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Markedets ubegrensede frihet blir i 
dag framstilt som eneste mulige sam-
funnsutvikling. Den sterkestes rett og 
individualismen blir dyrket og hyllet. 
Forkjemperne for denne ideologien 
er selvsagt meget godt organisert. Du 
skjønner selv godt hvorfor. Organi-
sering - som verktøy - er den eneste 
arbeidsformen som varig kan utøve 
innflytelse. Som fagarbeider vet du 
hvor viktig det er å ha godt verktøy. 
Og skal man få til et godt resultat må 

verktøyet brukes - og det må brukes 
riktig. Ikke alle gjør det, de gir verk-
tøyet skylden når resultatet ikke blir 
som forventet. Elektroarbeidernes 
Fagforening er et fellesverktøy for 
elektroarbeiderne her vest. Men som 
andre verktøy må du ta det i bruk for 
å ha nytte av det. Som medlem får du 
sammen med dine arbeidskamerater 
retten til å bruke dette verktøyet. Og 
det som blir skapt er ditt.

Elektroarbeidernes Fagforening –
Ditt viktigste verktøy
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Det hele starter med deltakelse. Som 
medlem i Elektroarbeidernes Fag-
forening deltar du i et fellesskap for 
innflytelse i hverdagen. Et fellesskap 
for vern mot de utrygge arbeids- og 
samfunnsforhold som markedslibera-
lismen skaper. Vårt svar er kollektive 
avtaler og lovfestede velferdsgoder, 
som kommer alle til gode. Som 
medlem blir du også en del av den 
norske fagbevegelsen, som i kraft av 
sin størrelse har betydelig innflytelse 
på samfunnsutviklingen. Elektroar-
beidernes Fagforening, Hordaland og 
Sogn og Fjordane organiserer ansatte 
i elektrobransjen i privat sektor i 
Hordaland og Sogn og Fjordane.
Foreningen er tilsluttet Landsorga-
nisasjonen (LO) gjennom EL&IT-
forbundet. Landsorganisasjonen er 
 

Norges største arbeidstakerorganisa-
sjon, og samtidig en paraplyorganisa-
sjon bestående av en rekke fagfor-
bund med til sammen over 850 000 
medlemmer. EL&IT-forbundet har 
om lag 37 000 av disse.

EL&IT-forbundet er dannet gjen-
nom en sammenslutning av fagfo-
reningene innen bransjen, og skal 
følgelig fungere som fagforeningenes 
forlengede arm sentralt.
Elektroarbeidernes Fagforening, Hor-
daland og Sogn og Fjordane, er med 
sine omlag 2750 medlemmer (juni 
2010) EL&IT-forbundets største 
fagforening.
Elektroarbeidernes Fagforening er 
også tilsluttet LO sine lokale organi-
sasjonsledd i begge fylkene.

Innflytelse starter med deltakelse
Litt om fagforeninges plass i fagbevegelsen
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Elektroarbeidernes Fagforening 
Hordaland, Sogn og Fjordane ble 
etablert sommeren 1997, etter at de 
tre fagforeningene i Bergen, Stord 
og Florø som tidligere hadde delt 
området mellom seg, slo seg sammen 
til en fagforening. Elektroarbeidernes 
Fagforening ledes til daglig fra foren-
ingens egne lokaler i Kalfarvei 71 i 
Bergen, og i Sjøhuset på Stord. 

På hovedkontoret i Bergen treffer du 
til daglig fagforeningens
leder Ove Toska, organisasjonsse-
kretærene Åge Blummenfelt og Atle 
Rasmussen, samt kontorsekretærene 
Le Hang Nguyen og Vigdis Røyrvik
På lokalkontoret på Stord treffer du 
til daglig organisasjonssekretær Kjell 

Sverre Aasheim og kontorsekretær 
Elin Risnes eller Jane Westerheim.
Det at vi rår over egne eiendommer 
gir også frihet til flere aktiviteter. Vi 
vil at du som medlem skal bidra til 
å fylle husene med dine visjoner og 
dine ideer.

Fagforeningens viktigste oppgave er:
• Å organisere arbeidstakere innen 
elektrobransjen og opprette tariffav-
taler. 
• Sikre medlemmenes faglige, økono-
miske, sosiale og kulturelle interesser.
• Skape en trygg hverdag og framtid 
for medlemmene ved å påvirke de 
politiske beslutningsprosessene.
• Bevare fagene.

Elektroarbeidernes Fagforening
Hordaland, Sogn og Fjordane
Litt om daglig drift
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Elektroarbeidernes Fagforening er det 
viktigste organisasjonsleddet mellom 
forbundet og montørklubbene på 
bedriftene. Elektroarbeidernes Fagfo-
rening samordner klubbenes krav og 
hjelper klubber og enkeltmedlemmer 
i faglige sammenhenger. Når avtale 
eller lovverket blir overtrådt, noe som 
ikke er uvanlig, er det fagforeningens 
oppgave å legge tyngden til 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 sammenhenger, 
og påse og hjelpe til at klubbarbeidet 
fungerer tilfredsstillende. Fagforenin-
gens høyeste organ er representant-
skapet, som møtes to ganger i året, i 
mars og oktober. I mellom represen-
tantskapsmøtene ledes fagforeningen 
av styret som møtes jevnlig.

Det er vi som trør til når klubbene 
blir for lette.
Litt om vårt ansvarsområde

EL&IT FORBUNDETS ORGANISASJONEL&IT FORBUNDETS ORGANISASJON

Klubber

E-verkenes Fagforening
Vestlandet

Energiforeninga S&F

Klubber

ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING
HORDALAND, SOGN OG FJORDANE

EL&IT Fagforening
T&D

EL&IT FORBUNDET
DISTRIKT

EL&IT FORBUNDET
SENTRALT

LO
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Det er gjennom arbeidet verdier blir skapt, både lokalt i bedriften og i sam-
funnet. Det er derfor rimelig at vi som arbeidstakere får vår rettmessige del av 
disse verdiene, som lønn og offentlig velferd. Det er en viktig målsetting for 
oss å sørge for at dette skjer. Som medlem er du selv med på å påvirke dine 
egne lønns og arbeidsvilkår. 

