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   TIL DEN FYNSKE ELEKTRIKER

Lønforhandlingerne for 2008

4. kvartal viste en gennem-
snits timeløn på 175,88 kr. 

                     

 Se statistikken inde i bladet!



DEF Fyn - Lønstatistik 2008 - 4. kvartal

Yderligere statistik materiale kan rekvireres på afdelingskontoret tlf. 66 12 52 05

TIMELØN Lønstatistik for oktober 2008 (timeløn)  Gennemsnit 

Gns. Lavest Højest Medl. Firmaer  Okt. 2008 

Installation 176,16 137 252,08 428 50  kr 176,16 

Industri 171,55 138,33 360,64 135 26  kr 171,55 

Øvrige 193,25 155,04 223 45 7  kr 193,25 

Private i alt 176,4 137 360,64 608 83  kr 176,40 

Offentlige

Alle i alt 176,4 137 360,64 608 83  kr 176,40 

MÅNEDSLØN Lønstatistik for oktober 2008 (timeløn)  Gennemsnit 

Gns. Lavest Højest Medl. Firmaer  Okt. 2008 

Installation 181,87 166,83 210 72 11  kr 181,87 

Industri 175,45 154 218,97 45 23  kr 175,45 

Øvrige 185,09 130,49 246,37 15 12  kr 185,09 

Private i alt 180,05 130,49 246,37 132 46  kr 180,05 

Offentlige 163,18 146,68 197,53 68 17  kr 163,18 

Alle i alt 174,31 130,49 246,37 200 63  kr 174,31 

AKKORDLØN Lønstatistik for oktober 2008 (timeløn)  Gennemsnit 

Gns. Lavest Højest Medl. Firmaer  Okt. 2008 

Installation 198,73 167 205 134 4  kr 198,73 

Industri

Øvrige

Private i alt 198,73 167 205 134 4  kr 198,73 

Offentlige

Alle i alt 198,73 167 205 134 4  kr 198,73 

ALLE LØN-
TYPER

Lønstatistik for oktober 2008 (timeløn)  Gennemsnit 

Gns. Lavest Højest Medl. Firmaer  Okt. 2008 

Installation 181,58 137 252,08 634 65  kr 181,58 

Industri 172,52 138,33 360,64 180 49  kr 172,52 

Øvrige 191,21 130,49 246,37 60 19  kr 191,21 

Private i alt 180,38 130,49 360,64 874 133  kr 180,38 

Offentlige 163,18 146,68 197,53 68 17  kr 163,18 

Alle i alt 179,13 130,49 360,64 942 150  kr 179,13 



Til tillids- og talsmænd i DEF FYN
Så er det nu, de lokale lønforhandlinger for 2009 starter op

Jeg håber, du er kommet godt ind i det nye år, for nu kan du opstarte de lokale lønforhandlinger.

På Fyn havde vi pr. 1. oktober 2008 en gennemsnits timeløn på 175,88 kr. ifølge vores lønstati-
stik. Lønnen er inden for det sidste år - altså fra oktober 2007 til oktober 2008 - steget med 
10,78 kr. eller 6,53 % hvilket er en noget bedre udvikling end tidligere år.

Husk på, at de 175,88 kr. er lønnen for en gennemsnits elektriker - har du og kollegaerne kvalifi-
kationer eller ansvarsopgaver, der ligger derudover, bør det naturligt afspejles i jeres løn. 

Fik I sidste år mindre end de ovenfor nævnte tal, har I noget til gode i år.

Vi elektrikere skal have en løn, der lever op til de generelle kvalifikationer, vi besidder, samt den 
specialviden vi til stadighed er nødt til at tilegne os for at holde hjulene i gang. 

De lokale lønforhandlinger er derfor din mulighed for at justere på 
forholdene. 

Jeg håber, du på bedste vis vil være med til at gøre faget lønmæssig attraktivt, så det også i 
fremtiden kan virke tiltrækkende på de unge mennesker, vi har så hårdt brug for. 

Skulle du have svært ved at få den direkte løn hævet til et acceptabelt niveau, er det jo muligt at 
lave andre aftaler.

Eksempler

•  F.eks. en ekstra fridag enten betalt direkte eller ved at hæve søgnehelligdags/fritvalgskon-
toen med 0,5 %.

• Forhøjelse af ferietillægget fra de nuværende 12,5 %
• Alt overarbejde efter højeste sats (Har mange allerede i dag)
• Forhøjelse af rådighedsvagtsatserne. Minimum 3 timer ved udkald.
• Husk også lærlingelønningerne. Det er minimalsatser, der også bør reguleres.
• Normalløn for rejsetid.
• Lokal pensionsforhøjelse på f.eks. 1 % (husk at medsende lokalaftale)
• Seniorordning for dem over 55 år.

