene etter hvert som de blir oppdatert.
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Noen viktige områder som er regulert av Ho-
vedavtalen:

• Organisasjonsretten og forhandlingsret-
ten

• Tillitsvalgtes rettigheter og plikter
• Vernearbeid og bedriftshelsetjeneste
• Permitteringer
• Ansiennitetsreglene
• Særavtaler
• Bedriftenes informasjonsplikt
• Ulike intensjonsavtaler om samarbeid

Elektroarbeidernes Fagforening organiserer 
en rekke faggrupper innen elektrobransjen, 
og har opprettet tariffavtaler for disse. Det er 
flere ulike overenskomster, men de aller fleste 
medlemmene får sine lønns- og arbeidsvilkår 
fastsatt på bakgrunn av Landsoverenskom-
sten for elektrofagene.

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEK-
TROFAGENE
gjelder for bedrifter som utfører installasjon, 
montasje og vedlikehold av elektriske anlegg, 
med tilhørende anlegg for automatisering, 
data, telekommunikasjon og lignende. Repa-
rasjon og vedlikehold av elektriske/elektronis-
ke apparater og utstyr er også en del av over-
enskomstens omfang. Noen viktige områder 
som er regulert av Landsoverenskomsten for 
elektrofagene:

• Lønnsvilkår
• Ansettelsesvilkår
• Kompetanseutvikling
• Fagopplæring
• Arbeidstid, overtid og skiftarbeid
• Reisebestemmelser
• Inn- og utleie

• Tillegg for spesielle arbeidsforhold
• Ferie, helligdager, velferdspermisjoner
• Sluttvederlagsordningen  

 
AKKORDTARIFFEN
Er en prisliste som elektrikerne kan bruke i 
tillegg til Landsoverenskomsten og dermed 
øke lønna si betraktelig. Det er i følge akkord-
tariffen forutsetningen at elektrisk arbeid på 
nybygg, forandringsarbeider og andre instal-
lasjonsarbeider hvorfor priser finnes anført i 
prislista, utføres i akkord etter prislisten. 

OFFSHOREAVTALEN
er også et tillegg til Landsoverenskomsten og 
gjelder for arbeidstakere som reiser offshore.  

PRODUKTIVITETSAVTALEN ONSHORE 
er en produktivitetsavtale for arbeid i elek-
trobransjen knyttet til oljerelatert/ petrokje-
misk virksomhet på eller ved land. Landso-
verenskomsten ligger også i bunn for den.

PRODUKTIVITETSAVTALEN FOR SKIP-
SINSTALLASJON 
er en produktivitetsavtale for arbeid i elek-
trobransjen knyttet til skipsinstallasjon, og er 
knyttet opp til Landsoverenskomsten.

Tariffavtalene er et resultat av tariffarbeidet 
som blir utført i klubbene, ledet og samord-
net av fagforeningene og forhandlet fram av 
forbundet. Gode tariffavtaler bygger på høy 
aktivitet i fagforeninger og klubber. Elektro-
arbeidernes Fagforening er en fagforening 
som prioriterer aktiviteten omkring tariffav-
talene høyt, og setter av betydelige summer 
for å sikre denne aktiviteten. Retten til å bru-
ke tariffavtalene og å stå som akkordtaker er 
forbeholdt medlemmene!



Elektroarbeidernes Fagforening – ditt viktigste verktøy18

Klubbene
Det er gjennom klubbapparatet medlemmene 
i første rekke kommer i kontakt med fagbeve-
gelsen. Det er også her medlemmene gjennom 
sin innflytelse kan gjøre bruk av organisasjo-
nen som sitt viktigste verktøy. Klubbene er 
det leddet som til daglig står direkte overfor 
arbeidsgiverne, og som oftest må ta den før-
ste støyten. Det er derfor viktig at flest mulig 
deltar i klubbarbeidet.

Klubbene velger sine medlemmer til repre-
sentantskapet. Det er slik det enkelte medlem 
øver innflytelse på fagforeningens beslutnin-
ger. Det er en viktig oppgave for fagforenin-
gen å se til at klubbene fungerer.

Foreningen bidrar med et klubbtilskudd på 
kr. 400 pr. medlem pr. år, og beløpet kan økes 
etter søknad.

Nye klubber får kr 3000 i startstøtte når de 
etablerer seg. Klubbtilskuddet skal hjelpe 
klubbene med driften, og utvikle fagfore-
ningstilhørigheten slik at medlemmene finner 
det fornuftig å ta i bruk klubbapparatet, og 
selv ønsker å delta. 

Klubbene fungerer ofte ulikt. Store klubber 
har ofte tillitsvalgte på heltid eller deltid. Det 
er gjennom medlemmenes valg og påvirkning 
klubbarbeidet skapes. Dersom man ikke når 
frem med sine synspunkter på bedriften, kan 
det være aktuelt å søke hjelp i fagforeningen. 
For å samkjøre klubbarbeidet i fagforeningen 
gjennomføres jevnlig klubblederkonferanser, 
normalt 5-6 i året. Dette gir svært gode re-
sultater både i de lokale tilpasningsforhand-
lingene og med hensyn til samholdet i fagfo-
reningen. 