Som aktiv og samfunnsengasjert organisasjon vil vi:
• Arbeide for trygge lønns- og arbeidsforhold, og sikre medlemmene innfly-
telse i egen hverdag.
• Arbeide for å sikre rammene for faget, og for å sikre medlemmene rett til 
betalt etter- og videreutdanning.
• Aldri gi opp kampen mot arbeidsløsheten. Retten til arbeid betyr retten til 
deltakelse i samfunnet.
• Forsvare og agitere for å bygge ut velferdsstaten.
• Bidra til å sette dagsorden i samfunnsdebatten og i fagbevegelsen gjennom 
konkrete utspill.
• Arbeide for å bevare velferdsstaten.
• Arbeide for å hindre sosial dumping.

Det er gjennom arbeidet verdier blir skapt
Litt om fagforeningens mål og visjoner
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Elektroarbeidernes Fagforening or-
ganiserer 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 
Landsoverenskomsten for elektrofa-
gene

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR 
ELEKTROFAGENE
gjelder for bedrifter som utfører 
installasjon, montasje og vedlikehold 
av elektriske anlegg, med tilhørende 
automasjons- og instrumenterings-
anlegg samt reparasjon av elektriske/
elektroniske apparater og utstyr. 

AKKORDTARIFFEN
Er en prisliste som elektrikerne  
kan bruke i tillegg til Lands-over-
enskomsten og dermed øke lønna si 
betraktelig. Det er en forutsetning at 
elektrisk arbeid på nybygg, foran-
dringsarbeider og andre installasjons-
arbeider hvor priser finnes anført 
i prislisten, utføres i akkord etter 
prislisten.

OFFSHOREAVTALEN
er også et tillegg til Landsoverens-
komsten og gjelder for arbeidstakere 
som reiser offshore.  

Tariffavtalene er medlemmenes eget verk
Litt om hvordan du som medlem påvirker din 
egen lønn
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PRODUKTIVITETSAVTALEN 
ONSHORE 
er en produktivitetsavtale for arbeid 
i elektrobransjen knyttet til oljere-
latert/ petrokjemisk virksomhet på 
eller ved land. Landsoverenskomsten 
ligger også i bunn for den.

PRODUKTIVITETSAVTALEN FOR 
SKIPSINSTALLASJON 
er en produktivitetsavtale for arbeid 
i elektrobransjen knyttet til skips-
installasjon, og er knyttet opp til 
Landsoverenskomsten.

Tariffavtalene er et resultat av tariff-
arbeidet som blir utført i klubbene, 
ledet og samordnet av fagforeningene 
og forhandlet fram av forbundet. 
Gode tariffavtaler bygger på høy 
aktivitet i fagforeninger og klubber. 
Elektroarbeidernes Fagforening er en 
fagforening som prioriterer aktivi-
teten omkring tariffavtalene høyt, 
og setter av betydelige summer for 
å sikre denne aktiviteten. Retten til 
å bruke tariffavtalene og å stå som 
akkordtaker er forbeholdt medlem-
mene!

Som medlem påvirker du tar-
iffavtalene ved
• Å stå som akkordtaker.
• Aktiv deltaking i klubbarbeidet.
• Gjennom forslag og debatt i 
representantskapet.
• Gjennom foreningens tariffut-
valg.
• Gjennom forslag og debatt på 
distriktstariffkonferansene og 
landstariffkonferansene.
• Gjennom Landtariffkonferan-
sens valg av forhandlingsutvalg.
• Gjennom deltaking og debatt på 
fagforeningens tariffkurs.



12 Elektroarbeidernes Fagforening - ditt viktigste verktøy

Dette er noe vi alltid må ha i mente 
både i tariffarbeidet og annet faglig 
arbeid. Lokalt er ledelsen for instal-
lasjonsbedriftene våre motparter. 
De aller fleste er organisert i Norges 
Elektroentreprenørforbund NELFO, 
som igjen er tilsluttet Næringslivets 
Hovedorganisasjon NHO gjennom 
Norsk Teknologi.
I Norsk arbeidsliv er prinsippet at 
bedriftene i kraft av sin eiendomsrett 
alene innehar styringsretten.
I tillegg er mange av de store instal-
lasjonsbedriftene deler av mektige 
storkonsern, som sammen med 
arbeidsgiverorganisasjonen, har 
stor politisk innflytelse. Dette betyr 

naturligvis at det stilles store krav til 
oss som organisasjon. Vår styrke er 
medlemmenes antall, samhold og 
lojalitet. Våre virkemidler er aktiv 
deltakelse, forhandlinger, demonstra-
sjoner, streik og annen arbeidskamp.

Det er våre motparter som sitter 
med styringsretten
Litt om hvilke krefter vi står overfor
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Jobb sikkert!
Det å arbeide medfører fare for 
skader dersom arbeidet ikke utføres 
sikkert. Det hele starter med å ha 
det ryddig på arbeidsplassen og ha 
skikkelige spise-, skifte- og sanitær-
forhold.
Elektroarbeidere er ofte utsatt for 
belastningsskader. Skuldre, nakke og 
knær er spesielt utsatt. Derfor er det 
viktig at vi tar i bruk godt verneut-
styr og skikkelige verktøy. Det kom-
mer stadig nytt og bedre utstyr som 
kan hindre slike skader. Like viktig er 
det å redusere tidspress og stress som 
kan medføre skader og plager.

