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HVAD FÅR DU?
 FAGLIG RÅDGIVNING
Du kan få svar på spørgsmål om løn, tillæg, ferie 
og andet. I Dansk El-Forbund kender vi de særlige 
forhold på det el-tekniske område. Det er en fordel for 
dig og kollegerne.

 OVERENSKOMSTER FOR ELEKTRIKERE
Dansk El-Forbund forhandler overenskomster for dig 
som elektriker. Den giver dig ret til mindsteløn og til   
at forhandle den lokale løn. Det er også overenskom-
sten, der sikrer dig overarbejdsbetaling, udkaldstillæg, 
pension, frivalgskonto, feriedag, opsigelsesvarsel
og meget mere, ligesom den sætter regler for blandt 
andet arbejdstid samt efter- og videreuddannelse.

 EFTERUDDANNELSE
Overenskomsten sikrer dig ret til efteruddannelse. 
Dansk El-Forbund udvikler og udbyder efteruddan-
nelse, som er målrettet el-branchen og efter dig som 
elektriker. Du kan altid få vejledning om uddannelse, 
job og karriere i din lokale afdeling.

 KONFLIKTRET
Hvis der under en overenskomstforhandling ikke 
opnås enighed med arbejdsgiverorganisationen, har 
medlemmer af forbundet mulighed for at bruge strej-
kemidlet. Muligheden for strejke er en ekstra styrke, 
når der forhandles overenskomster. Medlemmer i 
Dansk El-Forbund får konfliktstøtte, hvis en strejke 
bliver nødvendig.

 AKKORD OG AKKORDMENTORER
Kun Dansk El-Forbund forhandler satserne, som 
bruges, når der arbejdes på akkord i el-faget. Du 
kan desuden få hjælp og vejledning via forbundets 
akkordmentor-ordning.

 INDSATS MOD SOCIAL DUMPING
Dansk El-Forbund organiserer også udenlandske 
elektrikere og informerer dem om vilkårene i Danmark. 
Forbundet indgår overenskomster med udenlandske 
virksomheder. Vi gennemfører sympatikonflikter, hvis 
det er nødvendigt for at få ordnede forhold. Og vi 
kæmper for kædeansvar, så entreprenører hæfter for, 
at underentreprenører overholder reglerne.

 DAGPENGE
Som medlem af din faglige a-kasse har du ret til 
udbetaling af dagpenge ved arbejdsløshed efter 
gældende love og regler. Som arbejdsløs betaler 
du lavere kontingent til forbundet. Se hvor meget i 
skemaet på bagsiden.

 JOBHJÆLP
Hvis du bliver arbejdsløs, tilbyder Dansk El-Forbund 
dig hjælp til at komme i nyt job eller finde relevant 
efteruddannelse. Forbundet kender både faget og 
lokalområderne, har gode kontakter og formidler job 
for mange virksomheder, der mangler arbejdskraft.

 FORBUNDSDAGPENGE TIL LÆRLINGE
Dansk El-Forbund giver lærlinge, der har været med- 
lem minimum to år før udløb af læretiden, forbunds- 
dagpenge første måned efter endt læretid. Du kan 
også melde dig ind i din faglige a-kasse, et år før du 
bliver udlært, og få arbejdsløshedsdagpenge, fra 
første dag du bliver arbejdsløs.

 UDDANNELSE AF TILLIDSVALGTE
Dansk El-Forbund sørger for uddannelse og valg af 
tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 
på arbejdspladsen. Uddannelsen sikrer dig viden om 
dine rettigheder og kan hjælpe dig til bedre arbejds-
forhold og bedre arbejdsmiljø.

 ARBEJDSMILJØ
Dansk El-Forbund arbejder for et godt arbejdsmiljø og 
valg af arbejdsmiljørepræsentanter. DEF.dk giver infor-
mation om arbejdsmiljøet. Vi vejleder om arbejdsmiljø 
med fokus på stød og el-ulykker, samt bistår, hvis du 
får en arbejdsskade.

 FORDELE OG RABATTER
Medlemskortet til Dansk El-Forbund er også et Plus-
kort med rabatter på fx rejser, forsikringer, bildæk og 
elektronik. Du kan se nærmere på www.pluskort.dk. 
Som medlem får du også bladet Elektrikeren, ligesom 
Plusapp’en giver nem adgang til faglig viden og kon-
takt med Dansk El-Forbund.



HVAD KOSTER DET? 2020

Kontingent - fuldtidsforsikret DEF Krifa
Det faglige 

hus
ASE

Fagforening – svend   515 ◆ 239 ★ 99 ● 69

A-kasse 514 492 479 503

Forbund + a-kasse efter skat ▼ 761 530 427 415

Kontingent - fuldtidsforsikret DEF Krifa
Det faglige 

hus
ASE

Fagforening – svend 157 ▲ 239 99 ● 69

A-kasse 514 492 479 503

Forbund + a-kasse efter skat ▼ 502 530 427 415

Efterløn DEF Krifa
Det faglige 

hus
ASE

Efterlønsbidrag 514 514 514 514

Det betaler du efter skat 373 373 373 373

Kontingent - fuldtidsforsikret DEF Krifa
Det faglige 

hus
ASE

Fagforening + gratis a-kasse 165 ■ 0 20 ◗ 69

Det betaler du efter skat ▼ 120 0 20 50
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Kontingenttal i kr. pr. måned      
◆  Prisen inkluderer også gruppelivs- og heltidsulykkeforsikring. De er ikke fradragsberettiget.  
★  Prisen på det produkt fra Krifa, der bedst matcher medlemskabet af DEF.    
●  Prisen inkluderer kollektiv heltidsulykkesforsikring. Den er ikke fradragsberettiget.    
▼  Skattefradraget er beregnet til 27,5 procent. Du kan fratrække op til 6.000 kr. til fagforening i skat. Tjek skat.dk. 
▲  Hvis du bliver ledig eller modtager sygedagpenge, betaler du et lavere kontingent til DEF. 
 Det er inkl. gruppelivs- og heltidsulykkeforsikring. 
■  Når du er lærling og under 30 år, er du gratis medlem af a-kassen, inkl. gruppelivs- og heltidsulykkeforsikring. 
◗  Prisen dækker over gratis fagforening og a-kasse samt kollektiv heltidsulykkesforsikring. 
 Forsikringen er ikke fradragsberettiget.   