Fagforeningens oppbygging
Elektroarbeidernes Fagforening er det viktig-
ste organisasjonsleddet mellom forbundet og 
klubbene på bedriftene. Elektroarbeidernes 
fagforening samordner klubbenes krav og 
hjelper klubber og enkeltmedlemmer i fag-
lige sammenhenger. Når avtale eller lovverket 
blir overtrådt, noe som ikke er uvanlig, er det 
fagforeningens oppgave å hjelpe når klub-
bene eller enkeltmedlemmene blir for lette. 
Elektroarbeidernes Fagforening har også til 
oppgave å informere og skolere tillitsvalgte 
og medlemmer i faglige og politiske sammen-
henger, og påse og hjelpe til at klubbarbeidet 
fungerer tilfredsstillende. Foreningens høyes-
te organ er representantskapets årsmøte som 
består av valgte medlemmer fra klubbene. Det 

er i representantskapet de store og viktige av-
gjørelsene i fagforeningen tas. Her møter om 
lag 100 representanter fra klubbene. Herfra 
velges fagforeningens tillitsvalgte til Fagfo-
reningens styre og utvalg, samt Distriktets 
representantskap. Distriktet er organisasjons-
leddet mellom fagforening og forbund.

Fagforeningens styre består av 9 representan-
ter og 5 vararepresentanter. For å sikre aktivi-
teten på viktige områder velges også represen-
tanter til 7 faste utvalg som hver har normalt 
7 medlemmer. Utvalgene arrangerer og tilbyr 
en rekke kurs og konferanser som kunngjøres 
i løpet av året.
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• Skips- og oljeutvalget behandler saker og gjennomfører aktivitet som er knyttet til mari-
tim installasjonsvirksomhet, samt store anlegg på land.

• Studieutvalget planlegger og gjennomfører fagforenings- og tillitsvalgtkurs. 
• Fagutdanningsutvalget følger opp saker knyttet til fagutdanning og etterutdanning.
• Tariffutvalget behandler tariffspørsmål. 
• Ungdomsutvalget behandler saker som engasjerer ungdommen spesielt.
• Mediautvalget lager fagforeningens medlemsblad, og oppdaterer websiden.
• Montørjentene arbeider for å utvikle elektrofagene som et bransjeområde godt tilpasset 

kvinner. Utvalget avholder egne kvinnekonferanse/møter som del av dette.

Du kan lese mer om utvalgene på efbergen.no

Tradisjoner
Stord Elektrikerforening ble stiftet 15. fe-
bruar 1953. I Bergen ble Elektromontørenes 
Forening stiftet 5. mars 1903. Foreningen var 
en av drivkreftene for å stifte et eget elektri-
kerforbund i 1918, og her sto vi også som 
medlem til vi i 1931 ble ekskludert, da man 
ikke ville la seg underordne et politisk diktat. 
I 1949 ble vi igjen medlem i Norsk Elektriker- 
og Kraftstasjonsforbund, og i 1998 fulgte vi 
med inn i EL&IT-Forbundet. Medlemmene 
i Elektromontørenes Forening har gjennom 
historien måttet slåss mot ulike arbeidsgive-
res trakasseringer, lønnsnedslag og lockout. 
Og mot det uverdige jobbesystemet uten fast 
ansettelse og med tilfeldig lønn. Men dette er 
også historien om kampen for sikkerheten på 
de elektriske anleggene. Det er historien om 
kampen for verdige arbeidsforhold og lønn, 
og om byggingen av velferdsstaten. Det er his-
torieforfalskning å redusere arbeiderbevegel-

sens seire på disse områdene til et resultat av 
utviklingen. Kampen er ikke vunnet en gang 
for alle. Det finnes fortsatt krefter som arbei-
der for økte klasseskiller, og som er villig til å 
sette profitt foran sikkerhet. Elektroarbeider-
nes Fagforening er gjennom sin historie trygt 
forankret i arbeiderbevegelsens grunnhold-
ninger om frihet, rettferdighet og solidaritet. 
Og kampen for et samfunn der en hver yter 
etter evne og får etter behov. Derfor tror vi 
også at tilknytningen til LO og EL&IT-For-
bundet fortsatt har framtida for seg. Likevel, 
det er troen på framtiden og viljen til selv å 
bestemme den veien vi vil gå som må være 
drivkraften i vårt arbeid. Slik skapes framti-
dens historie. Sommeren 2003 kom historie-
boken som omhandlet fagforeningens første 
hundre år: ”Elektrikere mot strømmen”, ført 
i pennen av Jone Sunde.
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