Strømgjennomgang er også en reell 
fare, og det kan gi skumle senskader 

som kan dukke opp etter mange år. 
Strømgjennomgang skal imidlertid 
ikke kunne skje dersom vi utfører 
arbeidet i henhold til regelverket.
Alle som arbeider med elektriske 
anlegg skal årlig gjennomgå FSE-
kurs. (Forskrift om sikkerhet ved 
arbeid i og drift av elektriske anlegg.) 
Dette for å friske opp hvordan en 
kan arbeide sikkert på eller nær ved 
spenningssatte elektriske anlegg. Når 
flere personer arbeider sammen på 
elektriske anlegg skal det være klar-
lagt hvem som er ansvarlig for å lede 
sikkerhetstiltakene. Denne personen 
betegnes ”ansvarlig for arbeidet” på 
lavspenningsanlegg og ”leder for sik-
kerhet” på høyspenningsanlegg. 
Arbeider du alene må du i praksis 
være ditt eget verneombud og må 
selv tenke gjennom hvordan du kan 
arbeide sikkert. Ved alle bedrifter 
som sysselsetter mer enn ti arbeids-
takere skal det velges verneombud. 
Verneombudet skal se til at arbeidet 
blir utført på en slik måte at hen-
synet til arbeidstakernes sikkerhet , 
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 
sikkerhet på elektriske anlegg. 
Siden utfordringene for verneombud 
er mye de samme som innenfor ener-
gibransjen og telesektoren bestemte 

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i et 
bredt perspektiv
Litt om fagforeningens HMS arbeid
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fagforeningen seg for en tid tilbake 
å samarbeide med EL&IT Distrikt 
Hordaland, Sogn og Fjordane om 
utvalgsarbeid innen Helse, Miljø og 
Sikkerhet. Blant annet feiret Distrik-
tets Vernekonferanse 10 år i 2010. 
Verneombud kan selvfølgelig få råd 
fra Elektroarbeidernes Fagforening i 
tillegg. Vi har imidlertid et bredere 
perspektiv på HMS-arbeidet og kam-
pen for et trygt og godt arbeidsmiljø 
har lange tradisjoner i Elektroarbei-
dernes Fagforening. Et av de første 
målene elektromontørene satte for 
sin egen organisasjon, var å arbeide 
for en forsvarlig fagutdanning og et 
offentlig regelverk som skulle ivareta 
sikkerheten ved de elektriske anleg-
gene. Tilsynsloven av 1929, og lov 
om fagopplæring av 1957, var blant 
annet et resultat av de krav elektro-
montørenes fagforeninger hadde stilt, 
og ble en seier for fagbevegelsen og 
brukerne når de kom på plass.
Kampen for trygge faglige forskrifter 
er ikke vunnet en gang for alle. I de 
seinere år har vi opplevd liberalistiske 
ideologiske strømninger som vil en-
dre eller fjerne disse forskriftene, noe 
Elektroarbeidernes Fagforening ikke 
har sittet rolig og sett på. Fagforenin-
gen har både gjennom 1990 årene 
og videre helt frem til nå lagt ned en 
betydelig aktivitet for å sikre trygge 
forskrifter, gjennom egne utspill og 
aksjoner. Kampen for trygge forskrif-
ter vil alltid være en svært viktig sak 
for Elektroarbeidernes Fagforening 
også i fremtiden.
Arbeidsmiljøloven - en milepæl for 

fagbevegelsen
Kampen for et trygt og godt 
arbeidsmiljø nådde en milepæl for 
norsk fagbevegelse ved innføringen 
av arbeidsmiljøloven i 1977. Da ble 
mye av det som tidligere hadde vært 
avtalefestet slått fast i lovs form. Men 
mest av alt representerte loven en 
holdningsendring i forhold til ar-
beidsmiljøet som faktor for sikkerhet 
og trivsel. Innføringen av ordningen 
med verneombud har betydd svært 
mye for arbeiderklassens innvirkning 
på arbeidsmiljøet siden den ble inn-
ført. Elektroarbeidernes Fagforening 
ønsker å fortsette arbeidet for et trygt 
og godt arbeidsmiljø for sine med-
lemmer og samfunnet som sådan.
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Foreningens høyeste organ er repre-
sentantskapets årsmøte som består av 
valgte medlemmer fra klubbene. Det 
er i representantskapet de store og 
viktige avgjørelsene i fagforeningen 
taes. Her møter om lag 100 represen-
tanter. Herfra velges fagforeningens 
tillitsvalgte til:
n Fagforeningens styre og utvalg

 Distriktets representantskap. Dis-
triktet er organisasjonsleddet mellom 
fagforening og forbund 

  Tariffkonferansene

Fagforeningens styre består av 9 
representanter og 4 vararepresentan-
ter. For å sikre aktiviteten på viktige 
områder velges også representanter til 
5 faste utvalg som hver har normalt 
7 medlemmer. Når det gjelder HMS-
arbeidet (Helse, Miljø og Sikkerhet) 
har fagforeningen gått i kompani-
skap med distriktet og det ordinære 
utvalgsarbeidet innen HMS ivaretaes 

av distriktets studie- og HMS-utvalg.

Utvalgene arrangerer og tilbyr en 
rekke kurs og konferanser som kunn-
gjøres medlemmene i løpet av året

Skips- og oljeutvalget behandler sa-
ker og gjennomfører aktivitet som er 
knyttet til maritim installasjonsvirk-
somhet, samt store anlegg på land.
Studieutvalget planlegger og gjen-
nomfører fagforening- og tillitsvalgt-
kurser 
Fagutdanningsutvalget følger opp 
saker knyttet til fagutdanning og 
etterutdanning.
Tariffutvalget behandler tariffspørs-
mål. 
Ungdomsutvalget behandler saker 
som engasjerer ungdommen spesielt.
Mediautvalget lager fagforeningens 
medlemsblad, oppdaterer websiden 
og behandler spørsmål knyttet til 
media og informasjonsvirksomhet.

Fagforeningens oppbygging
Litt om hvordan vi har innrettet oss

ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING 
2010

ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING 
2010



16 Elektroarbeidernes Fagforening - ditt viktigste verktøy

Studieutvalget har til oppgave å 
fremskaffe, planlegge og gjennomføre 
fagforeningskurs, og spesielle kurs 
fagforeningen etterspør.

Studieutvalget planlegger og gjen-
nomfører kursvirksomhet innen 
tillitsvalgtopplæring. Grunnleggende 
introduksjonskurs for medlemmer 
gjennomføres i stor grad av Dis-
triktets studie-og HMS-utvalg, så 
Elektroarbeidernes Fagforening kan 
konsentrere seg om målrettede kurs 
for tillitsvalgte slik som for eksempel 
kurs for nyvalgte tillitsvalgte og for 
de som ønsker å bli tillitsvalgte. 