Har du brug for konkret specialviden, herunder en mere specifik lønstatistik, eller ønsker du blot 
et godt råd, er du altid velkommen til at hen¬vende dig på afdelingskontoret.

NB. Du kan altid se de seneste års løntal på vor hjemmeside www.def.dk

Med venlig hilsen

Jørn Kaspersen



NB: I kontingenterne er medtaget den frivillige fritidsulykkesforsikring på kr. 34,-

Kontingenter og dagpengesatser 2009
Kontingenter pr. 1. januar 2009  
   
A-kassen 404,-
Efterlønsbidrag 423,-
Forbundet 202,-
Konfliktkontingent 15,-
Reduktionsordning 5,-
Afdeling Fyn 195,-
Forsikringer 79,-
Samlet kontingent 1.323,-
  
Uden efterlønsbidr. 900,-  
    
 + evt. klubkontingent! 

Øvrige kontingenter, gældende for Fyn:  
 
Lærlinge:      139,-
Lærlinge m. A-Kasse 543,-
Lærlinge m. A-Kasse & ELB 966,-
  
Uddannelsessøgende, orlov, ledige, syge,  
værnepligtige samt øvrige på nedsat  
kontingent med A-kasse og ELB:  1.008,-
  
Uddannelsessøgende, orlov, ledige, syge,  
værnepligtige samt øvrige på nedsat  
kontingent med A-kasse:  585,-
 
Uddannelsessøgende, orlov, ledige, syge,  
værnepligtige samt øvrige på nedsat  
kontingent uden A-kasse:  159,-
  
Efterløn 91%: 610,-
Efterløn 82%: 357,- 

ELB = Efterlønsbidrag  

  
Dagpengesatser pr. 5. januar 2009:  
  
Max. dagpengesats 725,-
Dimmitendsats 595,-
 
Efterløn 100% 725,-
Efterløn 91% 660,-
Efterløn 82% 595,- 
 
Børnepasningsorlov 60% 435,-
 
Arbejdsgivergodtg. (G-dag) 725,-
   
Omregningssats               195,05
 
Efterlønspræmie pr. kv./481 tim. 11.310,-
 
Efterløn bundfradrag 13.000,-



Grundkurser 2009
G1
26. april - 1. maj uge 18 LO-skolen 1010-09-53-03  
7. - 12. juni uge 24 LO-skolen 1010-09-53-04  
30. august - 4. september uge 36 LO-skolen 1010-09-53-05
22. - 27. november uge 48 LO-skolen 1010-09-53-06

G2
25. - 30. oktober uge 44 LO-skolen 1020-09-53-03 

G3
16. - 21. august uge 34 LO-skolen 1030-09-53-02 
15. - 20. november uge 47 Esbjerg Højskole 1030-09-53-03 

G4
20. - 25. september uge 39 LO-skolen 1040-09-53-01 

For tilmelding, kontakt din lokale afdeling.

Befordringssatser 2009
Statens satser for rejse- og befordringsgodtgørelse - 2009 
 
  
Kørselsgodtgørelse  
  
0 - 20.000 km 3,56 kr.  pr. km 
over 20.000 km 1,90 kr.  pr. km 
  
Rejsegodtgørelse  
  
Logi 195,00 kr.  pr. døgn 
Fortæring 455,00 kr.  pr. døgn 
Tilstødende rejsetimer 18,96 kr.



GRATIS advokatrådgivning til alle LO-medlemmer

Odense og Vestfyn

FAGFORENINGSHUSET
Vindegade 72-74, 3. sal
5000 Odense C
Tlf.: 66 14 04 15

Advokat Per Jørgensen vil være
at træffe hos LO Odense på
følgende datoer i 1. halvår af 2009:

 13/1 –  20/1 – 27/1
 10/2 –  24/2
 10/3  –  17/3 – 31/3
 21/4 –  28/4
 5/5 –  12/5  – 26/5 
 9/6  –  16/6  – 30/6
  

Rådgivningen vil eksempelvis kunne omfatte:

- Problemer vedrørende fast ejendom, så som:
1. Mangler ved huset i forbindelse med køb.
2. Tvister mellem lejer og udlejer i forbindelse med lejeforhold.
3. Tvister mellem andelsboligforeninger og andelsboligtagere i andelsboligforeninger
4. Problemer af skattemæssig karakter.
5. Forholdet til det offentlige eller til naboer.
6. Vigtige overvejelser forinden beslutning om køb eller salg af fast ejendom.
7. Salg af ejendom.

- Erstatningsspørgsmål, eksempelvis
1.  Erstatning for såvel personskader som skader på ting i forbindelse med trafikuheld, sports-

skader eller skader forvoldt ved vold eller lignende.