Her får medlemmene kunnskap om 
fagbevegelsen og de grunnleggende 
avtalene og lovene som gjelder i 
arbeidslivet. Deltaking på slike kurs 
har for mange lagt grunnlaget for et 
livslangt og meningsfylt engasjement 

for arbeiderklassens kår. Interesserte 
medlemmer bør melde seg på de 
faglige kursene. Som medlem av LO-
familien kan du også få tilbud om 
videregående kurs i tillitsvalgtarbeid, 
både spesialiserte og generelle. Disse 
kan foregå enten på LOs kurssenter 
på Sørmarka, eller på andre kurs og 
konferansesentra, eller som studi-
ering lokalt, og hvor fagbevegelsens 
eget opplæringsorgan AOF er en
sentral samarbeidspartner. Flere av 
fagforeningens tillitsvalgte har vært 
på kurs i engelsk språk i Yorkshire i 
England. Når du deltar på kurs ar-
rangert av fagforeningen dekkes tapt 
arbeidsfortjeneste og utgifter. 

Studieutvalget
Litt om fagforeningens studiearbeid
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Kampen for fagutdanningen like 
gammel som fagforeningene - og 
like aktuell
Elektroarbeidernes Fagforening har 
sammen med forbundet stått i frem-
ste rekke når det gjelder å fremme 
krav om en etter- og videreutdan-
ningsreform. Mer enn noen andre 
har nettopp våre medlemmer blitt 
stilt overfor store utfordringer i møte 
med den teknologiske utviklingen. 
Fagforeningen følger nøye med i 
utviklingen av fagopplæringen både 
teoretisk og praktisk for at lærlingene 
skal få en best mulig faglig opplæ-
ring, og for at eldre fagarbeidere kan 
oppgraderes, for å sikre en høy faglig 
kvalitet innen elektrofagene. 
Fagutdanningsutvalget koordinerer 
dette arbeidet. Dette involverer 
opplæringsutvalgene på bedriften, 
de tilsynsvalgte for lærlingene, 
representantene i prøvenemdene, 
og de lokale opplæringskontorene. 
Fagutdanningsutvalget har generelt 
til oppgave å øke interessen for, og 
sette på dagsorden fagutdanning og 
skolepolitikk, både innenfor egen 
organisasjon og utenfor.

Fagforeningen har i samarbeid med 
Bergen Maritime videregående skole 
og forbundet sentralt fått på plass 
et modulbasert kurskonsept for å 
kunne gi gruppe L-montører påfyll 
av teori opp mot det som dagens 
Elektriker får. 

Litt om utdannings- og kurstilskudd
Som medlem i fagbevegelsen kan du 
søke stipend gjennom flere ordnin-
ger. Mest kjent er LOs utdannings-
fond som generelt sett gir tilskudd til 
all aktuell utdanning. Landsoverens-
komstens §5 om kompetanseutvik-
ling har bestemmelser om etterut-
danning. Vilkårene i forbindelse med 
slik etterutdanning forhandles fram 
mellom klubben og ledelsen på den 
enkelte bedrift. Gjennom forbundets 
utdanningsfond ELBUSfondet, er 
det mulig å få støtte til livsopphold 
ved etterutdanningskurs dersom 
arbeidsgiveren ikke betaler det. 

Fagutdanningsutvalget
Litt om fagforeningens arbeid med fagutdanning
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I Hordaland og Sogn og Fjordane er 
store deler av installasjonsvirksom-
heten knyttet til oljevirksomheten, 
skipsbygging og maritime aktiviteter. 
Skips- og oljeutvalget behandler 
saker og gjennomfører aktivitet som 
er knyttet til dette området. Slik virk-
somhet finner vi i store deler av våre 
to fylker og ved olje og gassbehand-
lingsanleggene. Langt over en tredel 
av medlemmene i Elektroarbeidernes 
Fagforening er knyttet til denne 
virksomheten. 

Pendlere og Internasjonalt miljø
Skips og oljeutvalget planlegger 
og gjennomfører kurs i de aktuelle 
tariffavtalene som gjelder. Dette 
skjer på bakgrunn av behovet og i 
samarbeid med de aktuelle klubbene. 
Utvalget gjennomfører årlige aktivi-
tetsuker med besøk på store anlegg. 

Utvalget deltar også på oljekonferan-
ser både nasjonalt og internasjonalt. 
Denne delen av fagforeningens med-
lemmer kommer i sitt arbeid jevnlig 
i kontakt med utenlandske firmaer 
og utenlandske arbeidere. Dette 
medfører økt behov for kontakt med 
utenlandsk fagbevegelse, noe som har 
ført til samarbeid blant annet med 
dansk og engelsk fagbevegelse.
Det er også blant denne delen av 
medlemsmassen at en finner de fleste 
reisemontørene. Skips- og oljeutval-
get er derfor opptatt av problemstil-
linger som er knyttet til reising, slik 
som arbeidstidsordninger, rotasjoner, 
boforhold, personelltransport og inn- 
og utleieforhold

Skips- og oljeutvalget
Litt om fagforeningens tariffarbeid innenfor 
skips- og oljevirksomhet
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Det er de organiserte arbeidere som 
bestemmer lønnsnivået i bransjen!
Å påvirke lønns og arbeidsfor-
hold vil alltid ha en høy prioritet i 
fagforeningsarbeidet. I Norge kan 
arbeidsgivere i utgangspunkt betale 
deg en veldig lav lønn. Gjennom 
tariffavtalen blir lønnsnivået fastsatt 
til et visst nivå.  Dette kan myndig-
hetene igjen allmenngjøre gjennom 
lov om allmenngjøring av tariffav-
taler. Det er lønnstillegg som får 
størst oppmerksomhet i samfunnet 
gjennom tarifforhandlingene som 
foregår hvert år. 

Tariffutvalget er det utvalget som 
bistår klubbene og styret i fagfore-
ningen i spørsmål om avtaleverket. 
Tariffutvalget driver årlige under-
søkelser på hva lønnsnivået i de 
forskjellige bedriftene er, og utgir 
statistikker om dette til medlems-
klubbene. På denne måten får de til-
litsvalgte innsyn i hva konkurrentene 

betaler, og kan dermed lettere møte 
argumenter fra arbeidsgiver om at ”vi 
har best betalt. 

Elektrikerne kan velge mellom flere 
lønnssystemer, akkordarbeid, bo-
nuslønn eller fastlønn. Tariffutvalget 
og administrasjonen holder kurs i 
dette avtaleverket, og medlemmer og 
tillitsvalgte blir lært opp i hvilke ret-
tigheter de har ihht. tariffavtalen.
Tariffutvalget behandler også forslag 
som klubbene ønsker å fremme til 
forhandlingsutvalget i hovedtariff-
oppgjøret hver annet år. I tillegg 
arrangerer fagforeningen klubble-
derkonferanser der tariffutvalget 
gir informasjon til tillitsvalgte om 
viktige bestemmelser eller endringer i 
avtaleverket. Kunnskap om rettighe-
ter i avtaleverket skal finnes både i 
klubbene og i fagforeningen. Derfor 
er tariffarbeidet en vesentlig del av en 
fagforenings arbeid.

Tariffutvalget
Litt om fagforeningens tariffarbeid
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Ungdomsutvalget ble opprettet av 
årsmøtet 2008.
Ungdomsutvalget skal være et forum 
for å ta opp særskilte tema og forhold 
som berører de yngre kreftene i 
fagforeningen. 
De vil også være representanter til 
distriktets, forbundets og fagbevegel-
sens øvrige ungdomsfora. 
Utvalget kan også bidra ved verving 
og informasjonsarbeid. Blant annet 
deltar representanter fra ungdomsut-
valget på LOs sommerpatrulje.
Ungdomsutvalgets leder har fast plass 
i fagforeningens styre. 

Ungdomsutvalget
Litt om fagforeningens ungdomsarbeid
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Vi vil du skal få se tingene fra begge 
sider
Informasjonssamfunnet er overvel-
dende og voksende. Mangfoldet bi-
drar også til å ”drukne” den informa-
sjonen du virkelig trenger. Særlig de 
store konsernene bruker stadig større 
midler på informasjonsvirksomhet. 
Dels for å påvirke politikerne og 
opinionen, dels for å få deg
som ansatt til å støtte sine egne stra-
tegier – snakke deres språk. Informa-
sjon omkring bedriftsforhold er et 
område arbeidsgiverne nærmest har 
hatt monopol på. Vi i Elektroarbei-
dernes Fagforening mener at du som
medlem har krav på alternativ infor-
masjon om arbeidslivet. Vi erkjenner 
også at framtidens organisasjoner
må beherske moderne informasjons-
virksomhet og informasjonsteknologi 

for å nå sine mål. I dette inngår
aktiv bruk av media som et viktig 
virkemiddel. Mediautvalget har 
blant annet som oppgave å legge 
premissene for dette arbeidet, ved å 
behandle spørsmål knyttet til media 
og informasjonsvirksomhet, lage 
fagforeningens medlemsblad, samt 
oppdatere fagforeningens web-side.

Mediautvalget
Litt om fagforeningens mediaarbeid

Elektroarbeidernes Fagforening - Hordaland, Sogn og Fjordane.  Årg. 20. nr 1  2010

1Aksjonerer for 
el-sikkerhet
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Fagforeningens forutsetning
Det er gjennom klubbapparatet 
medlemmene i første rekke kommer 
i kontakt med fagbevegelsen. Det er 
også her medlemmene gjennom sin 
innflytelse kan gjøre bruk av organi-
sasjonen som sitt viktigste verktøy. 
Klubbene er det leddet som til daglig 
står direkte overfor arbeidsgiverne, og 
som oftest må ta den første støyten. 
Det er derfor viktig at flest mulig 
deltar i klubbarbeidet.

Klubbene velger sine medlemmer til 
representantskapet. Det er slik det 
enkelte medlem øver innflytelse på 
fagforeningens beslutninger. Det er 
en viktig oppgave for fagforeningen å 
se til at klubbene fungerer.

Foreningen bidrar med et klubbtil-
skudd på kr. 300 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 fagforenings-
tilhørigheten slik at medlemmene 
finner det fornuftig å ta i bruk klub-
bapparatet, og selv ønsker å delta. 

Montørklubbene fungerer ofte ulikt. 
Store klubber har ofte tillitsvalgte på 
heltid eller deltid. Det er gjennom 
medlemmenes valg og påvirkning 
klubbarbeidet skapes. Likevel vet vi 
at dette arbeidet kan være problem-
fylt. Dersom man ikke når frem med 
sine synspunkter på bedriften, kan 
det være aktuelt å søke hjelp i fagfo-
reningen. For å samkjøre klubbar-
beidet i fagforeningen gjennomføres 
jevnlig klubblederkonferanser. Dette 
har vist seg å gi svært gode resultater 
både i de lokale tilpasningsforhand-
lingene og med hensyn til samholdet 
i fagforeningen. Elektroarbeidernes 
Fagforening arrangerer normalt 5-6 
klubblederkonferanser i året.

Klubbene 
Det viktigste leddet i organisasjonen
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I Bergen ble Elektromontørenes 
Forening stiftet 5. mars 1903. Stord 
Elektrikerforening ble stiftet den 15. 
februar 1953. I foreningens historie 
gjenspeiles også norsk arbeiderbe-
vegelses historie. Foreningen var en 
av drivkreftene for å stifte et eget 
elektrikerforbund i 1918, og her sto 
vi også som medlem til vi i 1931 ble 
ekskludert. Vi ville ikke underordne 
oss et politisk diktat. I 1949 ble vi 
igjen medlem i Norsk Elektriker- og 
Kraftstasjonsforbund, og i 1998 fulg-
te vi med inn i EL&IT-Forbundet. 
Medlemmene har gjennom historien 
kjempet mot ulike arbeidsgiveres tra-
kasseringer, 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. Kampen for et 
lovverk for å sikre den faglige kompe-
tansen. Det er historien om kampen 

for verdige arbeidsforhold og lønn, 
og om byggingen av velferdsstaten. 
Det er historieforfalskning å redusere
arbeiderbevegelsens seire på disse 
områdene til et resultat av utviklin-
gen. Kampen for disse godene er
ikke vunnet en gang for alle. Det 
finnes fortsatt krefter som arbeider 
for økte klasseskiller, og som setter 
profitt foran sikkerhet.  Elektroarbei-
dernes Fagforening er gjennom sin 
historie trygt forankret i arbeider-
bevegelsens grunnholdninger om 
frihet, rettferdighet og solidaritet. 
Vi ønsker et samfunn der enhver 
yter etter evne og får etter behov.
Derfor tror vi også at tilknytningen 
til LO og EL&IT-forbundet 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 framtidens historie - Gå inn 
i din tid!