- Familieforhold, eksempelvis
1. Hvornår er det vigtigt at oprette testamente, ægtepagt eller samejekontrakt?
    Hvad er konsekvensen af at undlade?
2. Rådgivning omkring separation og skilsmisse, herunder forældremyndighed.
3. Rådgivning i forbindelse med dødsfald i nær familie.

Der skal aftales tid og det gratis tilbud omfatter KUN rådgivning. Evt. videre sagsbehandling skal 
aftales.

Sydfyn

ADVOKATHUSET - KRØYERS PAKHUS
Østre Havnevej 23
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 19 21

Advokat Lemmy Fialin vil være
at træffe hos LO Sydfyn på 
følgende datoer i 1. halvår af 2009:
 
 12/1 – 26/1
 9/2 – 23/2
 9/3 – 23/3
 20/4
 4/5  – 18/5
 15/6



Arbejdsskade
Hvis du kommer til skade
Som medlem i DEF får du gratis hjælp til at føre din sag, så du kan opnå dækning af 
økonomisk tab i forbindelse med arbejdsskaden. 
I en arbejdsskadesag, kan vi f.eks. hjælpe med:

• Gratis juridisk og faglig bistand til at føre din arbejdsskadesag
• Mistet arbejdsfortjeneste
• Svie og smerte
• Udgifter til behandling
• Varige mén
• Tab af arbejdsevne
• Ødelagte ting og beklædningsgenstande

Selvom en skade skyldes dit arbejde, er der ingen garanti for erstatning. Derfor er det 
vigtigt, at du opsøger os hurtigst muligt, så vi kan sikre beviser mv.

Hvis skaden påvirker arbejdslivet 
Hvis helbredsproblemer får betydning for din arbejdsevne, kan vi hjælpe dig. Vi kender 
branchen og kan hjælpe med at finde et job, som du bedre kan magte.

Hvis dine helbredsproblemer betyder, at du helt må opgive at arbejde inden for vores 
område, kan vi vejlede dig og hjælpe dig med at skabe kontakt til kommunen om 
f.eks.:

• Sygedagpenge
• Revalidering (omskoling, arbejdsprøvning, arbejdspladsindretning, mentor mv.)
• Fleksjob
• Førtidspension

Vi assisterer dig under sagens behandling i kommunen.
Ved fleksjob, kan du også regne med vores deltagelse i forhandlingen med arbejdsgiver 
om løn og arbejdsvilkår.

Pensionskasser, ATP mv.
En tilskadekomst, eller en sygdom kan have betydning for udbetaling af ydelser fra 
Pension Danmark, Industriens Pension, ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond mv. Vi 
hjælper dig med at finde ud af, hvad du kan søge og hvem du skal kontakte.

Sig fra - sig stop 
Som medlem af Dansk El-Forbund, er du generelt beskæftiget i brancher, hvor der er 
betydelig risiko for at komme til skade. Hvert år, er der medlemmer, der må holde en 
ufrivillig pause, på grund af arbejdsulykker på byggepladserne og virksomhederne.

∆
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Derudover er der medlemmer, der må forlade deres fag, på grund af arbejdsbetingede 
lidelser (nedslidning, og arbejde med sundhedsskadelige stoffer og materialer).

Gode grunde til at sige fra
“Sig fra - sig stop”. Vær opmærksomhed på arbejdsmiljøet og sikkerheden. Det er også 
ord, vi håber, du vil have i baghovedet, når du går på arbejde. Der er mindst fem gode 
grunde til at sige fra, og sige stop: Dit liv, dit helbred, din familie, dine kolleger og din 
tegnebog.

Det gør vi for dig i kulissen
Sammen med arbejdsgiverne, er DEF med til at udarbejde vejledninger om, hvordan 
du skal håndtere materialer og stoffer, så du undgår ulykker og sundhedsskader. I DEF 
påvirker vi også de politikere, som lovgiver om arbejdsmiljø, og vi yder hjælp til den 
forebyggende indsats på de enkelte arbejdspladser.

Hvordan du selv kan være med til at løse konkrete arbejdsmiljøproblemer, kan du få 
information om i branchevejledningerne, som du kan hente i afdelingen. Du kan selvføl-
gelig også søge personlig vejledning, hos en af vores kompetente medarbejdere.

Anmeldelse af arbejdsulykke
Det er din arbejdsgiver, der har pligt til at anmelde arbejdsulykken, hvis uheldet er ude. 
Din garanti for at ulykken anmeldt, er et kvitteringsbrev fra din arbejdsgivers lovpligtige 
arbejdsskadeforsikring eller fra Arbejdsskadestyrelsen. 