Historiske tradisjoner
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Alle som arbeider på ett av de 
områdene som hører inn under 
vårt organisasjonsområde, kan bli 
medlem i fagforeningen. Dette 
gjelder også lærlinger. Vilkåret er at 
fagforeningens, forbundets, og LOs 
vedtekter aksepteres. Unntatt er 
de som er tilknyttet nazistiske eller 
fascistiske organisasjoner, disse nektes 
medlemskap. Organisasjonsområdet 
for Elektroarbeidernes Fagforening 
omfatter ansatte i bedrifter som
utfører installasjon, montasje og 
vedlikehold av elektriske anlegg med 
tilhørende anlegg for automatisering,
data, telekommunikasjon o.l. Repa-
rasjon og vedlikehold av elektriske/
elektroniske apparater og utstyr er 
også en del av organisasjonsområdet.

Hvordan blir jeg medlem?
Innmeldingsblanketter fåes ved 
henvendelse til klubbens tillitsvalgte 

eller fagforeningen. Du finner den 
også på fagforeningens webside. På 
forbundets webside er det anledning 
til å foreta elektronisk innmelding. 
Der finnes også informasjonsbrosjy-
rer på flere språk.

Dersom jeg er medlem i LO fra 
før...
Medlemmer av andre fagforeninger 
eller forbund innen LO, som skifter 
arbeidsgiver/arbeidsplass/ organi-
sasjonsområde må sørge for å få 
overført medlemskapet for å hindre 
brudd i ansiennitet og forsikrings-
rettigheter. Overføring ordnes ved 
henvendelse til Elektroarbeidernes 
Fagforening. Husk å gi beskjed til 
fagforeningen når du skifter adresse 
eller skifter arbeidsgiver, enten dir-
kete eller gjennom din klubbleder. 

Medlemskap
Hvem kan bli medlem?
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Dersom jeg er et vanlig medlem...
Prisen på et vanlig medlemskap be-
står av en kontingentdel som utgjør 
1,8% av bruttolønnen, pluss
en forsikringsdel som koster 414 
kroner måneden (januar 2010). Nye 
medlemmer kan reservere seg mot 
deler av forsikringskontingenten.
Fagforeningen tilbakefører deler av 
kontingenten til klubbene etter regler 
fastsatt av representantskapet.
Vi gjør oppmerksom på at enkelte 
klubber også opererer med klubb-
kontingent ut over dette. Slike
kontingenter går vanligvis til å dekke 
tilleggsytelser utover det fagforenin-
gen dekker. Dette kan være høy fag-
lig aktivitet, sosialt samvær, full lønn 
under arbeidskonflikt eller lignende. 
Tillitsvalgte i de enkelte klubbene vil 
kunne 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 hjemforsik-
ring, grunnforsikring liv og ulykke, 
og reiseforsikring. 

Når jeg avtjener verneplikten
Dersom du har permisjon uten lønn 
for å gjøre militærtjeneste, og ikke 
har annen arbeidsinntekt er du fritatt 
for kontingent. Premie til forbundets 
forsikringsordninger må du likevel 
betale.  For medlemmer som avtjener 
førstegangs militærtjeneste og kun 
mottar dagpenger, gies det også fritak 
fra forsikringskontingent. 

Dersom jeg er skoleelev
Elevmedlemskapet er gratis og gir 
rett til informasjon og veiledning om 

Hva koster medlemskapet og
hvordan er det ...
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rettigheter og lønns- og arbeidsfor-
hold, deltakelse på ungdomskurs, og 
rett til å tegne rimelig forsikring

Dersom jeg er student 
Elektroarbeidernes Fagforening kan 
også tilby medlemskap for studenter. 
Det koster for tiden 500 kroner året 
og inkluderer kollektiv hjemfor-
sikring, juridisk hjelp, informasjon 
og rett til deltakelse på kurs. En har 
som studentmedlem også rett till å 
tegne annen rimelig forsikring.

Dersom jeg er arbeidsledig...
Dersom du er medlem når du blir 
arbeidsløs beholder du medlemskapet 
under arbeidsledighetsperioden.
Du blir fritatt for kontingent 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 dokumenterer mottatt dagpenger 
under arbeidsledighet for foreningen. 
Du kan ikke melde deg inn som 
medlem når du er arbeidsledig.

Dersom jeg tar permisjon...
Dersom du som medlem tar permi-
sjon fra jobben uten lønn på grunn 
av fødsel, omsorgsoppgaver, attfø-
ring, militærtjeneste eller lignende, 
kan du fortsatt stå som medlem. Når 
du har slik permisjon uten lønn og 
ikke har annen arbeidsinntekt, er du 
fritatt for kontingent, men forsi-

kringsdelen må du betale selv. 

Dersom jeg blir syk...
De første 16 dagene du er syk dekker 
arbeidsgiver lønnen og kontingent-
trekket går som vanlig. I tariffoppgjø-
ret i 2010 fikk vi inn i Landsoverens-
komsten at arbeidsgiver skal betale 
sykelønn i hele sykdomsperioden, og 
dermed går kontingenttrekket som 
vanlig i hele sykeperioden. Arbeidsgi-
ver får så refundert fra NAV det som 
går ut over arbeidsgiverperioden på 
16 dager, inntil 6G. Mange bedrifter 
gir full sykelønn (også ut over 6G) 
under hele sykdomsperioden.
G = Grunnbeløpet i folketrygden 
som reguleres årlig og var pr 1. mai 
2010 på kr. 75641

Når jeg blir pensjonist...
Fra 67 år betaler du en premie på 
kr 900,- pr år. Denne inkluderer 
forsikringene Kollektiv hjem, samt 
grunnforsikring. Eventuell reisefor-
sikring kan du ha i tillegg men da må 
du betale for den utenom. 
Fra 75 år bortfaller premien på kr 
900,- pr år. Kollektiv hjem samt 
grunnforsikringen gjelder fremdeles, 
men eventuelle frivillige forsikringer 
gjennom forbundet må betales av 
den enkelte. 

Dersom jeg blir uførepensjonist...
Som uførepensjonist (varig ufør) 
med dokumentasjon har du gratis 
medlemskap, men må betale for den 
forsikringen du har. Da er det den 
”lille pakken” (kollektiv hjem, grunn-
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Dersom du blir AFP pensjonist.
Når du går av som AFP- pensjonist 
betaler du ikke medlemskontingent, 
men må betale forsikringskontin-
gent i henhold til den forsikringen 
du har. Da er det den ”lille pakken” 
(kollektiv hjem,  grunnforsikring og 
reiseforsikring som er obligatorisk.) 

forsikring og reiseforsikring) som er 
obligatorisk.  Fra du er 67 år betaler 
du kr 900 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.
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Det viktigste avtaleverket mellom 
organisasjonene i arbeidslivet består 
av hovedavtalen og ulike tariffav-
taler. Hovedavtalen er en sentralt 
inngått avtale mellom LO og NHO 
og gjelder for alle medlemsbedrifter 
i privat sektor. Hovedavtalen kalles 
også gjerne arbeidslivets 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.

Avtaleverket - hverdagens kjøreregler
Litt om noen viktige områder i avtaleverket
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Noen viktige områder som er regulert av Hovedavtalen
Organisasjonsretten og forhandlingsretten
Tillitsvalgtes rettigheter og plikter
Vernearbeid og bedriftshelsetjeneste
Permitteringer
Ansiennitetsreglene
Særavtaler
Bedriftenes informasjonsplikt
Ulike intensjonsavtaler om samarbeid

Hovedavtalen
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- noen viktige oråder som er reg-
ulert av Landsoverenskomsten for 
elektrofagene
Lønnsvilkår
Ansettelsesvilkår
Kompetanseutvikling
Fagopplæring
Arbeidstid, overtid og skiftarbeid
Reisebestemmelser
Inn- og utleie
Tillegg for spesielle arbeidsforhold
Ferie, helligdager, velferds-
permisjoner 
Sluttvederlagsordningen 

- noen viktige områder som er 
regulert av Offshoreavtalen
 Lønnsvilkår
Arbeidstid, fritid, overtid

Reiser, ventetid, mønstring
Ulempetillegg og sikkerhets-
bestemmelser

-litt om produktivitetsavtalene
Akkordtariffen, Produktivitetsavtalen 
onshore og Produktivitetsavtalen for 
skipsinstallasjon er alle lønnsavtaler 
som bygger på at du får betalt etter 
hvor mye som blir produsert. Dette 
er grunnen til at de kalles produkti-
vitetsavtaler. Tanken bak slike avtaler 
er at du med fornuftig planlegging 
og god innsats kan påvirke lønnen 
din. Særlig for Akkordtariffens del 
gir dette den enkelte mulighet for 
påvirkning av egen lønn. Avtalene er 
i hovedsak bygget opp som prislister 
for ulike installasjonsartikler

Tariffavtalene
Litt om avtaleverket. 
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Stortinget har vedtatt en rekke lover 
som både regulerer arbeidslivet og 
som angår deg som arbeidstaker. 
En rekke av disse lovene er ønsket, 
og mange av dem er et resultat av 
fagbevegelsens politiske arbeid. 
Vesentlig for oss er at lovverket sikrer 
de tillitsvalgte innflytelse. Saker som 
fagforeningen får til behandling er 
ofte regulert i lovverket. Fagforenin-
gen sitter med kunnskap om dette 
lovverket, eller man henter juridisk 
kunnskap i LO, eller henviser til 

andre. Som medlem får du dra nytte 
av denne kunnskapen.

-litt om lover som ofte blir berørt

Arbeidsmiljøloven.
Her beskrives for eksempel krav til 
arbeidsmiljø og verneombudsord-
ningen.
Krav til maksimal arbeidstid og rett 
til fri. Krav til ansettelsespapirer og 
krav i forbindelse med oppsigelse. 
Arbeidstilsynet skal se til at loven 

Lovverket – overordnete kjøreregler 
for hele Norge
Litt om aktuelle lover for arbeidslivet
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blir overholdt, men ofte er det 
fagforeningene som må se til å sette 
Arbeidstilsynet i gang. 

Ferieloven
Ferieloven fastsetter feriens lengde, 
opptjening av feriepenger m.m. En-
kelte forhold omkring avvikling,
utbetaling og opptjening er likevel 
regulert i avtaleverket, og blir dermed 
ivaretatt av fagforeningen.

El-tilsynsloven
El-tiksynsloven  omfatter alle elek-
triske anlegg og alt elektrisk utstyr, 
unntatt radiotelegraf og radiotelefon, 
og skal sørge for at elektriske anlegg 
prosjekteres, utføres, drives, vedlike-
holdes og kontrolleres slik at de ikke 
frembyr fare for liv, helse og mate-
rielle verdier.  Under denne loven 
finner vi forskrift om kvalifikasjoner 
for elektrofagfolk som fagforeningen 

en rekke ganger har måttet forsvare.

Allmenngjøringsloven.
Lov om allmenngjøring av tariffav-
taler skal sikre utenlandske arbeids-
takere lønns- og arbeidsvilkår som 
er likeverdige med de vilkår norske 
arbeidstakere har, og å hindre kon-
kurransevridning til ulempe for det 
norske arbeidsmarkedet.

Loven om Etter- og videreutdanning 
slik vi ønsker er ennå ikke helt på 
plass. Men arbeidet for etterutdan-
ning som fagforeningen tok initiativ 
til i 1987, har foreløpig resultert i en 
tariffmessig rett til tilbud om kurs for 
medlemmene. Det er også kommet 
inn bestemmelser i Arbeidsmiljø-
loven om rett til fri for yrkesrettet 
utdanning når man har vært i arbeid 
i tre år.
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Medlemskap i Elektroarbeidernes 
Fagforening innebærer rett til med-
lemsfordeler, støtteordninger og hjelp 
på en rekke områder. Enten direkte 
eller indirekte gjennom tilknytnin-
gen til Landsorganisasjonen. Dette 
gjelder bådel forsikringer, sosiale 
ordninger og hjelp i arbeidsforhold. 

Forsikringer
Kollektive forsikringsordninger som 
følger med medlemskapet omfatter 
følgende forsikringer:

Grunnforsikring liv, en livsforsikring 
som dekker medlemmet og medlem-
mets familie uansett dødsårsak. Ut-
betalingene trappes ned med alderen.

Grunnforsikring ulykke som dekker 
medlemmet fram til 67 år, i forbin-
delse med ulykke i fritiden.

Kollektiv uføreforsikring som dekker 

minst 50% uførhet uansett årsak, og 
gjelder medlemmer fram til 60 år.

Reiseforsikring, du får tilsendt forsi-
kringsbevis og vilkår.

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

Nærmere informasjon om forsi-
kringsvilkårene fåes ved henvendelse 
til klubben eller fagforeningen. Du 
kan finne en elektronisk  brosjyre på 
fagforeningens webside.

Fagforeningen kan gi rettledning 
om skadeskjema etc. Det er viktig at 
medlemmene informerer sine pårø-
rende om forsikringsordningene.

Stipend for utdanning
Ved kortere fagforeningskurs yter 
Elektroarbeidernes Fagforening sti-

Medlemsfordeler
Litt om noen av medlemsfordelene i 
Elektroarbeidernes Fagforening
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pend etter nærmere regler. Størrelse 
og rammer for stipend fastsettes av 
representantskapet.

LOs utdanningsfond yter stipend 
til utdanning. Søknadsfrist for 
helårskurs er 15 mai. Andre kurs 
fortløpende. Søknadsskjema fåes i 
fagforeningen eller ved henvendelse 
til LOs utdanningsfond, postboks 
8728 Youngstorget, 0028 Oslo. 
Telefon 23 06 10 50.
Det anbefales å søke elektronisk. 
Link til søknadsskjema finner du på 
fagforeningens webside.

ELBUSfondet gir inntil kr 7000 i 
støtte til livsopphold ved etterutdan-
ning. (Pr 2010). Det gies også støtte 
til Teknisk fagskole. Retningslinjer 
finner du på fagforeningens webside.

Kursvirksomhet
Fagforeningen arrangerer jevnlig kurs 
i tillitsvalgtopplæring og tariffavta-
lene. I samarbeid med andre tilbys
videregående opplæring både innen-
for fagbevegelsen og i det praktiske 
arbeidslivet ellers.

Avtalefestet pensjon
Denne ordningen gir ansatte i bedrif-
ter med tariffavtale et AFP tillegg på 
toppen av den ordinære alderspen-
sjonen som fra 2011 kan taes 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
sluttvederlagsordningen mellom LO 
og NHO. Landsoverenskomsten for 
elektrofagene er en slik tariffavtale.

Økonomisk støtte ved arbeidskon-
flikt
Under lovlig streik eller ved lockout, 
yter forbundet økonomisk støtte for 
medlemmene som er rammet.
Elektroarbeidernes Fagforening kan 
yte økonomisk støtte utover det 
forbundet fastsetter, og noen
klubber har i tillegg egne streikekas-
ser.  Ved tariffoppgjøret 2010 fast-
satte forbundet en streikestøtte på kr 
720 pr dag og fagforeningen ville gi 
kr 300 pr dag i tillegg. Uorganiserte 
som blir rammet av streik eller lock-
out, eller som blir permittert som 
følge av dette vil heller ikke kunne få 
arbeidsledighetstrygd.

Støtte til medisinutgifter for hele 
familien
Elektroarbeidernes Fagforening har 
opprettet 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/kiroprak-
tisk behandling. Retningslinjer og 
tilskudd fastsettes av representant-
skapet og administreres fra Stord. 
Vedtekter fåes ved henvendelse til 
fagforeningen eller ved å klikke deg 
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inn på fagforeningens webside.

Juridisk hjelp
Dersom du i arbeidsforhold eller som 
tillitsvalgt blir utsatt for trakassering 
eller en behandling 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 Fag-
forening kan du også få tilskudd til 
juridisk veiledning uansett årsak, 
etter retningslinjer gitt av represen-
tantskapet.

Medlemsblad
Som medlem mottar du EL&IT-for-
bundets medlemsblad Nettverk som 
kommer ut med omlag 8 nummer i 
året. Du mottar også Elektroarbei-
dernes Fagforenings medlemsblad 
Montørforum. Her får du blant 
annet informasjon 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 tilsluttet en større klubb kan 
du også regne med å motta en egen 
klubbavis.

Sosialt fellesskap
Som aktiv deltaker i det faglige ar-
beidet 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. Elektroarbeidernes 
Fagforening arrangerer sammen-
komst for hele familien 1. mai, og 
egne arrangement for å hedre våre 
jubilanter. Som medlem har du også 
fordeler ved leie av enkelte av fagbe-
vegelsens feriesteder. 

Fagforeningens styrke er medlemme-
nes antall, samhold og lojalitet.
Elektroarbeidernes Fagforening vide-
refører elektromontørenes historiske 
tradisjoner trygt forankret i arbeider-
bevegelsens verdier om frihet, likhet 
og rettferdighet.



Elektroarbeidernes Fagforening
Webside: www.efbergen.no
Elektronisk post: 
firmapost@elogitbergen.com

Hovedkontor Bergen:
Elektroarbeiderne Fagforening Hordaland 
Sogn og Fjordane
Kalfarvei 71 5018 Bergen
Telefon:  55553660
Telefaks: 55553661

Lokalkontor Stord:
Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland 
Sogn og Fjordane
Hamnegata 18
Postboks 495, 5403 Stord
Telefon:  53414155 
Telefaks: 53414417

EL&IT-forbundet
Youngsgata 11C
0181 Oslo
Webside: www.elogit.no

Landsorganisasjonen
Youngsgata 11
0181 OSLO
Webside: www.lo.no

LO Bergen og omland
Håkonsgaten 5
5015 Bergen
Webside: www.lo-bergen.no

Utgitt av Elektroarbeidernes Fagforening, 
Hordaland Sogn og Fjordane 2010. 
Vilkårene gjelder pr juni 2010 og kan 
endres etter organisasjonmessige vedtak.

Nyttige adresser 
og telefoner


